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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ 
MULTIPLE Șl ENTUZIASTE 

ACȚIUNI SPORTIVE
BRAȘOV : Manifestaț ii sportive in parcuri

ȘEDINȚA COMITETULJOI IA [(HIV

Al C C AL P.C.R.
în ziua de 26 aprilie 1972 a avut loc ședinja 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alti con
ducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat

propunerile privind dezvoltarea și sistematiza
rea Șantierului naval Constanța și a Șantierului 
naval Galați, precum și principalii indicatori 
tehnico-economici ai unor lucrări de investiții 
care urmează să fie puse în funcțiune în ac
tualul cincinal. De asemenea, a soluționat unele 
probleme ale activității curente.

Ș' Pe
Sportul este o coordonată de 

viață Toarte cunoscută în activi
tatea cetățenilor orașului și jude
țului Brașov. De aceea, în alcă
tuirea programului cultural-spor- 
tiv întocmit in întîmpinarea Zilei 
de 1 Mai, C.J.E.F.S. Brașov s-a 
orientat atît în angrenarea majo
rității sportivilor brașoveni în 
diverse acțiuni competitive, cit 
și în demonstrații cu caracter de 
masă Programul a fost întocmit 
pe mai multe zile, din 30 aprilie 
și pînă în 2 mai inclusiv, și cu
prinde printre altele :

• în ziua de 30 aprilie — de
monstrații de ciclism (o cursă de 
urmărire) pe stadionul Metrom. 
cu participarea sportivilor de la 
întreprinderile Dezrobirea și 
Tractorul. Demonstrația va avea 
loc în pauza meciului de fotbal 
de categoria C Metrom Brașov 
Carpați Covasna ; o competiție 
de mir.ibaschet (fete) cu partici
parea a 4 echipe (teren Voința, 
aflat sub Tîmpa); etapa județeană 
a Crosului Tineretului (parcul Ti
neretului, de la ora 9). în orga
nizarea Comitetului județean 
U.T.C., Consiliului județean al 
sindicatelor și CJEFS.

» In ziua de 1 Mai — demon
strații sportive în patru puncte 
importante ale municipiului Bra
șov.

Pe valea Kăcâdăului; demon
strații de motocros cu participa
rea sportivilor de la Steagul ro
șu și Torpedo Zărnești Ia parcul 
sportiv ..Noua": demonstrații de 
lupte libere și greco-romane. hal

stadioane
tere, judo și box. Participă spor
tivi de la Dinamo, Steagul roșu 
și Școala sportivă Brașovia. In 
Livada Poștei: demonstrații de 
box, judo, scrimă și lupte susți
nute de reprezentanți ai cluburi
lor Tractorul și Dinamo. In Poia
na Brașov — demonstrații de 
gimnastică, box și scrimă. Parti
cipă sportivi de la Tractorul. 
Școala sportivă. Liceul nr. 2 și 
Rulmentul. Tot in Poiana Bra

șov, pe stadionul din localitate, 
se vor desfășura întreceri de 
minifotbal (de la ora 9.30) cu 
participarea a 4 echipe: Steagul 
reșu, Brașovia, Tractorul și Școa
la sportivă.

• In ziua de 2 mai — „Cupa 
județului Brașov* la handbal. Vor 
fi prezente 6 echipe (stadionul 
Tractorul, de la ora 9): „Cupa 
primăverii* la popice (arena Elec
trica, de la ora 9): „Cupa Olim
pia* la tenis de dmp (Dinamo, 
de Ia ora 9).

Ir. afara acestor competiții. Bi
roul de turism si excursii al 
LTC va organiza excursii cu peste

500 de tineri. în zona de nord a 
Moldovei. Vor participa tineri de 
la Fabrica de cauciuc Fartec. In
dustria lemnului, Uzina 6 Martie- 
Zărnești. Electroprecizia Săceje, 
Uzina de autocamioane Brașov, 
întreprinderea de apă, canal și 
gaze Brașov.

Interesant de semnalat este si 
faptul că aproape 1800 de tineri 
uteciști din diferite județe ale 
țării sînt așteptați Ia Brașov. Ei 
vor vizita diferite obiective tu
ristice și vor participa la acțiu
nile sportive semnalate mai sus, 
evident în calitate de... specta
tori.

Minai BÎRA

NEAMf: Peste 20000

de elevi la P. POALELUNGI

SIBIU: Un bogat program de jntreceri sportive
La fel ca In intreaga Ură. 

sportivii din municipiul Sibiu 
cinstesc marea sărbătoare prin 
numeroase întreceri sportive. Din
tre acestea amintim pe cele mai 
interesante.

în ziua de 28 aprilie, pe sta
dionul Metalul, va avea loc o ma
re adunare populară urmată de 
un frumos program cultural-spor- 
tiv, din care nu vor lipsi repri
ze de gimnastică de ansamblu.

Duminică va fi la Sibiu ziua 
unor derbyuri In dite>>te camtio- 
nute naționale. Dintre acestea 
amintim C-S.M. Sibiu — Chimia 
Făgăraș (fotbal divizia B O M 
Sibiu — Constructorul Timiș 
(handbal) C-S.M. Sibiu — Dma-ro 
Buc. (volei feminir.l. Olimpia Si
biu— Știința Mediaș -
altele.

Amintim și alte întreceri din

zilele de 1 și 2 Mai -Cupa I Mai* 
la popice. „C upa Șc. vp. Sih
la handbal băieți. „Cupa tinăru- 
lui baschetbalist* — fete. „Cupa 
l Mai* la volei băieți. „Cupa In
ternațională* — volei fete orga
nizată de FJl. Valet, faza jude
țeană a „Crosului Tiueretului”. 
care se va desfășura in minuna
tul parc de ..Sub arini*. „Cupa 
tmărului judoka*. Sportivii de 
performanță de la CLS.M. Sibiu 
vor face demcr.-trații in locali
tățile din județ la handbal (Tăl
maciul. călărie (Seiimbur). box 
<Ocna Stbtulu:). haltere (Ci-r-ă- 
die> șa m d De asemenea. o serie 
oe alte raar.Mestațiî sportive vor 
avea loc pe ut cuprinsul jude-

Ihc IONLSCI-roresp. județean

„Croiul cravatelor roșii*'
Sportivii din județul Neamț 

participă In aceste zile la nume
roase competiții consacrate săr
bătorii de 1 Mat Atît în reședin
ța de județ. Piatra Neamț, cit și 
ia alte orașe și comune au loc 
numeroase competiții la care 
participă mii și mii de tineri. Astfel 
aproape 20 000 de elevi (intre 10 
si 15 ani) din toate școlile jude
țului vor participa duminică la 
tradiționalul cros al cravatelor 
roșii, competiție școlară care se 
organizează de ci;iva ani in ju
dețul Neamț. Apoi. Ia ziua de 
1 Mai va avea Ioc la Roman fi
nala pe județ a „Crosului tine
retului*.

CJB.F.S. Neam; a ținut să facă 
o surpriză plăcută tineretului din 
comuna Dămuc, una dintre cele 
mai izolate așezări ale județului, 
din apropierea Cheilor B: cazu
lui. Aici, sportivii din Piatra 
Neamț, in frunte cu echipa de 
fotbaj Ceahlăul din divizia B. 
formația de handbal băieți a sco
li -port;-, e. precum si atîetL Îno
tători și boxeri. își vor demootra 
măiestria in ziua de I Mai.

Radu TOM A-.oresp.

PETRE POALELUNGI - MEDALIE DE ARGINT
Em. BUTU. P. COMAN și St. STINGU - BRONZ

In clasamentul pe națiuni — ROMÂNIA pe locul III

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL PLEACA AZI LA BUDAPESTA
DRUM BUN
$1 SUCCES,

„TRICOLORI77!
tn cursul dimineții de azi. 

„tricolorii" noștri 
Budapesta

li însoțim, ca 
cu tradiționalul 
„drum bun“, eu 
și încrederea noastră. 
urări fierbinți de succes

Sîntem. alături de ei. 
lioane, chiar dacă in tribu
nele stadionului budapestan 
nu vom fi decit 7 000.

Sîmbătă. pe înserate, cind 
televizorul sau aparatul de 
radio ne vor da legătura cu 
„Nepstadion", aducindu-ne 
in case imaginea și atmos
fera lui, căldura 
noastre va invada circuite! 
parcurgindu-le in 
vers, ta străbate intr-o 
pă distanțele și se va 
necta la căldura și — o 
telegem prea bine — 
moția firească a inimilor 
lor. ale celor 11 care vor in
tra in lupta sportivă, pentru 
victoria sportivă.

„Tricolorii"
Pleacă 

de fotbal
cu un partener de între

cere de 
căre i apreciem și-l stimăm, 
echipa reprezentativă a unei 
țări vecine și prietene;

intr-o fază competitională 
pe care noi n-am mai atin- 
s-o niciodată pînă acum și 
cărei obligă, tocmai prin a- 
ceasta. pe „tricolori", la o 
comportare bună, demnă 
sportivă ;

în condiții, poate, mai di
ficile decît în alte ocazii si
milare. create de împreju
rări care n-au permis alcă
tuirea „unsprezece"-lui care 
să înglobeze maximul pre
zumtiv al potentelor noastre 
fotbalistice actuale.

Dar toate aceste circum
stanțe nu fac, sîntem con
vinși, decit să-i mobilizeze

Radu URZICEANU

pleacă ta

totdeauna 
românesc 
dragostea

inimilor

sens

KATOWICE, 26 (prin telex, de la 
trimisul nostru special). —

tn cea de-a treia ZI a confruntă
rilor continentale de- lupte libere 
au fost prezenti pe saltelele de 
concurs 8 din cei 10 reprezentanți 
ai țării noastre. Dintre meciurile 
pe care luptătorii romani le-au sus
ținut marți noaptea, vom sublinia 
succesul lui Emil Butu (cat. mus
că). debutant la o competiție con
tinentală. care a reușit să-l învin
să înainte de limită pe iugoslavul 
Hrito Dar lev și astfel el și-a croit 
pirtie spre tururile finale din ulti
ma zi a campionatelor, fără nici 
un punct de penalizare. In acest 
duel, luptătorul iugoslav a avut 
avantaj pina in ultima repriză, 
cind tinărul Butu a inițiat un atac 
foarte rapid, ridicîndu-1 deasupra 
umerilor pe Darlev și de acolo l-a

fixat direct cu umerii pe saltea, 
încheind acțiunea printr-un tuș a- 
plaudat furtunos de numerosul pu
blic aflat în tribunele giganticei 
săli din localitate. Un meci hotă- 
ritor pentru ierarhia primelor 
locuri la categoria grea l-a susținut

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI :
1. U R.S.S. 50 p.,
2. Bulgaria 47 p.,
3. România 26 p.

Ștefan Stingu. căruia i-a fost opus 
marți noaptea, cunoscutul luptător 
din Ungaria. J. Marothy. Fără să 
caute prea mult cel mai prielnic 
moment de atac. în secunda 49 
Stingu a prins un picior al adver
sarului. după care l-a ridicat pe 
Marothy sus. de unde l-a întors în

parter, fixindu-1 intr-un tuș impa- 
rabil. Astfel, și Ștefan Stingu a 
intrat în tururile finale tară nici 
o penalizare. Petre Coman (pană), 
Petre Poalelungi (semiușoară). Ion 
Dumitru (semimijlocie) și Enache 
Panaite (semigrea) au avut me
ciuri mai ușoare, ieșind învingă
tori fără dificultate. Ludovic Am
oraș (cat ușoară), de la care aș
teptam o comportare la înălțimea 
reputației sale de vicecampion mon
dial. după surprinzătorul eșec in 
fața luptătorului tute Mehmet U- 
zun. de care a fost învins prin tuș, 
a fost eliminat în part'da urmă
toare cu W. Seger (R. F. a Ger
maniei) cînd s-a accidentat la un 
picior, fiind oprit de medicul lo-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

9
SELECȚIONABILII AU SUSȚINUT IERI moment meciul-

școold de ieri. Iordăncscu 
încearcă :ă treacă de fun
dașul dinamoris* urmărit 

cu atenție de Dembrovschi.

BALCANIADA DE TIR '72

pe primele locuri la pistol calibru mare
loana SOARE a ocupat locul la pușca cu aer comprimat

pleacă azi 
să joace un meci 
greu ;

reală valoare, pe

(Continuare tn pag. a 3-a)

UN ULTIM JOC-ȘCOAL Foto: D. NEAG

prînz. 
Bra*

După cum se știe, marți la 
tricolorii au părăsit Poiana 
șov, și pentru scurt timp au po
posit în Capitală. I-am revăzut pe 
toți, sănătoși și în bună dispoziție, 
ieri după-amiază 
vă Steaua de la 
renul central, au 
școală cu echipa 
ve a clubului Dinamo. Meciul, do
uă reprize a 30 de minute, a fost 
programat la ora 17. Dar tricolo
rii și-au făcut apariția pe gazon 
cu o jumătate de oră mai devreme, 
timp în care, sub conducerea pro
fesorului Ion Voi ca. au făcut o în
călzire tare. Apoi, la ora 17, arbi
trul M. Popescu a dat semnalul 
de începere a ultimului meci al 
lotului național dinaintea plecării 
la Budapesta.

S-a jucat cu porțile închise, fără 
public. Normal, pentru că a fost 
un meci-școală, în care numărul 
golurilor a contat cel mai puțin. 
In mijlocul terenului, timp de 60 
de minute, s-a aflat antrenorul An
gelo Niculescu, care în multe mo-

la baza sporti- 
Ghencea. Pe te- 
susținut un joc- 
de tineret-rezer-

mente a oprit partida pentru a 
face observațiile ce se impuneau. 
„Ai grijă Sătmăreanu, veghează in 
zona ta“_ ; „De ce te grăbești Mir
cea ? (n.n. Lucescu)* ; „Ce faci. De
lta nu ?, uite, dintr-o mică neaten
ție, adversarul a șutat la poartă*..., 
se auzea mereu vocea antrenorului. 
După aceea jocul era reluat

Tricolorii au început partida în 
următoarea alcătuire i Adamache — 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Delea- 
nu — Dumitru, R. Nunweiller — 
Lucescu, Dembrovschi, Domide, Ior- 
dăncscu. Răducanu a apărat poarta 
echipei de tineret, 
lecționata a rămas 
ponență în cîmp. 
și Adamache au 
schimbînd echipele. In teren, joc re
laxat, de menținere a pregătirii fi
zice, de exersare a unor lovituri li
bere (Deleanu, cu zid în față ; Du
mitru. în cadrul unei scheme pe 
care o dorim reușită în meciul de 
sîmbătă). După 60 de minute de 
joc, 11 tricolori au plecat la cabi
nă. Au rămas în teren pentru o

repriză Adamache. N. Ionescu, Hăl- 
măgeanu. Anca. Neagu. FL Dumi
trescu, cărora li s-au alăturat cinci 
jucători dmamoviști. La sfîrșit. l-am 
rugat pe Angelo Niculescu să ne 
spună citeva cuvinte despre acest 
ultim test a] elevilor săi : „A fost 
un meci de menținere a pregătirii, 
necesar pentru ca jucătorii să fie 
gata de start. Am urmărit — prin
tre altele — și omogenitatea echi
pei. Toți jucătorii sint sănătoși și 
gata pentru meciul de simbătă".

In cursul dimineții de azi echi
pa națională a României pleacă la 
Budapesta, pe calea aerului. Sub 
conducerea tehnică a lui Angelo 
Niculescu și Ion Voica vor face de
plasarea : RĂDUCANU. SATMA- 
REANU. LUPESCU. DINU DELEA
NU. DUMITRU. R. NUNWEILLER, 
LUCESCU. DEMBROVSCHI DO
MIDE, IORDANESCU, ADAMA
CHE, N. IONESCU. HALMAGEA- 
NU. ANCA, NEAGU. FL. DUMI
TRESCU.

.47E.VA. 26 (prin telefon). Azi 
s-a încheiat pe poligonul național 
din apropierea capitalei Greciei e- 
diția 1972 a Balcaniadei de tir la 
arme cu glonț și pușcă cu aer 
comprimat. întrecerile au fost do
minate de trăgătorii români, care 
au ocupat primul loc pe națiuni, 
cucerind 8 medalii de aur, 8 de 
argint și 4 de bronz.

In ultima zi a competiției, o 
surpriză plăcută au produs Gavri
la Maghiar și luliu Pieptea. care 
Ia dificila probă de pistol cali
bru mare s-au clasat pe primele 
două locuri cu rezultate valoroase, 
583 și, respectiv, 580 p. Ceilalți doi 
pistolari români, D. Iuga și M. 
Teodor, au fcăpat cite două focuri 
și nu s-au clasat pe primele șase 
locuri. Tot în finalul competiției 
a obținut medalia de argint tră- 
gătoarea Ioana Soare la pușcă cu 
aer comprimat.

REZULTATE: pistol calibru
mare 304-30 focuri: 1, G Maghiar 
(România) 583 p (la precizie 290. 
la 
580 
los 
M.

GAVRILA MAGHIAR

Constantin ALEXE

După pauză, se- 
în aceeași com- 
Doar Răducanu 
făcut rocada,

LA CAMPIONATELE EUROPENE
DE HALTERE DE LA CONSTANȚA

VIAȚA SPORTIVĂ INTENS SPRIJINITĂ DE ORGANELE LOCALE DE PARTID

PREZENȚE
ELITĂ

viteză 293), 2. 1. Pieptea (R) 
P (290 — 290), 3. Papagiorgopou- 
(Grecia) 576 p... D. Iuga 559 p,
Teodor 545 p. Pe echipe: 1.

Bulgaria 2296 p, 2. Grecia 2285 p, 
3. România 2267 p. Pușcă cu aer

comprimat 40 focuri senioare : 
Magda Herold
2. Ioana Soare
Edda Baia 
Feodot (R) 
Iugoslav ia 
garia.

(R)

l.
P>

p...
(Iugoslavia) 370 
(România) 365
355 p... Mariana
p. Pe echipe : 1.

România,

LA SIBIU EXISTA TOATE POSIBILITĂȚILE 
PENTRU 0 DEZVOLTARE $1 MAI PUTERNICĂ

A MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE FIZICĂ

începerii

care a trecut de la 
administrativ-terito-

In perioada 
reorganizarea 
rială, Sibiul s-a afirmat continuu 
pe multiple planuri — economic, so
cial, cultural etc. — situîndu-se as
tăzi printre județele de frunte ale 
țării. Mișcarea sportivă s-a înca
drat și ea în ritmul accelerat 
dezvoltare caracteristic tuturor 
toarelor de activitate.

Sub conducerea organelor și 
ganizațiilor de partid, sportul sibian 
a cunoscut multe succese, organi
zatorice și competiționale. Ele au

de 
sec-

or-

fost punctate recent, cu prilejul a- 
nalizei făcute în Biroul Comitetu
lui județean de partid, inițiativă 
valoroasă care atestă o preocupare 
atentă, la cel mai înalt nivel local, 
față de necesitatea atragerii oame
nilor muncii, a întregului 
în practicarea 
dezvoltării 
sportive de 
manță.

Analiza la
dențiat faptul că în județul Sibiu

tineret 
exercițiului fizic, 

continue a activității 
masă și de perfor-

care ne referim a evi-

deîși desfășoară activitatea 179 
asociații sportive sindicale, școlare 
și sătești, 5 școli sportive și un 
club de performanță. Mișcarea 
sportivă din acest județ beneficiază 
de aportul a 286 de cadre didacti
ce de specialitate, 99 de antrenori 
calificați și 877 de instructori spor
tivi. O bază materială în perina-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu cit se apropie ziua 
campionatelor europene de haltere 
(13 mai), la Comisia de organizare 
a întrecerilor activitatea devine tot 
mai febrilă. De data aceasta nu 
ne vom referi la aspecte organiza
torice, ci Ia unele chestiuni legate 
de participarea la marea compe
tiție continentală. Firește, nu este 
vorba numai de numele unor com
petitori de marcă mondială, ci ale 
unor personalități deosebite, care, 
cu acest prilej, vor fi prezente la 
Constanța și vor dezbate, în cadrul 
Congresului Federației Europene, 
unele probleme actuale ale spor
tului cu haltere.
CINE VA PARTICIPA Șl CE SE 
VA DISCUTA LA CONGRES?

Vineri, 12 mai, deci cu o zi îna
intea începerii campionatelor eu
ropene, Ia ora 10 va începe Con
gresul Federației Europene de Hal
tere. La lucrări vor participa în

O parte a lotului de 
haltere al României 
care se pregătește pen
tru C. E., intr-o pauză 
de antrenament. De la 
stingă la dreapta V. Bă- 
descu, Z. Fiat, I. Hor- 
topan, M. Grigoraș și 
V. Rusii In spate, an
trenorul N. Bărbulescu.

Foto t I. MIHĂICA

vicepreședințifor și Co
al F.R.H.

afara membrilor acestui 
mitetul de conducere
Țara noastră va fi reprezentată de 
prof. Lazăr Baroga, secretarul ge
neral al F.R.H.C. Dintre persona
litățile care vor fi prezente la Con
gres menționăm pe Janusz Prze- 
pelski (Polonia) — președintele Fe
derației Europene de Haltere, Hel
muth Atzrod (R. D. Germană) — 
secretar general al F.E.H., Alexei 
Medvediev (U.R.S.S.), Helmuth 
Schbdel (Austria) și Tamăs Ajăn

(Ungaria)
F.E.H.

Pe ordinea de zi figurează și cî- 
teva probleme de mare importan
ță, printre care menționăm rezol
varea noilor cereri de afiliere în 
F.E.H., alcătuirea brigăzilor de ar
bitri la actualele campionate (cîte 
trei la fiecare categorie), raportul 
Federației spaniole în vederea or
ganizării campionatelor europene 
din 1973, precum și discutarea can
didaturii Italiei de a organiza C.E.

din 1975. Din punctul nostru de ve
dere, cea mai importantă problemă 
o constituie desemnarea arbitrilor. 
Ca țară organizatoare, România va 
trebui să aibă cițiva reprezentanți 
în brigăzile de arbitri, cu atît mai 
mult cu cît se cunoaște faptul că 
la ora actuală avem trei arbitri in
ternaționali i Ștefan Petrescu, Gh.

Ion OCKSENFELD

(Continuare in pag. a 2 a)



București ■ Budapesta ■ București
CAMPIONATUL DIVIZIEI B
In plină desfășurare

I PREMISE PENTRU 0 PUTERNICĂ ASCENSIUNE
PRIMUL MARE RALIU AL ACTORILOR

După un prim raliu disputat, cu 
succes, anul trecut, actorii bucu- 
reșteni confirmă simpatia lor pen
tru competițiile auto, organizînd o 
nouă întrecere. De data aceasta tra
seul a fost fixat de un alt mare 
eveniment sportiv, meciul de fotbal 
Ungaria — România, la care unii 
actori au ținut să fie prezenți pe 
Nepstadion. Drumul București- 
Budapesta va fi parcurs de 7 echi
paje sub forma unui raliu, distanța 
totală de 1 636 km fiind împărțită 
fn patru etape cu medii orare de 
55 și 65 km. încercarea este fără 
îndoială pretențioasă și inițiativa 
merită să fie aplaudată. Rămîne de 
văzut cum se vor descurca cele 7 
echipaje care vor lua startul, prin
tre piloții cărora figurează Horia 
Căciulescu, Elena Caragiu, Dinu 
Ianculescu, Cornel Elefterescu, Na
poleon Crețu și Dan Puican. Ple
carea în cursă va avea loc vineri

28 aprilie, Incepînd de la ora 7,01 
din Piața Republicii (Sala Palatu
lui), iar sosirea în ziua de 2 mai 
în jurul orei 12.45 în fața Operei 
de Stat. Organizat de filiala A.C.R. 
București, raliul actorilor este dotat 
cu premii, departajarea concurenți- 
lor urmînd să se facă pe baza 
cursei de regularitate (respectarea 
trecerii la ora fixată la posturile de 
control), nefiind prevăzută nici o 
probă specială. Cele patru etape 
ale raliului sînt următoarele: Bucu- 
rești-Szeged. Szeged-Budapesta, Bu- 
dapesta-Deva și Deva-București.

Urăm actorilor automobiliști cuo- 
ces în temerara lor încercare.

SPORTIVII 
BANEZI 
VOLUA 
NAMO 
SEARA.

VOR E- 
LA Dl- 

MIINE

START IN „RALIUL 

INTERCONTINENTAL4* 
Ieri dimineață dta fața hocetataț

• După mal puțin de o «ăptămlnă de 
la încheierea întrecerilor din cadru! 
turneului „Centura de aur*, remarca
bila echipă de box ■ Cubei va urca din nou In ring. Vineri aeara, de la orele 
19, în sala Dinamo, boxerii cubanezi 
vor intîlnl o selecționată a cluburilor bueureștene. Cunoscută fiind valoarea 
sportivilor din Cuba, reuniunea este aș
teptată cu un viu interen de iubitorii sportului cu mănuși din Capitală. Iată 
programul reuniunii ! Giulio Rivora — 
Gheorghe Martines 
Rodrigues 
(Metalul),(Dinamo), _____ ____ __
Popa (Metalul), Emilio Correa — Constantin Ghiță (Dlnamo), Bolando Gar- 
bey — Tudor Nicolae (Metalul) A>e- 
sandro Montoya — Vlorcl Tecuceanu (Rapid).
• Federația din Turcia, organizatoa

rea Balcaniadei din acest an, a anun
țat că întrecerile se vor disputa intre 
15 și 20 mai, la Ankara. Colegiul cen
tral de antrenori urmează să stabileas
că echipa noastră din următorul lot 
de boxeri : A. Mihai (Șt. Boboc), C. 
Gruiescu, A. Moraru, G. Pometeu (P. 
Nedelcea), A. Vasile (Gh. Ciochină), 
C. Cuțov (P. Dobrescu), Al. Popa (V. 
Zilberman), I. Mocanu (I. Cyorffi), A. Năstac. H. Stump, A. Iancu (I. Alexe).
• S-a perfectat întîlnlrea dintr? re

prezentativele României și Danemarcei, ce se va disputa la Copenhaga, în
tre 10 și 14 mai. Intrucît ' 
punde cu perioada în care puia întrecerile din cadrul 
antrenorii selecționeri sînt 
oarecare dificultate privind chipel. El s-au orientat 
lorilor sportivi : P. Ganea (St. Boboc), 
I. Nicolau, V. Ivan, P. Nedelcea (G. 
Pometeu), A. Guțu (Gh. Ciochină). P. 
Dobrescu (C. Cuțov), ill. Lupa (Al. Popa), I. Gydrffi (I. Mocanu), 1, Pe
trea (A. Năstac), I. Alexe (A. Iancu).
• Intre 2 și 14 mai, o selecționata acluburilor Farul Constanța, Constructo

rul I.C.S.M. Galați și Metalul București 
va efectua un turneu în R. _ “maniei, uilde va susține 5—6 
Din echipă vor face parte : ' 
trașeu, I. Manole, A. Iliescu, 
nescu, V. Filip, AI. ' 
(Farul). C. Cojocaru (Galați) 
gu, I. Hodoșan, P. Cimpeanu, M. Con- 
stantinescu (Metalul), In dorința oe a-i 
asigura campionului național .a catego
ria grea Ion Alexe, un program competițional mai bogat, antrenorii noștri (stu
diază posibilitatea trimiterii lui la acest 
turneu In R. F. a Germaniei.• Intre 24 șl 28 mai, federația de spe
cialitate din R.D.G. organizează, la 
Halle, un turneu internațional la care 
vor participa și cinci boxeri români (Ia 
categoriile scmimuscă, rnuscă, coccș, 
semiușoară și mijoclie) care nu au fost 
încă stabiliți.

. . __  _ ________ _ m-tercantlnental Bucu.'wl. t-a dat rarml 
echipajului care sl-a ates ea punct de plecare Capitala :4rll aoassv ta a VI-* 
ediție a Raliului mristie JntcreaMtaaa- 
tal“. Organizat de Automobil cSubcl vesr- german (A.V.D.J. In colaborare cu re
țeaua hotelurilor Intereor.Snensal s Lufthansa. raliul se disputâ In form* de stea, punctul final fiind ta acest an ora
șul Hamburg. Echipajul p£eca< din București. format din doi finer ai'torr-ota ști 
din Bremen 'Korilepei — Krages». pilo
tează o mașmă Porsche 911 E Targa șl 
axe de parcurs isoe km pe traseul Bucu
rești _ Be^rad — Budapesta — Zagreb 
— Viena — Frankfurt — Geneva — Pa
ria — Bruxelles — KQn — Diisseidorf. 
uimind să sosească la Hamburg dumini
că M apmie la ora 14. In total, psrcd- 
Pâ la întrecere 144 de echipaje din dife
rite țări europene.

Au mai rămas puține «tape pini 
la încheierea întrecerilor campio
natului divizionar B de rugby și 
conturile pentru ocuparea locului 
necesar promovării tn prima divizie 
mai au mult pfnă a fi încheiate. 
Cele 31 de echipe continuă, dumini
că de duminică, lupta pentru ocu
parea unui loc cit mai bun în cla
samentul final. După toate proba
bilitățile, cele mai mari șanse le 
au echipele Vulcan și Constructorul 
(seria I — «rupă A), Rapid și O- 
limpia (seria I — grupa B), Con
structorul Suceava (seria a Il-a). 
Eiecti căzute", e Crax>va și Chimie* 
Tîmăveni (seria a IlI-a). Dar, după 
cum era de așteptat, nici celelalte 
echipe nu au renunțat la luptă. Ast
fel. echipe ca Petrochimistul Pi
tești, Farul n Constanța, Agrono
mia Iași șl Preciza Săcele pot emi
te pretenții — pe merit — la un 
loc mai bun, decft D ocupă în pre
zent, tn claimTient-X final. La polul 
opus, echipele ce vor părăsi aceas
tă diwzSe sin: — în parte — cunos
cute i Tînărul petrolist, Ș3. 2 Con
stanța, Minerul Lupeni și Știința 
II Petroșani.

Iată rezultatele înregistrate în 
tuna etapă i seria I — grupa 
& N. Oltenița — ASE. 19—0. 
trochimistul Pitești — Tînârul

Ui 
A : 
Pv- 
P*- 

troint Pkxeși: 4—.. MUM —
Constructorul București 6—19, Aere- 
nautiCR — Vulcan 0—27; seria I 
— crupa B: I. T. Constanța — Chi
mia Năvodari 0—4. Portul C-ța — 
Rapid F*>c. 0—4. Farul II C-ța — 
Olimpia Buc. 0—0, Voința C-ța — 
S. S. 2 12—4 ; seria a n-a : Agro
nomia Iași — Ancora Galați 4—3, 
Constructorul Suceava — Unirea

4—0, Minerul Gura Humoru- 
Autotnobilul Tecuci 4—3;

Birlad 
lui — 
seria a IlI-a : Chimica TTrnăver.î — 
Știința II Petroșani 50—0, Precizia 
Săcele — C.F.R. Brașov 20—6, Elec 
troputere Craiova — Voința Timi
șoara 16—0, Minerul Lupeni — Poli
tehnica Cluj 3—3. (Corespondenți i 
G. Rosner, M. Voicu. S. Ionescu, 
C. Popa, V. Diaconescu, V. 
povici, R. George, D. Bolohan).

însemnări de la plenara clubului sportiv DINAMO Brașov

Po-

CLASAMENTE 
Seria I

Constructorul 
Petrochimistul 
A.3.E.Aeronautice
Ș.N. Oltmța
Dunărea Arhiteceur*

X. Rapid L Oiimp4
3. Farul4. Chimii 
». Voința 
I. Portul T. L.T.C.a. s.s. >

— grupa

I

A
13 13 1 1 293- 54 37
13 12 0 i m— M rt
13 1 1 4 1»- a» N
14 7 • 7 79—199 24
14 5 2 7 IM—179 24
13 7 0 1 145- M 2*
13 1 3 1 99—133 28
14 3 1 1» 54—12* 28
13 • 1 U 37—W 13

- grupa B
11 10 0 1 4M- » 31
u • 1 1 40*- 33 24
11 7 1 3 10-147 N
11 1 0 1 119—117 23
11 4 0 7 94—244 19
10 4 0 1 14ă_r.4 11
10 3 • 7 76—214 18
11 • 0 11 94—5?7 11

a n-aSeria
1. Coestructordl 6 6 1 * 119—21
3 Agroeotnia 6 4*2 24—2»
3. Automobilul <3*3 32 -55
4- Ancora «2*4 19—71
5. L'nirsa 4 2*4 19—27
1 Minerul 4 1(5 14—27

Seria a ni l
1.1.
3.
4. - —5. Politehnica
I. JEnemlT. CFR 
a. șuința n

Eettroputer»
Precizia Votata

CrUtea (Metalul)) Orlando — Ion Grăjdeanu (Metalul), 
Romero — Răducanu Ivandu 
Raul Castillo — Ntcolae Duca Isldor Alvares — Gheorghe

pe locul I

1» 
i« n
14

S1

2*23
26
11

TREAPTĂ CU TREAPTĂ, PlNÂ LA TITLUL DE CAMPIOANE

data cores- 
sc vor dis- BalcaniaOei, 
puși într-o 

stabilirea e- asupra urmă-

Tîrboi,

F. a Ger- meciuri. 
M. Dumi- 
A. Simio- 
P. Pîrvu și 1. I un-

Reprezentativa 
municipiului 

București 
(tineret) — 

la Risen

Recent a avut loc la Plsen, Ceho
slovacia, un turneu internațional 
de lupte greco-romane (tineret) la 
care a participat și selecționata 
municipiului București. La între
ceri au fost prezenți aproape 100 
de concurenți de la S.C. Skoda — 
organizatoarea competiției — (5—7 
sportivi la fiecare categorie), două 
formații din R.D.G. și echipa mu
nicipiului București. Primul loc in 
clasamentul pe echipe a revenit 
luptătorilor bucureșteni, care au 
cîștigat cinci locuri întîi pr>n N. 
Cingă (cat. 48 kg), M. Tofan (52 
kg), P. Arcadie (57 kg). T. Ignătes- 
cu (74 kg) și M. Iordache (100 kg). 
Ceilalți reprezentanți ai Capitale: 
au ocupat următoarele locuri : A. 
Gheorghe — III (cat. 62 kg). P. 
Gheorghe — II (68 kg), V. Radu
lescu — II (90 kg) și L. Apostol 
— II (+100 kg). Ca arbitru a func
ționat din partea echipei bucureș- 
tene M. Belușica, iar antrenor a 
fost Gh. Ilie.

în urmă cu șapte ani. prof. Ho
ria Pop de la Școala sportivă din 
Cluj a început o muncă migăloasă 
de selecționare și instruire a unui 
grup de minibaschetbaliste. Uneie 
dintre ele au renunțat la antre
namente, dar cele mai multe au 
prins dragoste pentru acest joc 
sportiv și, ca urmare, s-au pregătit 
cu tot mai multă sirguință. După 
un an de străduințe, au apărut și 
satisfacțiile. In 1966, echipa Școlii 
sportive Cluj a cîștigat campiona
tul de minibaschet, în 1967 și 1968 
campionatul de copii, iar în 1970 
și 1971 a ocupat locul secund la 
campionatele de junioare II și, res
pectiv, junioare I. In 1972, elevele 
prof. Horia Pop și-au văzut încu
nunată activitatea prin cucerirea 
titlului de campioane republicane 
școlare și de junioare. Irina Sze
kely, Mariana Merca, Viorica Mo
raru, Veronica Potaru, Marinela 
Covaci, Maria Perdea, Lucia Cobîr
zan, Hajnal Horvath, Eva Szoldos 
și Liana Jidișan au medie de vârs
tă 17 ani și o medie 
cm. Toate vor putea 
anul viitor la divizia

de talie 172 
participa și 

școlară și de

Plenara clubului Dinamo Bra
șov a însemnat un prilej de analiză 
profundă a realizărilor obținute 
Intr-un an de activtate, dar șl de 
fixare a obiectivelor viitoare și a 
mijloacelor de realizare.

Mărturie a activității trecute și 
a ponderii pe care o au reprezen
tanții clubului brașovean în spor
tul românesc de performanță stau 
cele 34 de titluri de campioni re
publicani, 32 de cîștigătorj de con
cursuri internaționale — indivi
duale și pe echipe și 2 titluri de 
campioni balcanici, cele 8 recorduri 
naționale, precum și cei 8 sportivi 
selecționați în loturile olimpice — 
în anul 1971. în primele trei luni 
ale anului 1972 au fost obținute 
27 de titluri de campioni republi
cani, un titlu balcanic etc. Aceste 
performanțe reflectă eforturile 
mari, desfășurate In direcția cali
tății de sportivi reputațl cum sînt 
Dan Cristea, Marcela Leampă. 
Elena Bășa, Gyorgy Vilmos, Gh. Gîr- 
niță, Gh. Vulpe (schi), Viorel Enache 
(lupte), Alex. Turei și Ion Petrea 
(box). Crista Tracher și Alex. Boer 
(patinaj viteză), Mircea Opnș (alpi
nism), Alex. Filip și Mircea Notopol 
(judo), Nicolae Mesmer și Ion Bo- 
golea la handbal și de antrenorii 
lor loan Bătrin, Kurt Gohn, Gh 
Roșculeț, Vasile Bobiț, Mihai Cer
chez, Gh. Olteanu, Roman Tu- 
rușanco, Ernst Ulrich. împreună 
cu sportivii, ei au reușit să ridice 
conținutul pregătirii, să diversifice 
mijloacele șl metodele, să obiecti
vizeze antrenamentele, creind o 
densitate sporită a muncii, într-un 
climat de colaborare conștientă.

In cele 9 discipline sportive, din 
care unele tradiționale și specifice 
— de iarnă — iar celelalte olim
pice, clubul brașovean reunește 
peste 450 de sportivi, din care doî 
maeștri emerițl ai sportului, 12 
maeștri, 60 de sportivi cat. I etc., 
care alcătuiesc structura calificată 
a fiecărei discipline în parte, afir
mată prin titluri de campion sau 
locuri fruntașe sub raport indivi
dual sau colectiv-

Mijloacele cu care s-a 
pentru realizarea rezultatelor 
mințite au fost următoarele :

— clubul a acordat și acordă o 
mare atenție formării unei pepi
niere proprii prin organizarea gru
pelor de copii și juniori la fiecare

me- 
ou 

sis-

!n

secție, selecționați dintr-un număr 
de peste 3 000 școlari brașoveni;

— îmbunătățirea conținutului 
muncii de pregătire sportivă prin 
crearea nucleului concepțional 
todic într-un cabinet metodic 
sarcini de informare, instruire, 
tematizare și control;

— s-a acționat cu fermitate
sfera muncii de educație, cultivîn- 
du-se trăsăturile eticii comuniste, 
intervenindu-se prompt șl exempli
ficator în rarele abateri sau mani
festări negative, străine moraleî 
și comportamentului sportiv;

— reorganizarea bazei materiale 
a clubului i terenuri, săli, bazine 
etc.

Atît raportul plenarei, prezentai 
de col. Silviu Ghițescu cît ți cu
vîntul numeroșilor vorbitori, prin
tre care i Kurt Gohn, Roman Tu- 
rușanco, Ion Donca, loan Bătrin, 
Ion Racoviță, Ion Bursuc, Marcela 
Leampă Alexandru Filip, Vaida 
Prosan, loan Jeleu au subliniat 
aspecte pozitive, dar au scos în 
evidență sub raport critic și auto
critic aspecte ale muncii; majori
tatea vorbitorilor, deși mareînd 
progresul realizat, au insistat pe 
adoptarea unor puncte de referință 
internațională în sportul de perfor-

Campioanele școlare și
Foto : DAN

junioare. Dintre ele, Mariana Mer- 
ca. Liana Jidișan, Lucia Cobîrzan, 
Viorica Moraru și Irina Szekely

acționat
a-

de junioare ale României.
TÂRÂND — Subredacția Timișoara

sînt selecționate în lotul național 
de junioare.

Petre ARCAN-coresp.

SĂPTĂMÎNA ECHIPELOR DE SENIORI, ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
LA GALAȚL TURNEU AL DIVIZIONARELOR MASCULINE A

La numai cîteva zile de la în
cheierea turului secund aj diviziei 
masculine' A, cefe"12 echipe parti
cipante la competiție iși reiau în
trecerea în Sala sporturilor din Ga
lați, în cadrul primului turneu al 
celui de al treilea tur. Etapa inau
gurală se desfășoară astăzi, după 
următorul program (între parante
ze, rezultatele din cele două tururi 
anterioare): de 
București — 
(42—43. <6—60), 
ta te a Timișoara 
de la ora 15,30 :
Tg. Mureș (79—69, 66—67), I.E.F.S. 
— Politehnica Galați (83 — 95, 
85—83), Politehnica București — 
Steaua (68—69, 75—78), Universita
tea Cluj — Dinamo (71—69, 68—75). 
Acest turneu se va încheia dumi-

la ora 9,30 : Voința 
Politehnica Cluj 
Rapid — Universi- 

(7o—62, 10— 18) I
I.C.H.F. — Mureșul

PRELEGEREA
BASCHETUL IN S.U-.W

„Baschetul în S.U.A." este titlul 
unei prelegeri pe care o va ține 
prof. Lucian Vasilescu, președintele 
Colegiului central al antrenorilor, 
înapoiat de curînd dintr-un stagiu 
efectuat în cîteva orașe nord-ame- 
ricane. Prelegerea va avea loc luni, 
15 mai, la ora 18, la etajul VIII 
al sediului C.N.E.F.S., la ea fiind 
invitați antrenorii și arbitrii de toa
te categoriile.

NOI TERENURI DE SPORT

Dornice de a asigura tinerilor și 
virstnicilor condiții corespunzătoare 
pentru practicarea disciplinelor pre
ferate, consiliile asociațiilor brăilene 
iau început o remarcabilă acțiune de 
amenajări sportive. Astfel, conduce
rea asociației Dunărea Brăila a con
struit, din resurse locale, o bază nau
tică dotată cu toate cele necesare 
pentru antrenamente și concursuri. în 
curind vor începe aici lucrările de 
amenajare, prin muncă patriotică, a 
unui complex de terenuri de volei, 
handbal, baschet și fotbal. De ase
menea, membrii asociației Unirea 
Tricolor beneficiază acum de un te
ren de fotbal, prevăzut cu toate in
stalațiile sanitare, care a fost omolo
gat pentru jocuri divizionare. Și alte 
asociații au în proiect noi baze spor
tive.

na Chelaru (Iași) și Marcel David 
(Galați) viteză _— Doina Chelaru 

). Pe echi- 
’ost cistigatâ 

orașului Iași.
(Iași) și Gelu Jenică (lași) 
pe, „Cupa Moldovei* a fot 
de reprezentantele

O ANIVERSARE CICLOTURISTICA

din comuna Mic-

(Urmare 
din pag. 1)

Apostol și Ștefan Achim. Mențio
năm acest lucru, deoarece în lista 
arbitrilor propusă de forul euro
pean nu a fost inclus nici un arbi
tru român !

NUME CELEBRE PE LISTELE . 
DE CONCURENȚI

de 
sosit 
țări.

nică după-amiază. Pentru meciurile 
de la Galați au fost delegați urmă
torii arbitri : P. Marin. Em. Nicu- 
lescu, D. Ganea, N. Iliescu. A. Ata- 
nasescu, I. Petruțiu. I. D-.nescu, G. 
Berekmeri, dr. I. Știrtu, I. Szabo, 
V. Kadar. dr. M. Aldea. Amintim 
că următoarele turnee ale diviziei 
masculine A se vor disputa între 
12 și 14 mai la Timișoara și intre 
18 și 21 mai la București. Turneul 
final este programat între 26 și 28 
mai, la Ploiești, cu participarea pri
melor patru clasate.

Negulescu, Șt. Grecu. E. Sarossyi, 
R. Simion, C. Crăciun, Al. Ivan, A. 
Caraman, V. Stinghe. Edițiile ante
rioare ale competiției au fost cîști- 
gate de următoarele echipe : Ti nărui 
dinamovist Satu 
rul dinamovist 
1958), CI. sp. șc. 
(1959), CI. sp. 
1961), CI. sp. șc.
nr. 2 București (1963, 
die nr. 2 Tg. Mureș 
Cluj (1966, 1967), Șc.
(1968), Lie. nr. 35 București (1969, 
1970, 1971). In 1960 nu s-a disputat 
turneu final.

Mare (1956), Tînă- 
București (1957, 

Banatul Timișoara 
Școlarul București 
Cluj------ *(1962), Șc. sp. 

1964), Șc. me- 
(1965), Șc. sp. 
sp. Constanța

Pînă în prezent, la Comisia 
organizare a campionatelor au 
înscrierile halterofililor din 15 
La acestea se adaugă, bineînțeles, și 
cele ale sportivilor noștri. Iată lis
ta țărilor înscrise : Norvegia, Gre
cia, Danemarca, U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Ger
mană, Anglia, Finlanda, Spania, 
Polonia, România, Portugalia, Irlan
da. Elveția. In zilele următoare se 
așteaptă răspunsul echipelor din 
Austria, Franța, Italia, R. F. a Ger
maniei. Ungaria, Belgia și Turcia. 
Astfel, numărul țărilor participante 
va atinge cifra de 23 !

Unele federații naționale au tri
mis o listă mai mare de sportivi, 
dar trebuie subliniat faptul că la 
întreceri nu vor lua parte mai mult 
de 9 concurenți dintr-o țară: cîte 
unul sau cel mult doi la fiecare ca
tegorie, cu condiția însă ca numărul 
total să nu fie mai mare de 9.

IN
DISPUTA FINALA 

CAMPIONATUL ȘCOLARILOR 
ȘI JUNIORILOR

Tot săptămîna aceasta își încep 
turneul final, in sala Victoria din 
Ploiești, cele mai bune echipe par
ticipante la campionatul național 
al școlarilor și juniorilor. De vineri 
28 aprilie, pînă marți, 2 mai. se vor 
întrece următoarele formații : Șc. 
sp. Cluj (antrenor Vasile Mureșa- 
nu). Șc. sp. Brașov (Dumitru St reel, 
C.S.M. Iași (Dan Pavelescu), Șc. sp. 
Constanța (Hondrilâ Mărțișor), Șc. 
sp. Satu Mare (Gunther Mahler). 
Șc. sp. Arad (Emerich Davidhazi), 
Lie. nr. 25 București (George Chira- 
leu), Dinamo București (Teodor 
Giurculescu). Arbitrii delegați: C.

spectacolului și-au dat concursul ju- 
dokanii asociației sportive Trotușul 
și eleve ale liceului cu program spe
cial de gimnastică din localitate, care 
au prezentat un torent acrobatic, 
xercițți 
panglici, 
public.

la sol și 
evoluții

Gh.

e- 
un ansamblu cu 

mult gustate de

GRl’NZL’-coresp

T. ENACHE-coresp.
„CUPA MOLDOVEI" LA CARTURI

De curind. s-a desfășurat ediția 
Inaugurală a concursului interjude- 
tean de carturi, dotat cu trofeul 
«.Cupa Moldovei", sub egida Consi
liului județean Iași al organizației 
pionierilor, C.J.E.F.S., A.C.R. si In
spectoratul școlar. După cum ne in
formează tov. M. Croitoru. activist la 
C.J.O.P- Iași, și-au disputat întiieta; 
tea peste 60 de pionieri si școlari 
din județele Vrancea, Suceava, Galați, 
Vaslui, Botoșani, Bacău, Neamț și 
Iași. Concurenții au participat la trei 
probe: slalom pe 300 m (dus-intors) 
cu 15 porți, viteză 2 km și un raliu 
pe o distanță de 11 km. lată ciștigă- 
torii: raliu — Anca Ghoorghiță (Iași) 
și Dan David (Galați), slalom — Doi-

Micii cicloturiști 
falău (județul Covasna) au sărbătorit, 
intr-un cadru festiv, un deceniu de 
excursii pe două roți. In cei 10 ani. 
elevi ai școlii generale dn localitate 
au străbătut peste 10*000 km pe șo
selele patriei și peste hotare. In a- 
cest timp, băieți din Micfalâu. sub 
conducerea profesorului de educație 
fizică Fejer Acatiu. au cunoscut nu
meroase orașe de-a iur-gul si de-a 
latul țării și au vizitat regiuni din 
Ungaria, Cehoslovacia, Austria, Bul
garia. Iugoslavia. Turcia și Italia.

Cu ocazia primului jubileu s-a des
chis o expoziție cu fotografi: de pe 
meleagurile patriei și ale țărilor vi
zitate, cu articole din ziarele și re
vistele care au ■ ’ ’ .
țiile micilor sportivi din --------
La festivitate au participat peste 
de profesori de educație fizică de 
diferitele școli din județ, care 
ocupă cu popularizarea turismului 
două roti in localitățile lor.

Gh. BRIOTA-coresp. județean

„CUPA ȘOFERULUI"

Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de existență a Autobazei de trans
port Pitești, asociația sportivă a u- 
nității respective a inițiat un intere
sant concurs polisportiv, dotat cu 
„Cupa șoferului". In program au fi
gurat întreceri de fotbal, volei, teni: 
de masă, șah, popice și haltere la 
care au participat si sportivi ai unor 
intrerpinderi similare din Pitești. La 
ctpătul unor dispute agreabile, pri
mele locuri au fost ocupate de echi
pele Petrolul Ia fotbal, Autotransport 
la volei și pop:re și Tablierul Ia hal
tere, șah și tenis de masă. Pe echi
pe. primul loc a revenit asociației 
sportive Autotransport.

AL- MOMLI E-coresp.

MICII FOTBAUȘTI IN ÎNTRECERE
scris despre expedi-
ortivi din Micfalâu.

20 
la 
se 
pe

SPECTACOL MUZICAL-DISTRACT1V

Consiliul municipal al sindicatelor 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dei a or
ganizat, in colaborare cu C.M E.F.S-. 
un spectacol muzical-sportiv. intitu
lat „Trei reprize". In afară de oaspeți 
de onoare ca Amza Pelea, Stela Po
pescu și Petre Munteanu, la reușita

Orașul Birlad a găzdui: un atrac
tiv turneu de minifotbaL dotat cu 
„Cupa primăverii*. La jocurile rezer
vate fotbaliștilor intre 12 si 14 ani au 
luat parte formațiile Liceului de 
fotbal Bacău. Casa pionierilor Iași, 
Politehnica Iași și Rulmentul Birlad. 
în urma rezultatelor înregistrate, cea 
mai bună echipă s-a dovedit a fi 
formația Liceului din Bacău, care a 
reușit să cucerească trofeul- O ur
mează in clasament echipele Casei 
pionierilor Iași. Rulmentul Birlad și 
Politehnica Iași. Competiția a consti
tuit un bun prilej de depistare a unor 
fotbaliști de perspectivă.

LAVRENTIV SOLOMON-coi esp

manță, pe eliminarea decalajelor 
valorice, chiar acolo unde pe plan 
intern s-au înregistrat performanțe 
(schi fond, biatlon, sărituri), pe în
lăturarea sentimentului de auto- 
mulțumire, pe adîncirea procesului 
de educație a sportivilor, în scopul 
înlăturării carențelor încă existen
te la secțiile de handbal, box, schi 
fond, pe orientarea și modelarea 
antrenamentelor, pe accentuarea 
aspectelor de eficacitate, atractivi- 
tate și educație ale spectacolului 
sportiv

In încheierea lucrărilor plenarei 
au luat cuvîntul și tovarășul ge
neral locotenent Alex. Dănescu și 
vicepreședintele C.N.E.F.S., Marius 
Bîrjega, care, apreciind realizările 
sportivilor dinamoviști, au dat in
dicații privitoare la perspectivele 
dezvoltării viitoare. Inregistrînd o 
curbă ascendentă, o orientare bună 
In alegerea secțiilor și !n dirijarea 
procesului de pregătire, contînd pe 
o bază materială excelentă și în 
continuă lărgire și perfecționare, 
la Dinamo Brașov s-au creat pre
misele obiective ale unui salt apre
ciabil nu numai în activitatea com- 
petiționată internă, ci și în cea in
ternațională.

„CUPA CIBO"

s-a Încheiat pe... ninsoare!•••

POIANA BRAȘOV, N (prin telalon, 
de 1* corespondentul nostru),

Numai 90 de rutieri au avut, miercuri 
dimineață, curajul de a »e prezent* la 
startul oelet de a doua etape a .Cupei CIBO*, programată in Poiana Brașov. 
Ceața, ploaia ce s-a transformat ta nin
soare vtntul puternic, frigul _ lată 
dificultățile care au stopat elanul unei bune părți dintre alergători. în aceste 
condiții, organizatorii au redus etapa de la 25 de ture a 1,6 km la 15 ture a 1,2 
km.

Plutonul a mers tot timpul compact. 
Era și firesc, deoarece șoseaua udă con
stituia ur. permanent pericol, iar sprin
turile intermediare fuseseră suspendate. 
Doar în ultimul tur plutonul a fost 
scuturat de cîteva energice acțiuni. Te
merarul G Negoescu s-a desprins și a cîștigat de justete etapa a doua, ultima, a „Cupei CIBO“. Iată clasamentul : 1. G. 
Negoescu (Steaua) a parcurs 18 km în 
25:07 ; 2. N. David (Mureșul); 3. Fr. Gera

(Olimpia); 4. Al. Zaroschj (Dlnamo); R 
C Gontea (Steaua) — acalagi Ump; 4. 
g. audltu (Olimpia) M:15; 7. N. Andro- 
nach* (Metalul Plopenl); S. St. Szekely (CIBO Brașov) — același timp.

Clasament general : 1. N. David (Mu
reșul) 2h S6:24, 2. G. Negoeecu (Steaua) 
la 1 ■; 3. Fr. Gera (Olimpia) la 23 *1 4. Al. Zaroschl (Dlnamo) la 33 s; 5. S. 
Sudltu (Olimpia) la 38 s; 6. C. Gonțea 
(Steaua) la 44 s.

Carol GRUIA — coresp.

PENTRU CICLOTURIȘTI

CBIEFS și C.M. — U.T.C. organizează 
duminică 30 aprilie o excursie ciclotu
ristică la Slănic-Prahova. Cei Interesați 
să ia parte la această acțiune sînt invi
tați. azi 27 aprilie, ora 17 în fata stadio
nului Dinamo pentru comunicări.

PREZENȚE
Fără îndoială, lotul cel mai valo

ros îl prezintă UNIUNEA SOVIE
TICĂ. Printre cei înscriși se află 
numeroși campioni olimpici și mon
diali, recordmani ai lumii, în frun
te cu Vasili Alekseev, Jan Taits, 
David Riegert, Boris Pavlov, Korol 
Peter etc. BULGARIA s-a înscris 
cu o echipă completă. Din lotul 
țării vecine nu vor lipsi renumiții 
Alexandr Kraicev, Mladen Kucev, 
Atanas Kirov, Ivan Bîkov, Al. So- 
pov.

SUEDIA prezintă un lot mai res- 
trîns, însă extrem de puternic. îl 
va avea pe podium pe ex-record- 
manul mondial Bo Johansson, pe 
fratele acestuia Ove Johansson și 
pe Juhani Mursu.

DE ELITĂ
i

CEHOSLOVACIA va deplasa, de 
asemenea, un lot valoros. Heckel, 
Pvalasek, Prohl, și fostul campion 
olimpic Zdrajila sînt vedetele ce
hoslovacilor.

FINLANDA — tot cu un lot res
tricts — va avea printre reprezen
tanți pe frații Kangasniemi (Kaarlo 
și Kaari) și Lahdenranta.

R. D. GERMANA aliniază o for
mație completă, avînd în frunte 
pe cunoscuții Dieter Werner, Karl 
Arnold, Manfred Riegert.

Acestor vedete li se adaugă po
lonezii, ungurii, vest-germanii, ast
fel că întrecerile europene de la 
Constanța vor reuni un buchet de 
mari campioni care, cu acest prilej, 
participă la o repetiție generală 
înaintea Olimpiadei de la Miinchen.

„CUPA STEAUA"
In cinstea celei de a 25-a aniver

sări a înființării C. S. Steaua, a 
fost organizată o competiție de 
haltere la care și-au dat întîlnire 
juniori și seniori din cluburile 
bueureștene. Iată cîștigătorii celor 
9 categorii : cat. muscă : Ad. Ploeș- 
teanu (Progresul) 225 kg, cat. cocoș: 
Ad. Stancu (Steaua) 250 kg, cat. pa
nă : Alex. Popovici (Steaua) 250 kg, 
cat. ușoară : C. Ionescu (Steaua) 320 
kg, cat. semimijlocie: Ștefan Onu- 
leac (Steaua) 310 kg, cat. mijlocie : 
Eugen Pîrlea (Steaua) 345 kg, cat.

semigrea : I. Csete (Steaua) 410 kg, 
cat. grea : A. Druziuc (Rapid) 350 
kg, cat. supergrea : I. Vlădăreanu 
(Olimpia) 375 kg.

Pe echipe, competiția a revenit 
clubului organizator cu 55 puncte. 
Au urmat în clasament Progresul 
40 p, și Olimpia 38 p.

Felicităm pe această cale clubul 
sportiv Steaua și pe antrenorul 
Silviu Cazan care au asigurat con
cursului condiții optime de desfă
șurare.

M. CONSTANTINESCU-coresp.

VIAȚA SPORTIVA INTENS SPRIJINITA
(Urmare din pag. 1)

nentă creștere se află Ia dispoziția 
amatorilor de sport.

In dorința de a valorifica cit 
mai judicios condițiile existente și 
a continua, totodată, o tradiție pu
ternică, organele și organizațiile de 
partid, cele sindicale și- U.T.C., 
consiliile asociațiilor sportive au 
căutat să găsească cu precădere a- 
cele forme și, in general, un sistem 
competițional care să se identifice 
cu cerințele, cu preferințele, cu ap
titudinile cetățenilor. S-a pornit cu 
gimnastica de masă (de înviorare, 
în cămine, la locul de muncă, în 
întreprinderi și instituții) și s-a 
continuat cu competiții pe profesii 
(cupe, crosuri etc.) și acțiuni turis
tice. Analiza a semnalat multe reu
șite. mai ales la întreprinderile In
dependența, U.P.A., Metalurgica. 
Flamura roșie — toate din Sibiu, 
Textila și Bumbacul din Cisnădie, 
Spartac Mediaș și F.I.P.A. Agnita, 
în unitățile din cooperație, în co
mune și așezări ca Ruși, Arpașul 
de Jos, Axente Sever, Ocna Sibiu
lui șa.

Pe firul performanței sportive 
au existat de asemenea multe 
lucruri notabile : 47 de echipe acti
vează in diviziile A, B și C, jude
țul are 16 campioni naționali la se
niori, 53 la juniori și 6 la copii, 2 
campioni balcanici (sărituri in apă). 
Sportivii sibieni au stabilit un re
cord mondial și un altul național 
de seniori și 11 de juniori. In județ 
activează 6 maeștri ai sportului și 
125 de sportivi de categoria I, peste 
1000 de juniori. Un număr de 42 
dintre acești sportivi au făcut parte 
din diferite loturi naționale.

Plecînd de la aceste realizări, 
dezbaterile au scos în relief, în 
mod principial și unele neajunsuri, 
rămîneri în urmă ce se mai fac 
simțite și care frînează activitatea 
unor secții, ale unor asociații. 
Marea majoritate a celor care au 
lua: cuvîntul au relevat, de pildă, 
faptul că acțiunea de cuprindere a 
maselor largi de salariați in prac
ticarea exercițiului fizic și sportu
lui n-a avut in toate cazurile o fi
nalitate. n-a îmbrăcat un caracter 
de permanență, n-a fost folosită o 
gamă largă cit mai variată de mij
loace. In chip neingăduit s-a negli
jat atragerea elementului feminin

No- 
din 
sînt

In întreprinderea „7 
Sibiu, spre exemplu, 
de femei, numai... 30 
la diferite acțiuni sporti- 

„Firul roșu“-Tîlmaci, uni-

în sport, 
iembrie" 
peste 900 
prezente 
ve. La 
tate industrială cu pondere femi
nină, echipa de handbal fete a fost 
desființată, pentru a se putea pre
lua de la C.E.I.L... echipa de fot
bal (băieți), care activează în cam
pionatul județean ! ? Turismul de 
masă nu s-a ridicat Ia nivelul con
dițiilor și al profilului montan al 
acestui județ.

în același timp, în școli doar o 
treime dintre elevi practică o ra
mură sportivă. în trei unități șco
lare dintre cele mai importante din 
județ, cifrele sint cu totul necores
punzătoare : la Școala U.P.A.S., 66 
elevi din 1000 sînt angrenați în 
sport, la Liceul agricol 114 din 920, 
la Liceul „Gheorghe Lazăr" 145 din 
1 000.

Iată neajunsuri izvorîte dintr-o 
lipsă de coordonare a activității co
misiei sport de masă a C.J.E.F.S. 
cu munca celorlalte organe cu a- 
tribuții in domeniul sportului 
— U.T.C., sindicatele. Inspectoratul 
școlar. Consiliul organizației pionie
rilor, U.J.C.A.P. etc.

Minusuri sînt de semnalat și în 
activitatea sportivă de performan
ță. în domeniul fotbalului îndeo
sebi: in pofida existenței de juniori 
foarte talentați, (două echipe sînt 
campioane naționale), lotul de se
niori prezintă o valoare mediocră. 
Echipa C.S.M. Sibiu se zbate un
deva in zona mărginașă a clasa
mentului diviziei B. Unii au pre
conizat crearea unui club de fotbal, 
dar argumentele aduse in discuție 
n-au fost bine susținute. Important 
este ca toți cci care lucrează în 
domeniul fotbalului să manifeste 
competență, pasiune, spirit de cola
borare, să ajute la redresarea 
unei discipline, așa cum o doresc 
numeroșii iubitori ai fotbalului si
bian.

Performanța a avut de suferit și 
datorită unei slabe munci politico- 
ideologice cu sportivii, formalismu
lui cu care se desfășoară munca 
de propagandă pentru sport. De 
aici multe exemple negative, multe 
sancțiuni pe care au fost nevoite 
să le dea comisiile centrale și 
cele județene într-o serie de ra
muri sportive.

Nesatisfăcătoare a fost și pre-

ocuparca față de dezvoltarea bazei 
materiale, astfel că unele asociații 
sportive, cu activitate de perfor
manță, ncajungînd să-și creeze un 
minim de baze sportive (7 Noiem
brie, Flamura roșie, Vitrometan, 
Școala sportivă Șoimii, unele școli 
din Sibiu, Spartac Mediaș etc.) 
cheltuiesc sume mari cu chiriile. 
Au intervenit și o serie de alte ne
ajunsuri : asociațiile sportive 
sistemul cooperatist n-au 
cota 
lei !) 
timp 
deși 
pot să-și procure echipament și ma
terial sportiv.

tn cadrul dezbaterilor au fost a- 
nalizate perspectivele ce se deschid 
prin aplicarea Deciziei 115 a Con
siliului 
vire la 
bazelor 
curs de 
cial, se 
înot și un complex sportiv în valea 
Aurie. De asemenea, în perspectivă, 
o sală de sport cu o capacitate de 
5 000 de locuri. La Mediaș, Ia fel, 
a fost îmbunătățită considerabil 
baza materială. Sînt activități în 
care rolul organizațiilor U.T.C. a 
fost determinant. Unele proiecte, 
poate, par prea îndrăznețe, dar Si
biul are forțe umane capabile să le 
dea viață.

In cuvîntul său, tov. Marin Bîr
jega, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, și-a exprimat satisfacția pen
tru tot ce s-a realizat în județul 
Sibiu in domeniul sportului. Vorbi
torul a recomandat o mai bană 
funcționalitate a asociațiilor spor
tive, o activitate reală a comitetelor 
de sprijin și în general respecta
rea strictă a Legii sportului, care 
stabilește obligații precise pentru 
fiecare organ cu atribuții în pro
blemele sportive. Cu referire la des
tinele fotbalului sibian, vorbitorul 
a apreciat că trebuie gîndit foarte 
bine înainte de a lua o hotărîre. 
un club de fotbal presupunînd o 
filieră foarte complexă pe 
material și uman.

Concluziile dezbaterilor 
prezentate de tovarășul 
Winter, prim secretar al 
tului județean Sibiu al 
președintele Comitetului 
al Consiliului popular

din 
primit 

de 2,5 la sută (aproape 400 000 
pentru activitatea sportivă, în 
ce elevii școlilor profesionale, 
plătesc cotizații sindicale, nu

popular județean, cu pri- 
lărgirea și modernizarea 
sportive. La Sibiu este în 
finisare un patinoar artifi- 
va construi un bazin de

plan

au fost
Richard
Comite- 

P.C.R., 
executiv 

județean.

Vorbitorul a ținut să sublineze ne
cesitatea ca și în sport obligațiile 
ce revin prin lege să fie respectate 
cu strictețe. în acest context, to
varășul Winter a apreciat că mă
surile la nivelul fiecărui organ cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului să fie detaliate, 
concrete, îneît să existe garanția 
că tot ceea ce se preconizează se va 
realiza.

Vorbitorul a făcut referiri la di
rectorii de școli, Ia obligațiile a- 
cestora de a pretinde profesorilor 
de educație fizică să-și îndeplineas
că un anumit barem de activitate, 
în afara orelor de curs, pregătind 
o echipă, organizînd o demonstrație 
sportivă, un ansamblu de gimnas
tică. Tovarășul Winter s-a declarat 
nemulțumit de activitatea școlilor 
sportive, pe care dorește să le vadă 
adevărate pepiniere ale performan
tei și nu... o sursă suplimentară 
de cîștig pentru unele cadre didac
tice, un refugiu, o acoperire a inac
tivității. Vorbitorul a recomandat 
să se restabilească un spirit de 
echitate: atunci cînd un elev atinge 
o anumită performanță, să fie evi
dențiat și profesorul care l-a des
coperit, nu numai antrenorul cu 
care lucrează în prezent. Cu pri
vire la relansarea fotbalului sibian, 
tovarășul Winter a recomandat să 
se creeze o puternică bază de 
masă acestei discipline, luindu-se 
exemplul unor profesori-antrenori 
care manifestă pricepere, exigență, 
o concepție sănătoasă asupra mun
cii, așa cum este prof. Traian Todo- 
ran. De aici 
cunoscute pc

Dezbaterile 
lui județean 
toți vorbitorii au abordat proble
mele în mod concret și constructiv, 
în deplină cunoștință de cauză, cu 
toate implicațiile pe plan social și 
național, au relevat posibilitățile 
care există (dar sînt încă nevalori
ficate) de a face ea mișcarea spor
tivă sibiană, de masă și de perfor
manță, să atingă cote mult mai 
înalte, pe măsura condițiilor exis
tente și a sprijinului nemijlocit pri
mit din partea organelor și orga
nizațiilor de partid. O asemenea ce
rință, un astfel de deziderat tre
buie să preocupe pe toți cei care 
îndrăgesc exercițiul fizic și impli
cit, pe factorii cu atribuții, în do
meniul educației fizice și sportului.

și rezultatele sale,
plan național.
din Biroul Comitetu- 
de partid în care

•.*
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STEAGUL ROȘU ÎNVINSA
DE TRAKIA (2-3),

ORGANIZAREA GRUPELOR B Șl C 
ALE CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI
ELOGIATA LA CONGRESUL L.I.H.G. DE LA PRAGA

• Următoarea reuniune a acestui for international la Mamaia, anul a-
cesta, . 4 2 r
Se pregătește reintrarea selecționatei 
de comportare

între 28 iunie și 4 iulie • Se va modifica regulamentul de joc 9 
in‘aețo canadiene ® Juniorii români exemplu

PROGRAMUL MECIURILOR 
ECHIPEI NOASTRE DE JUNIORI

Toate partidele din cadrul grupei D 
a turneului se vor juca la Barcelona, 
In nocturnă, după următorul program: 
12 mai — teren R.C.D. Espanol — ora 20: Spania — România: 15 mai — teren C.D. San Andres — ora 20.30: România
— Malta; 17 mai — teren T.C.D. Europa
— ora 20.15: Italia — România.

Fără îndoială, acum, cind se discută 
tot mal mult despre echipa noastră de 
juniori, turneul U.E.F.A. bătind la ușă, 
e firesc ca iubitorii fotbalului să-și pună 
întrebarea dacă 11-le pe eare-1 vor prezenta antrenorii C. Ardeleanu și V. Za- 
voda la startul turneului POATE învinge 
Spania și Italia, dacă are in PANOPLIA SA ARMELE NECESARE cu ajutorul 
cărora să OBȚINĂ REZULTATE BUNE 1 
înclinăm să răspundem afirmativ la a- ceastâ întrebare și principalele argumen
te de sprijin ne sînt: 1.0 TEHNICITATE

Cinci orașe cu tradiție în fotba
lul nostru — Timișoara, Arad, Re
șița, Lugoj și Caransebeș — vor fi 
gazde ale partidelor înscrise pe 
agenda „Turneului Prietenia", la 
care vor participa cîteva dintre cele 
mai puternice echipe de juniori din 
unele țări socialiste. Cu puțin timp 
în urmă, am anunțat datele de des
fășurare a competiției (28 iulie —
6 august) și componența celor două
serii — Cuba, România I, Ceho
slovacia, U.R.S.S. și Polonia, în pri
ma serie, și Bulgaria, R.P.D. Core
eană, Ungaria, România II și R.D.G. 
— în seria secundă. Operativă, fe
derația de specialitate, organiza
toarea întrecerii (cu sprijinul foru
rilor sportive locale) a și stabilit 
programul acestei competiții, deve
nită tradițională. Iată-1 i

In prima zi a turneului, 28 IU-

Odată cu desfășurarea jocurilor 
din cadrul grupei A a campionatu
lui mondial de hochei, la Praga au 
avut loc și lucrările Congresului 
Ligii Internaționale de Hochei pe 
Gheață, forul diriguitor al acestui 
sport. Agenda de lucru a recentei 
sesiuni a congresului L.I.H.G a fost 
deosebit de încărcată, printre alte- 
«ic luîndu-se hotărfri în legătură cu 
lqțul și datele de disputare a viitoa
relor mari competiții internaționale 
discutîndu-se, în același timp, și 
felul în care au fost organizate în
trecerile cuprinse în calendarul in
ternațional în primele luni ale anu
lui 1972.

La această importantă reuniune 
Internațională a luat parte și o de
legație a federației noastre de spe
cialitate, alcătuită din Vasile Mili- 
taru, secretarul general al F.R.H. 
și ing. Alexandru Teodorescu, mem
bru al biroului federal. Imediat 
după încheierea campionatului mon
dial și după întoarcerea în țară a 
reprezentanților noștri, am solici
tat tov. Vasile Militaru unele amă
nunte legate de cele discutate în 
cadrul Congresului L.I.H.G., de la 
Praga. Primul și cel mai important 
lucru a fost acela că Ia ședința în 
car?.?'a anaIizat desfășurarea com
petițiilor de a căror organizare răs
punde direct forul internațional, 
toți cei ce au luat cuvîntul au elo
giat modul impecabil în care a fost 
asigurată de către federația noas
tră de hochei și de către celelalte 
organizații sportive din România 
desfășurarea grupelor B și C ale

Meciurile grupei C a cam
pionatului mondial au (ost 
urmărite zilnic de cîteva mii 

de spectatori din Miercurea 
Ciuc, care au creat întrece
rilor o ambiantă extraordina
ră, remarcată de toți oaspeții

In județul Harghita
S-A ÎNCHEIAT

CAMPIONATUL SĂTESC
♦

Nu încape îndoială că sportul cel 
nai popular din județul Harghita 
iste hocheiul pe gheață. Această afir
mație își găsește sprijin nu numai în 
junele rezultate ale formațiilor din 
icest județ și în numărul mare de 
ipectatori prezenți la competițiile de 
lochei organizate la Miercurea Ciuc 
iau înj*celelalte localități. Un argu- 
nenț în plus, pentru a dovedi larga 
■ăspîndire a acestui dinamic joc spor- 
iv în județul Harghita, îl constituie 
rariatele și interesantele competiții 
ie se desfășoară anual în această 
hirte a țării. La loc de frunte în 
calendarul competițional județean se 
flă și campionatul sătesc de hochei, 
lisputat anul acesta între 18 și 20 a- 
irilie la Palatul de gheață din 
miercurea Ciuc, cu participarea a 6 
prmații din mediul rural.
La capătul unor jocuri de bună 

alitate. victoria a revenit echipei din 
omuna Bănești, care a terminat 
lompctiția neînvinsă, cîștigînd toate 
fele 5 partide disputate. Pe locurile 
irmătoare s-au clasat, în ordine: 
. Siseni 7 puncte ; 3. Sinsimion 6 p; 

L Sîncrăieni 5 p; 5. Ciumani 2 p; 6. 
temetea 0 p.

PREGĂTIRI PENTRU 
„CUPA PRIETENIA"

In zilele de 21—22 aprilie, la Dej, 
e riul Someș, s-a destășurat son- 
ursul de pescuit sportiv staționar de 
□[lecție, în vederea constituirii lotu- 
■f care va reprezenta Romania în 
htrecerea internațională „Cupa prie- 
pniei". La această întrecere parti- 
bpă echipe din unele țări socialiste, 
ar ediția din acest an a întrecerii 
e va desfășura în țara noastră, tot 
n Dej, la 25 iunie.
I Componenții celor două echipe (A 
i B) sînt primii zece clasați la Dej : 
[oltan Kosa (Oradea), loan Szepeși 
Cluj), Ovidiu Tudoran (Oradea), V. 
[leșerii și Gh. loan (București), Al. 
pgh (Oradea), Gh. Tudoran, Ion 
lână, N. Enaclje și Marin Stoenes- 
u (București). După o perioadă de 
ntrenament, vor fi constituite cele 
ouă echipe

ZONCURSURI DE PESCUIT SPORTIV

Asociația vînătorilor și pescarl'or 
ortivi din sectorul I al Capitalei 
ganizează duminică un concurs de 
scuit sportiv staționar — aaulți și 

Kferet. Concursul va avea loa pe 
:ul Băneasa (pe malul sting al la- 
lui, în amonte de podul Băneasa). 
incursul începe la ora 8,00.

★
Simbătă, 29 aprilie, pe lacul Cer- 
ca, va avea loc un concurs de pes- 
it staționar (adulți) organizat de 
.ociația vînătorilor și pescarilor 
ortivi din sectorul III al Capitalei. 

campionatului mondial. Reprezen
tanții L.I.H G. la aceste întreceri, 
MIROSLAV SUBRT (Cehoslovacia) 
Ia grupa B, VALTER WASSERVO- 
GEL (Austria) și FREDERICK 
SCHWEERS (Olanda) la grupa C 
au avut numai cuvinte de laudă 
asupra felului în care organele spor
tive române s-au achitat de aceas
tă sarcină, subliniind succesul de
plin cu care s-au încheiat cele două 
competiții. In concluzie, dl. JOHN 
AHEARNE, președintele L.I.H.G. a 
felicitat federația noastră de specia
litate și a precizat că în viitor el 
va sprijin} cu încredere și căldură 
candidatura tării noastre, chiar 
dacă va fi vorba dc organizarea 
grupei A a campionatului mondial.

Legat de acest punct aî discuți
ilor de la Praga, vom sublinia so
lidaritatea spontană a tuturor de
legațiilor la Congres, gestul lor plin 
de afecțiune manifestat atunci cind 
la propunerea reprezentantului nos
tru ca L.I.H.G. să aprobe un ajutor 
material jucătorului polonez Feliks 
Goralczyk, grav accidentat la Bucu
rești, toți cei prezenți au oferit, în 
numele federațiilor naționale, di
ferite sume de bani, necesare asi
gurării unui tratament medical de 
prim ordin

Nu lipsit de interes este și faptul 
că atunci dnd s-a analizat felul 
în care s-a desfășurat grupa B a 
campionatului european de Juniori, 
delegatul L.I.H.G. la această com
petiție, N STAROVOITOV (U.R.S.S.) 
a subliniat comportarea ireproșabilă, 
atît pe terenul de joc, cit și în afa-

ECHIPELE DE JUNIORI DIN MIERCUREA CIUC 
AU DOMINAT FINALELE CAMPIONATULUI 

DE HOCHEINAȚIONAL
Patinoarul artificial acoperit din 

Miercurea Ciuc a adăpostit, cu cîteva 
zile în urmă, o competiție mai puțin 
răsunătoare și spectaculoasă, dar deo
sebit de importantă pent-u noi : 
TURNEUL FINAL AL CAMPIONA
TULUI NAȚIONAL REZERVAT 
ECHIPELOR DE JUNIORI.

_ Intr-un moment cînd baza mate
rială a acestui sport (terenurile de 
gheață fabricată) cunoaște un mo
ment de puternică relansare, cînd 
în numeroase orașe ale țării se ame
najează patinoare artificiale (estl- 
mîndu-se ca la sfîrșitul acestui Cin
cinal să se apropie de 20 !), confrun
tarea croselor tinere depășește, evi
dent, aria interesului pur sportiv, in- 
trlnd în teritoriile vaste ale perspec
tivei, prefigurînd — în bună măsură 
— potențialul uman de care dispunem 
Intr-o disciplină care cucerește inte
resul și popularitatea.

O primă constatare la care ari a- 
juns după acest turneu, ar fi progre
sul .evident, înregistrat pe toate pla
nurile, de către juniorii hocheiului. 
La această oră, componenții echipe
lor care și-au disputat titlurile pa
tinează excelent (foarte nîuiți la ni
velul unor seniori consacrați), dețin 
un bagaj remarcabil de cunoștințe 
tehnice și tactice, sînt — într uri cu- 
vînt — hocheiști veritabili. La Mier
curea Ciuc, finalistele și-au disputat 
întîietatea cu o superbă ambiție ju
venilă, dar în limitele deplinei spor
tivități. Partidele au fost echilibra
te, și prin aceasta — deseori — pal
pitante, iar dîrzenia și avîntul din 
teren au fost copios alimentate de 
interesul și entuziasmul unor tribu
ne generoase.

înscrierile pe listele de concurs — 
la sediile asociațiilor respective, pîr.ă 
vineri, ora 14.

VTNATORI COLECTIVE DE 
COMBATERE A RĂPITOARELOR

Duminică, 30 aprilie, asociațiile 
vînătorilor și pescarilor sportivi din 
sectoarele I, III și V ale Capitalei, 
organizează vînători colective de com
batere a răpitoarelor în pădurile Dră- 
găneștl-Olt, Vîrtoapele, Cernica, Bog
dana, Fetești, Videle și Nebuna.

înscrierile pe listele de participare 
— la sediile asociațiilor respective, 
pînă vineri, ora 20.

IN ATENȚIA PESCARILOR SPORTIVI I

tn conformitate cu ordinul Ministeru
lui Agriculturii. Industriei Alimentare șl 
Apelor — Departamentul Industriei Alimentare pescuitul sportiv — in Delta și 
lunca Dunării, tn lacurile morale, In 
Dunăre șl brațele sale, precum șl in alte bazine destinate pescuitului sportiv — 
este oprit în perioada 3 mal — 1 iunie, 
Inclusiv.

In apele interioare din zona colmară 
și de șes — în rîuri și luncile lor inun
dabile. bălți, lacuri, bazine de acumulare. precum și în iazurile destinate pes
cuitului sportiv _ din cuprinsul județe
lor : Arad. Argeș, Bihor, Buzău, Bacău, Brăila, Caraș-Severin Constanța, Dîmbo
vița, Dolj, Galati, Gorj, Ialomița, lași, Ilfov Mehedinți, Olt, Prahova, Teleor
man, Timiș, Tulcea, Satu-Mare. Vaslui, 
Vîlcea. Vrancea și Municipiul București, 
pescuitul sportiv este oprit în perioada 3 mal — 1 Iunie, inclusiv, iar în cele
lalte județe ale țării pescuitul sportiv 
este oprit în perioada 10 mai — 8 iunie, 
inclusiv. 

i

ra lui, a delegației tinerilor hoche
iști români, care — în plus — au 
lăsat o excelentă impresie șj în 
ceea ce privește valoarea tehnică și 
tactică.

Pentru anul viitor, datele de des
fășurare a principalelor competiții 
internaționale sînt următoarele: 
GRUPA A la Moscova între 31 apri
lie și 14 mai, GRUPA B la Graz 
(Austria) intre 21 și 31 martie, 
GRUPA C între 9 și 20 martie în 
maj multe orașe din Olanda.

Un important punct al ordinii de 
zi a Congresului a fost acela legat 
de programul de lucru pentru cea
laltă reuniune anuală a L.I.H.G,, ce 
va avea loc îri țara noastră, la Ma
maia, între 28 iunie și 4 iulie. La 
acest congres de vară al L.I.H.G. 
se va discuta reintrarea selecțio
natei Canadei în circuitul marilor 
competiții internaționale, precum și 
unele propuneri legate de modifica
rea regulamentului de joc, dintre 
care cea mai interesantă va fi, fără 
îndoială, cea referitoare la desfiin
țarea liniei roșii de la mijlocul te
renului, ceea ce va anula practic 
și pasa peste două linii, făcînd, se 
pare, jocul mai dinamic. Tot la 
Mamaia vor fi luate în discuție 
unele propuneri referitoare la ju
niori, printre care și aceea a ridi
cării vîrstei la această categorie de 
sportivi pînă la 20 de ani inclusiv.

Sînt lucruri deosebite, care fac 
din reuniunea de vară a L.I.H.G., 
de la Mamaia, un eveniment de 
seamă din viața acestui sport, fapt 
ce explică și prezența pe litoral a 
președintelui L.I.H.G. dl. John 
Aheame. Congresul de la Mamaia 
va fi precedat de o ședință de lu
cru a Comisiei Tehnice a L.I.H.G.

■I
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Spre satisfacția lor, ca o meritată 
răsplată, întrecerea a dat un cîștig 
total de cauză formațiilor locale, 
Școala sportivă și Liceul din Miercu
rea Ciuc, care au ocupat primele două 
locuri in ambele grupe : juniori I 
(18 ani) și juniori II (i6 ani).

Astfel, Harghita, fostul leagăn al 
hocheiului românesc, care — ani și 
ani — a alimentat cu jucători echi
pele bucureștene și reprezentativa 
națională, face o promițătoare opțiu
ne pentru supremație !n contextul 
material nou care caracterizează 
sportul cu crosă și puc. Ciucul arun
că, așadar, mănușa anunțtnd că, nu 
peste multă vreme, va Ii capabil să 
lupte nu numai, ca acum, pentiu ti
tlurile naționale la juniori, dar și 
pentru cele mai strălucitoare medalii 
cele ale campionilor seniorilor. Tre
buie să elogiem, așadar, activitatea 
laborioasă, încununată de roade, pe 
care o depun antrenorii Em. Mczii
— juniori I — și J. Boda — juniori 
II (Liceul din Miercurea Ciuc), A. 
Zsombor — juniori I și II (Școala 
sportivă) care au pregătit cîțiva 
jucători talentați, capabili de mare 
progres.

în ambele grupe, singura formație 
care a încercat să țină piept local
nicilor a fost cea a Iui Dinanw Bucu
rești (locul III la juniori I și II, an
trenori — Gabriel Cosman și FI. 
Gero). Dinamoviștii dispun le jucători 
tehnici, dar adepți ai unui hochei prea 
individual. Ei n-au reușit să treacă 
peste concepția tactica colectivă a e- 
chipelor din Miercurea Ciuc.

Cu loturi reduse, Constructorul 
București (antrenor Gh. Niță), n-a pu
tut urca mai sus de locul IV în cele 
două competiții. In sfîrșit, o decepție,
— Dunărea Galați (la juniori II), 
clasată doar pe poziția a cincea intr-o 
întrecere pe care o cîștigase anul 
trecut. Tînărul instructor al echipei,
T. Trăușan, lucrează, însă, cu un lot 
nou, de puțină vreme, ceea ce îi 
acordă circumstanțe atenumte.

JUNIORI I : 1. Liceul din Mier
curea Ciuc 5 p (20—3), 2. Școala 
sportivă din Miercurea Ciuc 4 p 
(19—6), 3. Dinamo 3 P <11—10), 4. 
Constructorul 0 p (4—23) ;

JUNIORI II : 1. Școala sportivă 
din Miercurea Ciuc 9 p (23—7), 
2. Liceul din Miercurea Ciuc 7 p 

p (2'4—14), 
(16—25), 5. 
6, Metalul
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I(22—9), 3. Dinamo 6

4. Constructorul 4 p 
Dunărea 4 p (12—19) 
Rădăuți 0 p (13—31).

CONSTANTIN ȚICO 
președintele Colegiului de antrenori 

al F.R.H.

I
i

(IMMiUOIIII
tn rîndurile de mai Jos vă prezentăm 

pe cei mai importanți ciștlgători de săp- 
tămîna trecută.Astfel, la concursul Pronoexjxres din 
19 aprilie a.c., participant!! Alexandra 
Gheorghe din Slatina, Kantor Maria din 
Brașov și Ivanluc Vasile din Satu-Ma.-e 
au obținut fiecare cite 100.000 lei. De re
marcat că toate cele trei premii au fost 
obținute pe variante jucate 10%.

La tragerea Loto din 14 aprilie cel mai important premiu a revenit parti
cipantului Faroaș loan din Cluj — 75.528 
lej pe o variantă jucată 25%.
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 17 DIN 26 APRI

LIE 1972
Fond general de cîștlgurl : 2 706 122

lei, din care 1 372 770 lei report.
Extragerea I : 13 14 40 35 20 22Fond de cîștlguri : 1 969 845 lei din 

care 1 283 501 lei report categ. 1.
Extragerea a n-a : 44 5 12 32 25Fond de cîștlgurl : 736 277 lei din oare 

89 269 iei report oateg. A,

■CARE SI NT INTENȚIILE LUI ILLOVSZKY?...
Elev al lui Lajos Baroti, cu care — pentru plusul de experiență, și, 11®^’

■ a rvAnlnr»naf «ni Hă tîTa la rfrma rp- dîirJS mnltA r»ăr#»ri d#» valnnrp
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Ia conlucrat ani de zile la cîrma re
prezentativei maghiare, Rudolf n- 
lovszky a decis, din prima clipă a 

I revenirii lui ca selecționer, că tre
buie să’ reinstaureze stabilitatea în 
alcătuirea echipei naționale, ele
ment care dispăruse din stilul de 
muncă al predecesorilor săi.

Această precizare este necesară 
spre a explica unele din faptele pe 
care le vom prezenta mai jos, toate 
ținînd de modul în care Illovszky 
a făcut selecția pentru partida de 
poimîine și, mai departe, a inten
țiilor lui tactice, așa cum reies din 
echipa probabilă de la 29 aprilie. 
Bineînțeles că rămînem la stadiul 
supozițiilor, fiind posibile unele 
schimbări de ultimă oră — așa cum 
a avertizat antrenorul maghiar — 
în funcție de restabilirea sau nu a 
unor selecționabili.

Illovszky, se știe foarte bine, a 
avut de făcut față unei considera
bile presiuni în ultima perioadă de 
timp, presiune urmărind mutarea 
accentului reprezentativei de la 
Ujpesti Dozsa la Ferencvaros, în 
funcție de forma actuală a celor 
două cluburi, considerate, astăzi, 
drept cele mai puternice din fot
balul ungar. Care a fost hotărî- 
rea sa ? Illovszky a renunțat... pe 
jumătate doar la Bene, dintre o- 
bișnuiții titulari pe care îi dădea 
Ujpesti Dozsa. De la Ferencvaros, 
In afara lui Geczi, Pancsic» și Bra- 
nikovits — cu locuri de acum cîș- 
tigate în lot — nodi mari candidați 
erau Sz6ke șl, mai cu seamă, Kti. 
Selecționerul îl adoptă numai pe 
primul, renunțînd în mod cu totul 
surprinzător la al doilea, considerat 
jucătorul nr. 1 al derbyului Ferenc
varos — Ujpesti Dozsa. Albert, 
despre care se spune că nu ar fi 
fost de loc satisfăcut că nu a intrat 
In formația titulară a partidei cu 
selecționata vest-germană (nici nu 
a mai apărut, de altfel, pe banca 
de rezerve la citata întîlnire) ră- 
mîne în suspensie, ca și 
Dunai III, deci eventuale 
în funcție de "refacerea 
hasz.

Și-acum, intențiile lui 
așa cum le desprindem 
tuirea lotului cu 
pentru ultimele pregătiri, 
tergo...

PORTAR va fi GECZI. 
preferat lui Rothermel — 
jucat partida de la Wolverhampton

Bene și 
rezerve 

lui P. Ju-

Illovszky, 
din alcă- 

care el a plecat

El este 
deși n-a

DRUM BUN Șl SUCCES, „TRICOLORI"!
(Urmare din pag l)

care, ani la rind,

în plus pe reprezentanții fotbalu
lui nostru, să-i determine să lupte 
cu un plus de vigoare, de ambiție 
sportivă.

Fotbalul românesc a atins în ul
tima vreme cote de performanță 

reprezentau 
simple deziderate, In Mexic, am 
jucat intr-un turneu final al C.M., 
după 30 de ani de absență. Acum, 
sîntem prezenți — pentru prima 
dată în istoria fotbalului autoh
ton — în sferturile de finală ale 
competiției europene supreme. 
Acestea sînt fapte care confirmă 
valoarea lotului reprezentativ al 
României — pe drept cuvint so
cotit cel mai bun pe care l-am 
avut vreodată — valoare care re
zidă în certele calități tehnice ale 
jucătorilor, în însușirile lor morale 
și de voință, în coeziunea lor su
fletească, pentru a nu intra in de
talii de joc, sferă în care ar tre
bui să amintim experiența căpă
tată, buna conlucrare dintre com
partimente, omogenitatea tactica 
și altele.

TURNEUL U.E.F.A. BATE LA UȘA
Cu partida de la Plopeni, susținută in 

compania divizionarei B Metalul, lotul de juniori a încheiat un ciclu de patru 
meciuri — început pu partida eu Dinamo 
(tineret) și continuat apoi cu cele cu 
Bulgaria, la Sofia și Rapid (tineret) — 
programate din trei în trei zile în con
diții asemănătoare confruntărilor din 
cadrul apropiatului Turneu U.E.F.A., 
oare se va desfășura, între 13 și 22 mai, 
în Spania. Partida cu Metalul Plopeni (4—0 pentru juniori) a pus punct și unei 
perioade mai îndelungate de pregătire, 
știut fiind faptul că. pînă la plecarea 
în Spania (11 mai), echipa nu va mai susține decît un singur meci de verifi
care, cu Farul. în nocturnă, la Con
stanța (7 mai) care nu va mai putea 
aduce modificări esențiale, atît in pri
vința componenței lotului, cit mal ales 
în jocul ’’
jocurile vară.

Astfel 
încă de 
privind forța .... . . . .noastre de juniori pe care, așa cum am 
subliniat și în alte ocazii, o așteaptă

echipei, cristalizat deja prin 
pregătitoare din această primă-
prezentîndu-se lucrurile, putem pe acum trage unele concluzii 

de joc a reprezentativei

R.D.G. II — ROMÂNIA II 
(JUNIORI) 1—2 (0—1)

Echipa secundă de juniori a țării 
noastre a susținut, recent, două partide 
amicale In Republica Democrată Germană. In primul joc (la Kamens), juniorii 
noștri au înttlnit reprezentativa primă de 
juniori a R.D.G., de oare au fost invinși 
ou scorul de 3—1 (2—0). Al doilea joc, 
cu selecționata secundă a R.D.G.. sus
ținut la Bautzen, s-a încheiat cu victoria 
juniorilor români, cu 2—1 (1—0). 
rîndul cărora s-au evidențiat iuga, 
Radu Cotigă. Chlvu și Crișan.

din
v.

SAPTAMINII
pînă la 10
pînă la 10 iunie ; 

iunie
Capitală 
in țară 

1972 in-
piata premiilor va înoepe în 

de la 4 mai ' " '
de la 8 mal 
cluslv.
CIȘTIGURILE DINLOTOTRAGERII

21 APRILIE 1972
Extragerea I ; categ. 1 : 2,20 variante 

a 43 209 iei ; categ. 2 ; 4,73 a 20 012 lei ; 
categ. 3 : 11 a 8 642 lei; categ. 4 : 29,95 
a 3174 lei ; categ. 5 : 210,10 a 452 lei ; 
categ. 6: 199,50 a 476 lei.

Extragerea a n-a : Categ. A : 1,35 va
riante a 57 896 lei ; categ. B : 4,05 a 10 299 
lei ; categ. C : 12.15 a 6 433 lei ; categ. D: 
32.15 a 2 431 lei : categ. E : 65,30 a 1197 
lei; categ. F: 76,95 a 1016 lei; categ. 
Z : 1 725 a 100 Iei.Ciștisui de 57 896 lei de la categoria 
A (100%) a revenit participantei ȘTE
FAN ILONA din comuna Ghitfalău, ju
dețul Covasna.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Do- 
cuplu 
Illov-

Să-1 
(jucă-

după multe păreri, și de valoare. 
S-a refăcut recent de pe urma 
unei destul de serioase accidentări.

LINIA DE FUNDAȘI. Aici exis
tă două variante. In cazul în care 
Juhasz nu va fi apt de joc, atunci 
e foarte probabilă linia : FABIAN 
(jucător cu disponibilități ofensive, 
foarte asemănător ca stil cu ~ 
bias), KOVACS-BALINT (un 
de fundași centrali pe care 
szky nu vrea în nici un caz 
descompleteze), PANCSIGS 
tor capabil să evolueze pe oricare 
dintre cele patru posturi ale liniei 
de fundași). In cazul refacerii lui 
Juhasz, se pare că PANCSICS va 
reveni la tricoul cu nr. 2, așa cum 
a jucat în partida cu reprezentativa
R. F. a Germaniei.

LINIA DE MIJLOC. Titulari 
foarte probabili : VIDATS-SZUCS. 
Primul, cu tendințe defensive ; al 
doilea, provenind dintre fundași, 
are o mare forță de acoperire a te
renului și îndeplinește rolul halfu
lui de atac.

LINIA DE ÎNAINTARE. Cea mal 
probabilă formulă: FAZEKAȘ- 
BRANIKOVITS-DUNAI II-ZAM- 
BO. Deci... tot cvartetul opus lui 
Beckenbauer et co. Illovszky justi
fică neutilizarea lui Szdke prin fap
tul că acesta trece printr-o criză 
psihică, determinată de dublul 
eșec la penaltiurile executate în 
meciul cu Wolverhampton. Dacă 
intră Bene în atac, iese Braniko- 
vits, spre a reface tandemul de la 
Ujpesti Dozsa. In cazul intrării în 
lot — situație destul de puțin pro
babilă — a lui Albert, schimbarea 
îl va privi pe Dunai II, tot pentru 
considerentele de omogenitate ale 
formulei de la club.

Intențiile lui Illovszky merg că

JOCUL LOTUL OLIMPIC - VOIVODINA SE DISPUTĂ LA CRAIOVA
Activitatea de pregătire a „olim

picilor" continuă. Jocul cu Dane
marca, de la 21 mai, trebuie cîști- 
gat și o dată cu el și calificarea 
pentru Miinchen. Pentru aceasta 
însă, avînd în vedere și valoarea 
viitorului adversar, sînt necesare 
pregătiri intense. Cu atît mai mult 
cu cit meciul cu Peru a evidențiat 
o comportare sub așteptări, cu de
ficiențe care se cer înlăturate.

Ca și azi, echipa noastră a mai 
plecat la meciuri grele

Era mai ușor pe Wembley, la 
Cardiff, la Lausanne, la Guadala
jara ?

Erau, atunci, mai îndreptățite 
decît azi, speranțele milioanelor 
de iubitori ai fotbalului ?

Tricolorii nu 
însă, ba — mai 
adus satisfacții 
mai mari cu cit 
ele ne întreceau

Iată de ce și azi îi însoțim pe 
băieții noștri cu încredere, cu con
vingerea că în acest meci de 180 
de minute, pentru calificarea în 
semifinalele Campionatului 
pei, care se joacă jumătate 
plasare și jumătate 
face tot ce le stă în 
a ieși victorioși.

„Tricolori", drum 

ne-au decepționat 
mult — ne-au 
sportive cu atît 
nu de puține ori 
așteptările.

Euro- 
în de- 
ei vor 
pentru

acasă, 
puteri

bun! Luptați, 
la Budapesta, din răsputeri, cu ab
negație, demn și corect!

Încrezători în marile voastre ca
pacități sportive, toți iubitorii 
fotbalului din România vă urează, 
din inimă SUCCES!

două partide deosebit de grele — cu 
Spania și Italia — în grupa D a turneu
lui U.E.F.A. Facem abstracție de un al 
treilea mecj din grupă, cel cu Malta, 
deoarece refuzăm să credem că Dumi- triu, Naghi, Răducanu. și coechipierii 
lor nu vor reuși să depășească ușor 
această echipă, de valoare mai scăzută.

MECIURILE SE VOR JUCA 
LA TIMIȘOARA. ARAD, REȘIȚA, LUGOJ Șl CARANSEBEȘ

A fost stabilit programul „Turneului Prietenia"

ZAMBO

tre formația, verificată și mai su
dată a partidei cu elevii lui Schdn. 
Trebuie să ne așteptăm la o repe
tare a replicii de atunci, sub as
pectul tactic 1—4—3—3, cu Brani- 
kovits venind înapoi și conlucrînd 
mult mai insistent cu aripa Faze- 
kaș, decît cu Dunai IT, adică relua
rea unei lecții care a mai fost pre
zentată pînă acum. Intîlnim — prin 
urmare — în toate deciziile lui II- 
lovszky, tipul selecționerului echi
librat, neamator de selecționări sen
zaționale.

Eftimie IONESCU

bine, la nivelul 
Vor întîlni
Voivodina 

va solicita 
făcut — cu

un 
din 
din 
alt

Timp este, iar prilejurile nu vor 
lipsi.

Chiar duminica aceasta, „olimpi
cii" vor* fi supuși unui nou test în 
care să joace mai 
posibilităților lor. 
partener valoros, 
Novi Sad, care-i 
plin, așa cum a 
prilej — în fața lotului A. Și pen
tru că a venit vorba de acest meci, 
să consemnăm că EL VA AVEA 
LOC DUMINICA, de Ia ora 17, LA 
CRAIOVA. Inițial, federația îl fi
xase la Pitești, dar neajungîndu-se 
la un acord cu clubul piteștean, a 
abandonat proiectul, mutîndu-1 în 
Bănie. Spre satisfacția entuziaști
lor spectatori craioveni, care — 
sîntem siguri — vor asista în nu
măr mare la joc, atrași de valoa
rea echipelor și perspectivele in- 
tîlnirii.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXII-a

A DIVIZIEI B
SERIA I

Metalul București — Metalul 
Plopeni: GH. ȘTEFANESCU, ajutat 
la linie de O. Constantinescu și C. 
Munteanu (toți din Galați) ;

Ceahlăul P. Neamț — Portul Con
stanța : I. CIOLAN, ajutat de D. 
Arndt și C. Canura (toți din Iași);

Progresul București — C.F.R. 
Pașcani; M. MORARU, ajutat de
R. Avramescu și A. Bădulescu (toți 
din Ploiești) ;

F. C. Galați — Progresul Brăila :
S. NICOLAU, ajutat de Gh. Ma-

BUNA a majorității jucătorilor din lot și în special a lui Aelenei. Dumitrlu, 
Răducanu Ion Ion. Sumulanschi, Roșu, 
componenti de bază ai echipei; 2. PREGĂTIREA FIZICĂ NECESARA. Grlgoraș, 
Naghi, Purima, Dumitriu. Anghellni, 
Custof dispunînd de capacitate de efort cerută de un mare travaliu pe parcursul 
celor 80 de minute de joc : 3. OMOGE
NITATEA ECHIPEI, care este deja un atu dP prim ordin, antrenorii Ardeleanu 
și Zavoda folosind același „11“ în aproa
pe toate meciurile pregătitoare (cu unele mici modificări cauzate da accidentări).

Cu toate acestea, nu putem trece cu 
vederea că partidele-teste susținute recent au evidențiat și o serie de defi
ciente, unele cu serioa?e repercusiuni asupra randamentului echipei : eficaci
tatea redusă (datorită complicării ata- 
canților în fazele din careul advers), sprijinul insuficient acordat de mijlo
cași jucătorilor din prima linie (o con
tribuție mai mare tn acest sens se cete lui Dumitriu, jucător cu destul de mare experiență competitională). ineficienta 
jocului pe aripi, teama de a șuta (Sza- 
badeș. Șumulanschi Ion Ion), din orice poziție etc. Dar antrenorii C. Ardeleanu 
Și V. Zavoda cunosc perfect slăbiciunile 
echipei lor pe care — după cum afir
mau eu puțin timp în urmă — vor 
căuta să le înlăture. Antrenamentele di
naintea partidei cu Farul principale 
reclamate 
matlel.

. .. . vor avea caobiective tocmai retușurile 
de minusurile din jocul for-

Laurenjiu DUMITRESCU

stadionul 1 Mai din 
România I

LIE, se vor juca două partide, pe 
-x-j- , . --j din Timișoara l

Cuba și Bulgaria — 
R.P.D. Coreeană. în 29 IULIE au 
fost programate patru întîlniri i 
U.R.S.S. — Polonia (Arad, stadionul 
U.T.A.), Cuba — Cehoslovacia și 
Ungaria — România II (Lugoj, sta
dionul Vulturii) și R.D. Germană 
— R.P.D. Coreeană (Caransebeș, 
stadionul C.F.R.). La Reșița, pe sta
dionul C.S.M., vor avea loc, în 30 
IULIE, meciurile Bulgaria — R.D. 
Germană și România I — Ceho
slovacia. Turneul va continua tn 
prima zi a lui august cu patru 
partide care se anunță deosebit de 
atractive i R.D.G. — Ungaria și 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (stadionul 
C.F.R. Timișoara), Polonia — Româ
nia I (stadionul Vulturii Lugoj) și 
Bulgaria — România II (stadionul

DUPĂ CE A CONDUS CU 2-0!
BRAȘOV, 26 (prin telefon, de u tri

misul nostru). Tristețe, nespusă tristețe 
șl > liniște de templu în tribunele stadie nulul Tineretului. în momentul în 
care arbitrul iugoslav Ratko Camak a 
fluierat sfîrșitul ostilităților. Echipa 
favorită a credinciosului și inimosului 
public brașovean a părăsit terenul în
vinsă, după ce aproape vreme de o oră 
a condus cu 2—0, ca urmare a supe
riorității manifestată de ea de-a lungul 
primei reprize. A fost perioada de timp în care stegarii au atacat deseori dez
lănțuit reduta lui Trakia Plovdiv, o e- 
chlpă puternică, beneficiind de aportul valorosului trio : V. Apostolov, popov. 
Derniengiev. Șl tn momentul în care 
formația brașoveană adăuga la vigoare șl mal multă luciditate, înțelegînd că e 
absolut necesar să desfacă jocul pe «- ripi (acolo unde șl terenul era ou adevărat practicabil) golurile n-au tntir- 
zlat. Scoirul a fost deschis în min. 27 
de Zotincă care a împins, din apro
piere, balonul in plasă, șutat de Gyorfi 
după o combinație cu Baiint. Același 
Zotincă l-a majorat la 2—0 (min. 39) 
trimlțind cu stîngul, în colțul opus, 
mingea centrată de Gyorfi.Totuși, Trakla nu-și rostise ultima 
replica. Echipa bulgară a intrat decisă 
să remonteze, a atacat cu o voința rar 
întîlnltă. impulsionată în acțiunile el o- 
fenslve de abilitatea șl inspirația iul Dermengiev, precum și de vigoarea nou
lui introdus Ncnov. In min. 57 Dar- 
mengiev primește o pasă de la Guhoev, 
pătrunde singur în careu și înscrie din apropiere. Un singur minut a trecut și tabela indică egalitate, Ubinov reluind 
cu capul (de lîngă Ivăncescu. specta
tor la această fază), in colțul lung, in 
stingă portarului Albu. Steagul roșu Î51 * * * * 6 * * 
revine cu greu din momentele de uluială, reia firul ofensivei, dar în min. 68 
Baiint ratează o mare ocazie din careu, 
Intirzilnd șutul dlntr-o poziție extrem de favorabilă. Șl în min. 80 lovitură de 
teatru : Dermengiev se infiltrează pe un 
culoar larg lăsat de apărătorii brașo
veni, șl înscrie, din apropiere. golul 
victoriei cu largul ooncurs al fundașu
lui Cojooaru.La fluierul arbitrului iugoslav R. 
Canak, care a condus corect șl autori
tar »-au aliniat : STEAGUL ROȘU : Albu — Ivănoescu, Jenei, Pescaru. Cojocara — 
Gherghel, (min 64 Șerbănoiu), Cadar — Zotincă, Florescu (min 76 Necula), Ba
iint, Gydrfi. TRAKIA : Karușkov _ D. 
Apostolov. V. Apostolov, Tankov, Dalev 
(min. 46 Nenov) — Guhcev, Luîcev — Stancev, Popov, Dermengiev, Ubinov.

G. NICOLAESCU

în vederea acestei partide, Iotul 
antrenat de Gh. Ola și Gh. Con
stantin a fost modificat după jocul 
cu Peru, fiind introduși Codrea 
(Rapid) și Roșu (F.C. Argeș). Iată 
componența lui: Ghiță, Coman, 
Pop. Smarandache, Vlad, Ivan II, 
Codrea, Popovici, Pescaru, Vigu, 
Broșovschi, Simionaș, Gyorfi, Tăta
rii, Kun II, Marcu, Roșu, Jercan 
și Pîrvu.

AZI, JOC CU T.M.B.

înaintea 
tul olimpic 
Capitală, pe stadionul T.M.B. (str. 
Drumul Găzarului). El întîlnește 
(de la ora 17) formația diviziona
ră C — T.M.B. în deschidere, la 
ora 15,15, un meci din campionatul 
„Onoarei" : Bere Rahova — Auto
matica.

plecării la Craiova, lo- 
sustine azi o partidă in

nole și Z. Drăghici (toți din Con
stanța) ;

Chimia Rm, Vîlcea — Metalul 
Tîrgoviște : M. HAIMOVICI, ajutat 
de G. Fodor și P. Iofciu (toți din 
București) ;

Dunărea Giurgiu — S N Olte
nița : C. DRAGOTESCU, ajutat de 
C. Ioniță I și V. Ivanovici (toți din 
București) ;

Poiana Cimpina — Sportul stu
dențesc București : V LIGA, aju
tat de Gh. Rusu și M. Constantin 
(toți din Galați) ;

Știința Bacău — Politehnica Ga
lați ! V PÎRVESCU, ajutat de I. 
Braun și 
Buzău).

P. Căpățînă (toți din

SERIA A H-a
Satu Mare —» Electro-Olimpia

putere Craiova : I. ClMPEANU, a- 
jutat la linie de Gh. Vereș și E. 
Palko (toți din Cluj) ;

Metalurgistul Cugir — Minerul 
Anina : V. TRIFU (Baia Mare), 
ajutat de P. Bodea (Sighet) și C. 
Paisz (Baia Mare) ;

C.F.R. Timișoara — Vulturii tex
tila Lugoj : V. CATANA (Cărei), 
ajutat de M. Pop (Satu Mare) și 
A. Krassowski (Zalău) ;

Minerul Baia Mare — C.F.R. 
Arad : T. CÎMPEANU (Beclean). 
ajutat de I. Astalos și I. Păcuraru 
(ambii din Cluj) ;

C.S M. Sibiu — Chimia Făgăraș: 
ST. MARIAN, ajutat de I. Both și 
P. Avram (toți din Sighișoara) ;

Olimpia Oradea — Corvinul Hu
nedoara : G. BLAU, ajutat de O. 
Miclăuș și M. Mitschang (toți din 
Timișoara) ;

Gloria Bistrița — Politehnica Ti
mișoara : C. BRAUN, ajutat de M. 
Diaconu 
Brașov) ;

C.S.M. 
diaș : I. 
Avasilcăi 
Arad).

și N. Lihaci (toți din

Reșița — Gaz metan Mc-
OPRIȚA. ajutat de N. 
și T. Budiu (toți din

C.F.R. Caransebeș). în 2 AUGUST, 
pe stadionul C.S.M. Reșița, Cuba va 
întîlni U.R.S.S., iar R.P.D. Coreeană 
va juca în compania Ungariei. O zi 
mai tîrziu, 3 AUGUST, stadionul 1 
Mai din Timișoara va găzdui două 
partide i România II — R.D.G. și 
Polonia — Cehoslovacia. 4 AUGUST 
va fi ziua ultimelor meciuri ale ce
lor două serii i Bulgaria — Ungaria 
și Cuba—Polonia (stadionul C.F.R. 
Timișoara), România II — R.P.D. 
Coreeană (stadionul U.T. Arad) și 
U.R.S.S. — România I (stadionul 
Vulturii Lugoj).

Actul final al competiției este 
programat la 6 AUGUST. în aceas
tă zi se vor juca partidele pentru 
locurile 3—4 șl 1—2 (stadionul 1 
Mai-Timișoara), 7—8 și 5—6 (sta
dionul C.F.R. Arad) și 9—10 (sta
dionul Vulturii Lugoj).



TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA

NĂSTASE CALIFICAT —
SMITH ELIMINAT!

Turneul internațional de tenis 
de la Roma, care era cît pe aci să 
se întrerupă din cauza ploii căzute 
miercuri dimineața, a conținuat sub 
semnul înregistrării unor mari sur
prize. Tînărui și anonimul Jean 
Loup Rouyer (Franța) l-a eliminat 
pe americanul Smith cu 7—6, 0—6, 
6—2 !, în timp ce columbianul Ve- 
laco a dispus de Connors (S.U.A.) 
cu 6—4, 6—4.

Reprezentantul țării noastre, Ilie

Năstase s-a calificat în turul urmă
tor dispunind de italianul Caste- 
gliano cu 6—2, 3—6, 6—4. Alte re
zultate mai importante : Metreveli 
(U.R.S.S.) — Parun (Noua Zeelandă) 
7—6, 6—4, Kodes — Kukal (ambii 
Cehoslovacia) 6—3, 7—6, Gorman 
(S.U.A.) — Jovanovici (Iugoslavia) 
6—4, 0—6, 6—3. întrecerile conti
nuă.

CONCURSUL

C.E. DE LUPTE LIBERE
(Urmare dtp pap. I)

PENTATLONIȘT1I ROMÂNI 
CONCUREAZĂ ÎN R.F.G.

Echipa de pentatlon modern 
a țării noastre părăsește astăzi 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Heidonhein (R.F. a Germaniei) 
unde. în zilele de 30 aprilie — 
4 mai, va participa la un mare 
•oncurs international. Delegația 
condusă de dr Francisc Proi-
ov, este formată din Dumi

tru Spirlea. Marian Cosmescu, 
Ad. Covaci și Constantin Căli
na. Antrenor, Gh. Tomiuc.

DE GIMNASTICĂ
RIGA 72

RIGA 26 (Agerpres). — Concursul 
feminin din cadrul competiției in
ternaționale de gimnastică ..Riga 
*72“ a revenit la individual compus 
tinerei sportive sovietice Olga Kor
but (în vlrstă de 16 ani) cu 75,45 p. 
Ea a fost urmată în ordine de An
tonina Koșel (U.R.S.S.) — 74,10 p. Ta
tiana Șcegolkova (U.R.S.S.) — 73,85 
p, Beata Gerke (R.D. Germană) — 
73,70 p, Myuki Matzunisa (Japonia) 
— 73,50 p, Hannelore Kadolf (R.D. 
Germană) — 73,00 p. Silvia Schefer 
(R.D. Germană) — 72,65 p, Liubov 
Bogdanova (U.R.S.S.) — 72.05 puncte, 
Joan Moore (S.U.A.) — 72,00 p. Paula 
Ioan (România) — 71,60 p.

Locul Iii în „Cupa Elbrus" DAN CREȘTEA DIN NOU
PRINTRE FRUNTAȘII

MOSCOVA 
apropiere de Terskol, 
Elbrus, au început întrecerile

26 (Agerpres). — In 
pe muntele 

din

TELEX
în „Palatul Sporturilor" din Kiev, in 
prezen'.a a 10 00c de spectatori, s-a dis
putat întîinirea internațională de bas
chet masculin dintre reprezentativa olim
pică a SUA și o selecționată a cluburilor din URSS. Bascbetbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 82—66 
(37—34)

SCHIULUI MONDIAL
cadrul unui mare concurs interna
țional de schi alpin. „Cupa Elbrus"

In prima zi s-au disputat probele 
de slalom uriaș. La masculin, pe o 
pîrtie în lungime de 1 300 m (52 de 
porți), victoria a revenit vest-ger- 
manului Alfred Hagn, cronometrat 
cu timpul de 2:31,70 urmat de ceho
slovacul Miroslav Sobor — 2:33,84 și 
de românul DAN CRISTEA — 2:35,38. 
Schiorul austriac Franz Vogler, unul 
dintre favoriții cursei, s-a situat pe 
locul 7 cu 2:40,52.

Proba feminină, desfășurată pe o 
pîrtie in lungime de 1 100 m (39 de 
porți), a fost cîștigată de campioana 
vest-germană Roși Mittermaier cu 
1:11,29, secundată de compatrioata 
sa Gertrud Traikl — 1:11,71.( ursa automobilistică de 1000 knt de la 

Monza (a 5-a probă din campionatul 
mondial al mărcilor) a revenit în acest 
an unei mașini „Ferrari", pe care au concurat Jakie Ickx (Belgia) și Clay Regazzoni (Elveția). Ei au parcurs 174 
de ture în 5h 52:05 (medie orară 170,496 
km) Pe locurile următoare s-au clasat Joest — Schiller pe „Porsche" — 5h 52: 
53 și Peterson — Schenken pe -Ferrari"
— 5h 53:07.6. In clasamentul campionatului mondial situația este următoarea: 
1. ..Ferrari". — 100 p: 2. „Alfa Romeo"— 43 P4 3. .,Porsche" — 34 p etc.
R
Cu prilejul unui concurs atletic desfășurat la Ordjonikidze. Boris Karaev (in 
virstă de 22 de ani) a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. In proba de arunca
rea discului cu performanta de 63,84 m. 
Vechiul record era de 63.70 m și apar
ținea lui Veliu Kousemiae din Tallin.

tului nostru, dr. Nicolae Lazăr, să 
continue lupta.

După trialurile din primele două 
zile ale campionatelor europene au 
rămas, firește în competiție luptă
torii care aspiră la locurile frun
tașe. Spre satisfacția noastră, prin
tre aceștia se află, și reprezen
tanți ai țării noastre.

Semiușorul Petre Poalelungi a 
pus capăt meciului său cu luptă
torul A. Rasih (Cipru) printr-un 
frumos tuș, finalizat în min. 3,52, 
după ce conducea la puncte cu un 
scor categoric : 14—1. O mare sur
priză a furnizat tînărui 
semimijlociu Ion Dumitru, 
tant la aceste campionate 
pene, înlocuitorul lui Vasile 
accidentat în ajunul întrecerilor 
continentale. Cu toate, că a pierdut 
prin tuș meciul inaugural, el nu 
s-a descurajat, ci a concurat cu 
succes în tururile următoare. în 
prima gală de miercuri, el a avut 
un adversar experimentat, prezent 
printre protagoniști la cele mai 
mari competiții din ultimii ani, 
luptătorul turc Aii Bulbul. în a- 
ceastă dificilă partidă. Dumitru s-a 
întrecut pe sine reușind să obțină 
victoria la puncte după o încleș
tare dramatică. Pînă la sfîrșitul 
reprizei secunde, rezultatul era e- 
gal. Cu o intrare foarte rapidă. 
Dumitru și-a fixat adversarul în 
parter, acumulînd avantaj de un 
punct, pe care l-a menținut pînă 
la gongul final.

O victorie rapidă a obținut și 
semigreul nostru Enache Panaite 
în partida cu spaniolul O. Expo- 
sito. în min. 1,3 a prins un picior 
al adversarului și cu o cheie la 
celălalt picior al adversarului l-a 
răsturnat pe acesta cu umerii pe 
saltea și cu toate că acesta a în
cercat să se salveze stînd în pod 
15 secunde, n-a putut evita tușul. 
Tot prin tuș a încheiat meciul 
său cu J. Wlasak (Cehoslovacia) 
greul Ștefan Stingu. după o arun
care cu cheie la picior, bine 
tată în min. 7.40

Au urmat întrecerile din cadrul 
semifinalelor, 
muscă, Ion 
puncte de 
Gardjev și 
o medalie, 
Emil Butu 
victoriilor, 
pe italianul O. 
lae Dumitru l-a 
la puncte pe K. Ozcan,

nostru 
debu- 
euro- 
lorga,

execu-

La categoria semi- 
Arapu a fost învins la 
sportivul sovietic P. 

â ieșit din lupta pentru 
clasîndu-se pe locul 6. 
a continuat însă 
întrecîndu-1 la 

italianul O. Grassi. 
Dumitru l-a învins categoric 

(Turcia),

seria 
puncte 

Nico-

în primul tur al turneului international 
<1? tenis de la Denver (Colorado), austra
lianul Fred Stolle l-a învins cu 6—3, 6—4 
Pe compatriotul său Bill Bowrey. în 
cea mai echilibrată partidă a zilei, Arthur Ashe (SUA) a dispus în trei seturi 
cu 6—7. 6—4 7—6 de Tom Leonard (SUA). 
Alte rezultate : Pasarell (Porto Rico) _ Maud (R.S.A ) 6—7. 6—3 7—6); LutZ
ISUA) - Borowiak (SUA) 2—6. ‘ "
6—3: Stone (Australia) 
slavia) 7—6. 7—5: Taylor 
well (Anglia) 3—6, 6—4.

7—5,
— Plliei (Iugo- 
(Anglla) — Stil- 
7—6.

urmărit pe cir-Numeroși spectatori au 
cuitul de la Sittendorf (în apropiere de Vlenai concursul international de moto- 
cros dotat eu ..Marele premiu al Aus
triei". competiție contind pentru cam- 
p'onatul mondial—la clasa 500 cmc.. După 
disputarea a două manșe. în clasamentul 
final pe primul loc s-a clasat belgianul Roger de Coster (oe .,Suzuki") cu 2 p. 
L-au urmat vest-germanul Wiily Bauer 
(pe ..Maico") — 5 p. suedezul Ake Jonsson 
toe ..Maico") — 8 o și cehoslovacul 
Sridulka (pe „C.Z.") — 8 p.

Jan

în turneu international masculin 
baschet de la Tel Aviv s-au întîlnit _ matia italiană Fides Partenope Napoli 
si echipa locală Maccabi. Baschetbaliș’-ii 
italien. au terminat învingători cu scorul de 33—38 (29—22).

de 
for-

Cursa rte obstacole din cadrul concursului internațional de călărie de la Haga 
a fost cîștigată cb- englezul Hervey Smith 
care, concurind oe calul „Summertime", 
p realizat timpul de 54.1. Pe locul se
cund s-a clasat campionul brazilian Nelson Pessoa ne ,.Nagir“ — 56,5. urmat ce vest-aermanul Gert Wiltfang pe „Sieno“ 
— 57,2.
n
Cursa ciclistă „Marele Premiu al elibe
rării" desfășurată la Cerveteri (în apropiere de Roma), s-a încheiat cu victoria 
rutierului sovietic Turi Osintev care a 
parcurs 145.200 km în 3h 24:55 cu o medie orară de 42.515 km. în același timp 
cu învingătorul a fost cronometrat și 
italianul Tullio Rossi Au urmat Moser (TtniiA) — ia 5 sec., la 7 sec., Basko 
(URSS). Ruggenini (Italia) șl Barclk 
(Polonia) — toțj la 7 sec.

dar datorită punctelor de penali
zare acumulate pe parcursul între
cerilor s-a clasat pe locul 5.

Petre Coman, unul dintre luptă
torii români căruia i se acordau 
șanse serioase la medalia de aur, 
în semifinale, după ce l-a întrecut 
prin tuș pe H. Strumf (R.D.G.) s-a 
întîlnit cu turcul Y. Sari. In acest 
meci, lupta a fost egală pînă în 
min. 7, cînd reprezentantul nostru 
a forțat victoria și a încercat o ac
țiune riscantă Intr-un moment ne
potrivit, oferindu-i adversarului po
sibilitatea să-l contreze și să-l ducă 
în tuș.

Petre Poalelungi a evoluat, în 
continuare, foarte bine și a mai 
realizat încă două victorii la punc
te. Prima, în dauna maghiarului 
A. Rusznyak, cea de a .doua, în 
fața valorosului luptător * iugoslav, 
VV. Saliovschi. Cu aceste două vic
torii, sportivul din Galați și-a asi
gurat locul în 
semiușoară. Ion 
vină la puncte 
garia). Enache 
învins prin tuș de sovieticul A. Ia- 
righin. Ștefan 
prin abandon
H. VViertelak 
gurat locul în 
de penalizare.

La categoria 
fost învins prin 
garul Beiubaev. 
terminat meciul 
nai la egalitate 
garia) și a cîștigat medalia de ar
gint. Luptătorul bulgar a devenit 
campion al Europei. La cat. 82 kg
I. Dumitru a fost întrecut prin tuș 
de către Sjulzin (U.R.S.S.). Repre
zentantul nostru la categoria grea, 
Șt. Stingu a pierdut la puncte în 
fața bulgarului O. Duraliev 
cucerit medalia de bronz.

Seara tîrziu, în finală Em. 
a pierdut la puncte în fața lui 
verdijev (U.R.S.S.) și a luat medalia 
de bronz, iar P. Coman (cat. 62 kg) 
fiind accidentat nu s-a prezentat în 
meciul cu sovieticul Ilicv și a ob
ținut medalia de bronz.

finala categoriei
Dumitru l-a în- 
pe J. Deac (Un- 
Panaite a fost

Stingu. cu victoria 
obținută în fața Im 

(R.D.G.) și-a asi- 
finală, fără puncte

52 kg Em. Butu a 
i tuș

P.
I său
■ cu

de către bul- 
Poalelungi a 
din turul fi- 

Useinov (Bul-

și a

Butu 
Alaș-

OASPEȚI ÎN ORAȘUL 
OLIMPIADEI

MUNCHEN. 26. — Vicepreședintele 
Consiliului de miniștri al U.R.S.S., 
Vladimir Novikov, însoțit de preșe
dintele Comitetului de organizare a 
J.O., Willy Daume. a vizitat insta
lațiile sportive olimpice de la Miin- 
chen.

„Artistul cu pumnii de oțel 
așa i-au zis încă din tinerețe băia
tului cu pârul ondulat și negru ca 
smoala, cu mustăcioara subțire aco
perind buza și cu ochii atît de vi- 
gilenți de parcă niciodată. nu i-ar 
închide. Nat Fleischer, patriarhul 
boxului pe bani, spunea că băiatul 
crăcănat din Budapesta ar fi putut 
deveni mai vestit deck Joe Louis 
sau Cassius Clay. In orice caz, în 
boxul amator performanța sa repre
zintă un record: de tre: or-, cam
pion olimpic consecutiv, la Londra 
(1948) la categoria mijlocie, apoi la 
Helsinki (1952) și Melbourne ;!95o) 
la 
cie 
ca
Și 
ideal. A stat peste un deceniu în 
elita pugilistică mondială : după 
288 de victorii (din 300 de meriur,) 
în arena amatoare, și-a încercat 
norocul ca profesionist la 31 de ani. 
A boxat de 29 de orj și tot de ati-

nou introdusa categorie mijlo- 
mică. Cu garda falsă, strălucit 
tehnician, cu lovituri puternice 
precise, era considerat boxerui

tea ori a rămas nem\ 
campion al Europei, titlu 
i-a apărat victorios de 6 ori.

Arum, la 46 de ani. Lâszlo Papp 
antrenează tinăra generație a 
mai bunj boxeri amator: maghiari. 
Prezența lui pe ringul de la pati
noarul ^13 August" n-a rămas ne
observată și 
lean I-a coi 
șine am pr 
a-i pune celebrului boxer și

iteva
— Vă rugăm să ne scuzați 

tă întrebare indiscretă: ca 
ați simțit vreodată că va veni ți 
ziua cind veți deveni om de colt ?

— Cit timp am fost sportiv de 
performanță, nu am simțit nicio
dată* acest lucru. Am un regret. Nu 
mi-am încheiat cariera așa cum am 
vrut eu, dar asta 
foarte lungă... de 
să mai vorbesc,

— Vă rugăm să

ce.or

ul publ IC
cu ovații. No- în
de ocazie pentru 

antre-
or întrebări.

aceas- 
boxer.

este o poveste 
care nu vreau

ne spuneți ce

MARATONUL NILULUI
în fiecare primăvară se desfășoară 

în Egipt, după străvechi tradiții, o 
cursă de înot pe mare distanță, de
numită Maratonul Nilului. Concuren- 
ții au de străbătut o porțiune de flu
viu, în partea superioară a acestuia, 
în lungime de 34,5 km. La start iau 
parte concurenți egipteni, profesio
niști și amatori, ca și oaspeți din 
diferite țări De remarcat că ter
menul de „profesionist" include înotă
tori și scufundători. pescuitori de 
perle sau de bureți, meserii destul de 
obișnuite în țările arabe.

La ediția din anul acesta au luat 
parte reprezentanți a opt țări. Pri
mul a străbătut distanța înotătorul 
egiptean Magdi Mandur iar locul se
cund a revenit conaționalului său 
Osani Rașid Pe locul trei s-a clasat 
un reprezentant al Siriei. Manin Sa
leh.

ASA ÎNCEPE PERFORMANTA
Cotidianul sovietic de specialitate 

„Sovietski Sport" a publicat de Ziua 
Cosmonauților o impresionantă foto
grafie, făcută cu mai bine de doua 
decenii in urmă. înfătișindu-1 pe 
neuitatul Iuri Alexandrovici Gagarin, 
împreună cu echipa de baschet a. 
Școlii textilistilor din Saratov, unde 
pe vremea aceea era elev.

Amintirea tinărului sportiv, căpi
tan al echipei sale și realizator a nu
meroase puncte, s-a păstrat intactă 
în școala pe care a frecventat-o 
cîndva. In incinta acestei școli se 
află un muzeu în care au fost adu
nate numeroase obiecte care au apar
ținut regretatului cosmonaut, banca 
sa, catalogul plin de note excepțio
nale. medaliile, diplomele sportive și 
tăieturile de presă vorbind de succe
sele de început ale celui care avea 
să devină primul om lansat în cos
mos.

BANI DIN PRAFUL ZĂPEZILOR
Unul din ultimele șlagăre ale mu

zicii ușoare austriece este discul

..Sint la mine acasă, printre ghețuri 
și nâme(i" interpretat de renumita 
schioare Anne Marie Proell. O mu
zică săltăreață, un text vorbind des
pre plăcerile zăpezilor și o mulțime 
de bani îh poșeta sportivei, care și-a 
descoperit brusc aptitudini muzicale— 

Inteersant e faptul că discul a fost 
imprimat anul trecut, dar a fost ținut 
secret pentru a nu dăuna calității 
de amatoare a schioare: austriece și 
obținerii la Sapporo a unei medalii 
de aur, in care toți susținătorii ei 
sperau! A fost se știe, doar argint—

„STRĂBUNICUL" SĂRITORILOR
Unu] dintre cele mai vechi cluburi 

franceze este F C. Lyon. al cărui act 
de naștere poartă data 1893. In fie
care an, pe stadionul „Henri Cochet" 
din localitate, are loc adunarea vete
ranilor clubului eveniment care, in 
afara schimbului de amintiri, servește 
și ca prilej de apropiere intre gene
rațiile vechi și cele noi.

Vedeta adunării din anul acesta a 
fost Pierre Neyron, în virstă de 76 
de ani, care și-a onorat bătrinețea 
sărind de patru ori de la platforma, 
zisă a Calvarului, instalată la bazi
nul de performantă al clubului. A- 
ceasta. în timp ce la trambulinele de 
dedesubt se desfășura un concurs 
școlar, ai cărui participanți i-au fă
cut „străbunicului" o mare manifesta
ție de simpatie

Bătrînul i-a invitat la evoluțiile 
sale din anul viitor, căci a si spus: 
..Sper să săr și mai bine, deoarece 
perfecționarea vine odată co vîrsta".., 

BILIARDUL REVINE!
Biliardul, joc de precizie și în- 

demînare, soiicitind permanent apre
cieri saintale, pare să ciștige din nou 
teren, după o perioadă de uitare și 
cere un loc în rîndul sporturilor.

Recent, s-a disputat la Geneva 
campionatul mondial de biliard, la 
care au luat parte peste o sută de concu
rent! din toată lumea. S-au remarcat 
reprezentanții Belgiei. Raymond Cou- 
lemans și Ludo Dielis, care au făcut

jorjată" 
englez Peter 

n cursa de steep- 
pentru Trofeul Top- 

ham. pe hipodromul 
din Aintree. Agenția 
A„ P. — care transmite 
această telefolograf ie
— ne asigură că atit 
călărețul cit jt calul 
său, prețiosul armăsar 
„Celestial Traveller", 
au scăpat fără nici o 
zgirietură din acest ac
cident Să fie. oare, 
așa ?

CU MIJI 11SIMM Dl INTlîlilARt

Foto ; TANJUG

Davis" ?
adus în cale, ca pri- 
echipa Poloniei, care 
palmares deosebit, 

redutabilă pe

Corespondentă speciala pentru „SPORTUL

Aproape ca în fiecare an, Fede
rația iugoslavă de tenis are proble
me serioase de rezolvat la acest 
început de sezon. Toate acestea pot 
fi rezumate într-o singură întreba
re : cine va reprezenta tensiul iugo
slav în „Cupa

Sorții ne-au 
mă adversară, 
nu posedă un 
dar este totdeauna 
teren propriu. Or, meciul Polonia 
— Iugoslavia este programat la 
Varșovia, la finele săptăminii vii
toare. Motivul de îngrijorare prin
cipal este însă altul. Inginerul Rad- 
milo Nikolici, căpitanul nejucător 
al naționalei, nu știe pînă la aceas
tă oră, ce jucători va alinia la 
start...

Nikola Pilici — celebrul as dal- 
matin al rachetei — si-a manifes
tat în mai multe rîndtiri dorința de 
a părăsi grupul tenismanilor pro
fesioniști, unde figurează de cîțiva 
ani, pentru a reveni în rîndul ama
torilor. Practic, el nu a întreprins 
însă nimic în această direcție.

Pe de altă parte, Zeliko Franu
lovici, cealaltă mare vedetă a teni
sului iugoslav, continuă să fie acci
dentat la umărul drept (n.n. a fost 
eronată știrea anterioară în care 
s-a afirmat că Franulovici are he
patită). Deci, simpaticul Zelico — 
cel care nu joacă în actualul tur

In această fotografie, 
căpitanul naționalei iu
goslave, ing. R. Niko
lici (in mijloc), îl are 
alături pe primul său 
echipier, excelentul Ze
liko Franulovici. Dar, 
aceasta se petrecea a- 
nul trecut.

fi probabilla Roma — va
în primul tur al „Cupei 

sau va juca doar la dublu, 
i-au recomandat deocamda- 
continue pauza.

lista incertitudinilor 
„veteranul" Bora Iova-

ti

olimpici de pugilat Lâszlo Papp
Un pronostic pentru Munchen) 

pur singii Caii strat Cufov și Antoniu Vasile
impresie v-a făcut prima ediție a 
Centurii de aur".

îmbucurător faptul că 
vmânâ de specialitate a 
tsemenea mare întrecere 
ală. Spre norocul nos- 

participăriior s-a dove- 
î decît mediu, iar me- 
eneral. au fost de bună 

și foarte indirjite. Am vă- 
lucru o serie de excelenți 
mulți cu frumoase palma- 
cu posibilități de progres, 

lion — dacă îi putem zio» 
avînd în vedere că este vorba

— a fost acela că mulți 
rănit și au trebuit să

neu de 
absent 
Davis", 
Medicii 
tă să-și

în sfîrșit, 
continuă cu 
novici. Acesta a deschis un cafe- 
restaurant la Zagreb, manifestîn- 
du-și intenția de a părăsi definitiv 
arena competiționalâ. Deci — foar
te posibil — jucăm și fără Bora...

în această situație, ing. Nikolici 
contează în mod cert, la această 
oră, doar pe serviciile lui Nikola 
Spear, neașteptatul învingător al 
lui Ilie Năstase, în meciul de acum 
doi ani, la Maribor. De atunci, 
însă, rezultatele lui Spear n-au de
pășit niciodată o valoare medie.

Pentru celelalte locuri în echipa 
Iugoslaviei 
tă, tinerii tenismeni Z. 
(din Zagreb), J. Kosak și R. 
vec (din Maribor). Ivancici și 
au participat recent la un 
în Kenia, dar evoluțiile lor 
fost prea convingătoare.

Intr-un interviu acordat reprezen
tanților presei, ing. Nikolici a de
clarat : „Pentru meciul cu Polonia 
va trebui să facem față cu ce a- 
veni, deoarece atît lovanovici cit șl 
Franulovici sint incerți. Pe Bora 
lovanovici vom căuta să-l convin
gem să reia antrenamentul, pentru 
a-1 putea folosi, dacă ne vom ca
lifica, în întîlnirile următoare".

Vom adăuga că Zeliko Franulo
vici va intra în curînd sub îngri
jirile cunoscutului medic specialist 
dr. I. Nesovici din Belgrad (n.r. care 
l-a tratat și pe fotbalistul Dragan 
Geaici). El nu va putea fi recuperat 
însă înainte de turul III. Adică în 
momentul în care — după calculul

candidează, deocamda- 
tenismeni Z. Ivancici

Jauso- 
Kosak 
turneu 
nu au

fi exclus 
să întll- 

României,

probabilităților — nu ar 
ca selecționata iugoslavă 
nească din nou formația 
în semifinalele primei grupe euro
pene a tradiționalei întreceri pen
tru „Salatieră".

DUȘAN VEUANOVICI
„Sportske Novoști" — ZagreO

FOTBAL
MERIDIANE

într-un meci
pentru preliminariile tur- 

fotbal, seleeț’O-

ooxer:. 
rese și 
Un ghi

despre box 
băieți s-au 
părăsească prematur competiția. Mă 
refer ia Gedo, Zilberman, Dobres- 
cu. Stevenson. Alexe ș.a. Spectatorii 
români, cej care. în multe ocazii, 
au aplaudat frenetic evoluțiile 
bune, au avut o atitudine de reți- 
:.ere Ia demonstrațiile lui Jănos 
Kajdj care, în partida finală, la 
indicațiile mele, și-a menajat evi
dent ad versarul, în dorința de a 
arăta numerosului public frumuse
țile boxului, dar păcat că nu a 
fost înțeles decît de o mică parte. 
Sper, totuși, că Jancsi a satisfăcut 
cerințele specialiștilor. Desigur, ma
joritatea spectatorilor nu cunosc 
anumite intimități din viața de 
boxer. Iată una: Kajdi a fost și 
el rănit, dar fiind un mare sportiv, 
cu o valoare superioară, a vrut să 
fie prezent la dispute (contrar in
dicațiilor medicale) numai pentru

a nu-i jigni tocmai pe spectatorii 
care au venit să-l vadă la lucru.

— Boxul maghiar a avut în
totdeauna reprezentanți dintre cei 
mai valoroși in întrecerile de mare 
anvergură. Vă rugăm să ne vorbiți 
despre speranțele dv. pentru Jocu
rile Olimpice de la Munchen.

— O întrebare pe care am au
zit-o foarte des. Este riscant să dai 
pronosticuri pentru marile compe
tiții. Acolo toți vin cu dorința de 
a cîștiga. dar dacă se întîmplâ ca 
Ia turneul de la București, rănirile 
fiind oricînd posibile, s-a dus mun
ca depusă ani și ani de ziie pen
tru o medalie olimpică. ~ 
acest inconvenient, la care 
adaugă și sorții, cred că 
elevii mei pot aspira la un 
podium Gedo, care a venit la -Cen
tura de aur“ foarte bine pregătit, 
Botos la pană, Orban la semiușoară 
și cu cele mai mari șanse Kajdi, 
deoarece pentru el boxul nu mai 
are secrete. Nici semigreu! Toth, 
nici greul Juhăsz nu sînț de lepă
dat, dar mai au încă de învățat, 
iar la ei sorții au un rol hotărîtor 
în drumul spre vîrful piramidei.

— La București ați avut posibi
litatea să treceți în revistă aproape 
tot ce are mai bun boxul româ
nesc. Ce 
sportivii 
acordați 
chen ?

— Voi 
în aprecieri, 
actuală 
foarte bine dotați. Am remarcat la 
ei calități fizice excepționale, du
blate de o pregătire fizică exce
lentă. Dacă și latura tehnică ar fi 
la fel de bine dezvoltată, cu greu 
le-ar putea rezista cineva. Eu mi-aș 
dori asemenea „materie primă", 
așa cum au antrenorii români care, 
cu siguranță, vor ști să remedieze 
și ultimele deficiente. Ei pot avea 
mare încredere în Gruiescu, Cojan, 
Pometcu, Antoniu - Vasile, Cuțov, 
Nâstac, Gyorffi. Dar „cei pur-sîn- 
ge* pentru Jocurile Olimpice sînt 
fără îndoială Antoniu Vasile 
Cuțov.

• La Tananarive, 
contind 
neului olimpic- de 
nata Etiopiei a dispus de Republica 
Malgașă cu 1—0 (1—-0).

• Rezultate înregistrate în tur
neul de juniori de la Lisabona: Stea
ua roșie Belgrad — Glasgow Rangers 
3—0, Ajax Amsterdam - Cagliari 
1—0, Academică Coimbra — F C. 
Porto l—0. Vitoria Setubal — Ben
fica Lisabona 1—0. în clasament con
duce Ajax Amsterdam cu

• în sferturile de finală 
pei Portugaliei": Benfica
— Cova. de Piedade 6—3, 
ses — Vitoria Setubal 1—0. 
to — Atletico 2—0,. Sporting — Lei- 
xoes 4—1.

• In campionatul englez: Arsenal
— Manchester United 3—0, Wolver
hampton — Nottingham Forest 1—1.

• Rezultate înregistrate în cam
pionatul unional: Zenit Leningrad - 
Kairat Alma Ata 1—1, Dinamo
— Karpati Lvov 1—0, Torpedo 
cova — Dinamo Tbilisi 
Ț.S.K.A. Moscova — Neftci 
1—0, Dinamo Minsk — Ararat 
van 1—1

4 puncte, 
ale , Cu- 
Lisabona 
Belenen- 

F.C. Por-

Kiev 
Mos- 
0—3, 
Baku
Ere-

SEMNE DE BUN AUGUR

Cu tot 
se mai 
dintre 
loc pe

părere v-ați făcut despre 
români și ce credit le 

în întrecerile de la Miin-

fi cît se poate de sincer 
România are la ora 

o garnitură de sportivi

O veste neașteptată a făcut 
înconjurul lumii hocheiului 
mondial: la Praga, cu prilejul 
recentelor campionate ale gru
pei A, au avut loc contacte, 
intre reprezentanții organizați
ilor naționale din U.R.S.S., Ce 
hoslovacia. Canada și S.U.A. de 
o parte și dl. John Ahearne, 
președintele Ligii internaționa
le de hochei pe gheată, de cea
laltă. Surprinde, desigur, pre
zența reprezentantului canadi
an. 'Si asta cu atît mai mult, 
cu cit Canada nu a mai fost 
văzută în ultimii ani la cea mai
mare < 
mondial.
urmă cu doi ani. întrecerea su
premă trebuia să aibă loc în 
Canada. Conducătorii hocheiu 
lui din această țară, în dorința 
de a alinia o echipă în stare să 
tină piept reprezentativelor 
Uniunii Sovietice și Cehoslova
ciei. care șifonaseră prestigiul 
hocheiului canadian, au vrut 
ca în echipa lor să fie admiși 
și jucători profesioniști, propu
nere cu care, desigur, reprezen
tanții celorlalte federații nu au 
fost de acord. Ca urinare, ca
nadienii nu au mai organizat 
C.M. care a fost transferat la 
Stockholm.

Convorbirile de la Praga se 
pare că vor fi de bun augur 
pentru viitorul sportului cu pu
cul Și anume, după cum a de
clarat însuși dl. Ahearne, este 
pe cale de dispariție ruptura 
existentă: canadienii și-au a- 
firmat dorința de a relua legă
turile cu hocheiul european, 

contribui și mai

comne tifle a hocheiului 
Reamintim că. în

mult la dezvoltarea acestui băr
bătesc și spectaculos sport, cu 
tot mai multi participanți și cu 
spectatori din ce in 
numeroși tn emisfera 
sport care datorită 
numărului de patinoare artifi
ciale, cunoaște — in timp șl 
spațiu — o tot mai mare ari>- 
de răspindire.

„Vă comunic vești 
cele mai plăcute", s-a 
la Praoa, dl. Ahearne. 
lor care intrevăzuseră 
tatea revenirii canadienilor in 
rîndul competitoarelor 
mondial „In primul 
să vă spun că s-au 
deja cîteva întîlniri 
prezentativele Uniunii 
ce și Canadei. In echipa cjjna 
diană vor lua parte jucători 
fără a se fiace deosebire de sta
tutul lor profesional singura 
condiție fiind aceea de a fi ce 
tățeni canadieni Jocurile vor 
avea loc în septembrie Cu pri
lejul vizitei în Europa, selec
ționata Canadei va vizita, 
asemenea. Cehoslovacia și 
lonia".

Va contribui oare această 
venire a Canadei pe terenurile 
de hochei din vechiul continent 
și la viitoarea sa prezență in 
cadrul campionatului mondial 9 
Dar în ce grupă ? Răspunsul la 
aceste întrebări nu-l vom afla 
decît la Congresul ligii inter
naționale de hochei pe gheată 
care se va întruni peste cîteva 
luni în țara noastră, la Mama
ia. Oricum, sînt semne de bun 
augur "pentru hocheiul mondial.

ce mat 
nordică, 
creșterii

dintre 
adresat 
ziariști 
posibili-

la titlul 
rinei pol 
perfectat 

între re- 
Sovieti

de 
Po-

re-

Paul IOVAN

Mircea TUDORAN

ULTIMELE ANTRENAMENTE ALE FOTBALIȘTILOR MAGHIARI UT.A.

me-

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

TNVINGĂTOARE LA 
BEKESCSABA

U.T.A. a 
cu echipa 
divizia secundă, 
cu 2—1.

IN PRELIMINARIILE TURNEULUI 
OLIMPIC...

jucat miercuri la Bekescsaba 
Spartakus, care activează :-i

A a învins arăderd

TRIALUL DIVIZIEI C LA FOTBAL

BUDAPESTA 26 (prin telex) — Lotul 
echipei Ungariei și-a continuat pregăti
rile la Esztergom în vederea meciului 
de simbătă de Pe „Nepstadlon". Marti dimineața, la antrenament mijlocașul 
Vidats a suferit un accident la ge
nunchi. asa incit, in prezent, nu se 
știe dacă va putea fi folosit în partida 
de simbătă. Abia ici sau vineri — ‘

carambo-o extraordinară partidă de
laj, încheiată la egalitate: 500—500 1 
Totuși, după departajări laborioase, 
primului i-a revenit, pînă la urmă, 
titlul de campion al lumii.

DIN NOU, ALBAȘTRII...
rezultateleAm anuntat la timp 

cursei disputate și anul acesta pe 
fluviul Tamisa (între localitățile 
Putney și Mortlake, pe o distantă de 
6,8 km) la care participă tradițional 
echipajele de 84-1 ale universităților 
Oxford și Cambridge. Se știe insă 
mai puțin că această..- cursă care pa-

sionează întreaga Anglie (se fac pa
riuri pentru „azurii de la Oxford sau 
albaștrii din Cambridge) datează din 
1829, ediția anului acesta cea de a 
118-a.

Scorul actual al întrecerii este 
66—51 (în anul 1877. cele două bărci 
au sosit împreună, neputînd fi depar
tajate) în favoarea Universității Cam
bridge, care anul acesta a repurtat 
cea de a cincea victorie consecutivă, 
dar timpul învingătorilor (19:19) este 
inferior recordului cursei, stabilit de 
vîslașii aceleiași străvechi instituții, 
în anul 1948.

.. .la fotbal s-au întîlnit ieri la Sczeczin 
reprezentativele Poloniei și Spaniei. Au 
cîștigat fotbaliștii polonezi cu 2—0 (1—9). 
La Pailep echipa olimpică a Iugoslaviei 
a terminat la egalitate (0—0) cu R.D.G. 
s-au calificat fotbaliștii germani 
tn tur cîștigaseră cu 2—0.

care

TN DIVIZIA A LA VOLEI 
FEMININ

Ieri s-au disputat partidele 
ale campionatului feminin de ' 
Constanta. Farul a învins cu 
mația Ceahlăul P. Neamț, iar reștl. Dinamo — Constructorul 
rești 3—2.

restantS 
volei. La 3—1 for- 
la Bucu- l Bucu-

dicii vor decide dacă Vidats va fi apt de joc. îți tocul său în lot a fost chemat 
Vepi (Ferencvaros).

In primul joc-antrenament de marți, 
selecționata a dispus cu 4—0 de echipa 
secundă a formației locale Vasas. In acest meci au jucat următorii : Rother- 
mel — Fabian (Vepi), Pancsics, Kovacs, 
Ballot, Kocsis, Szucs (Bene) — SzSke, Fazekas (Branikovics), Duna! n. Zambo. 
Timpul la Esztergom ea și la Buda
pesta este friguros, tn Capitală s-au 
înregistrat miercuri 9 grade dar meteorologii speră in ameliorarea timpului. 
Interesul pentru meci este mare. Se contează că stadionul va ti arhiplin, 
deoarece joi vor fi puse in vînzare ul
timele bilete de la tribuna I. restul fiind 
deja epuizate

Miercuri lotul a întîlnit prima echipă 
Vasas Esztergom de care a dispus cu 5—0 (2—0), prin golurile marcate de 
Kocsis (2), Dunai II (2) și Bene. A ju
cat aceeași formație ca Și marți, dar cu Geczi in poartă

Stadionul Dinamo din Capitală a gări duit ieri după-amiazâ trialul divizie, d 
la fotbal. Iată rezultatele înregistra'z I

• Selecționata seriilor I_III — Sele<ri 
ționata seriilor IV—VI 1—i (0—0) Gol 
lurile au fost realizate de Enache (ni “• 
52, autogol) pentru Sel. seriilor I—IIlJ Negoescu (min 50) pentru Sel serliloq IV—VI.

■ Selecționata seriilor X—XII — Selecționata seriilor VII_IX 3—1 (0—0). a i 
marcat : Nistor (min. 50). Paraschivescu 
(min. 52), Helvei (min. 57), respeptid Dinu (min. 87).

XV-le ROMÂNIEI PENTRU MECIUL DE RUGBY CU MAROCUL!
După antrenațnentul de miercuri al 

rugbyștilor selecționați pentru meciul cu Marocul, cei trei antrenori coordona
tori s-au fixat asupra următorului XV : 
Bucos (Știința Petroșani) — Rășcanu 
(„U” Timișoara). Nica șl Dragomirescu 
(ambii Dinamo București), Suciu (,,U“)

— Nicolescu (Dinamo), Neagu (Științl
— Fugigi (Sp. studențesc). C. Florii' (Știința), Atanasiu (Sp. studențesc) — 
M. lonescu (Rapid jr.) Dărăban 
mo) — Dinu (Știința), Ortelecan ța), Baciu (Dinamo).

Biroul federal urmează să-șf 
cuvîntul.

(Dina^ 
(ȘtiinJ
spună
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