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TENISMENII ROMÂNIEI
SINT GATA DE START

Momentul scoaterii din urnă a numelor viitorilor adversari

Foto î B. VASILE

w irarmi folosite

• Constatari în urma unui control efectuat in citeva asociații sportive din 
Cîmpia Turzii, Dej și Cluj.

Nu de mult, un colectiv repre- 
zentînd Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor și Consi
liul Național pentru Educație Fi
zică și Sport (la care s-au adăugat 
activiști ai organelor județene, 
sindicale și sportive) a desfășurat 
o activitate de control și îndru
mare în cîteva asociații sportive din 
județul Cluj. Au fost vizitate, cu 
acest prilej, clubul sportiv de la 
Industria sârmei Cimpia Turzii, a- 
sociațiile Unirea Dej. Record, Clu- 
jana și C.F.R. Cluj. Pe lîngă as
pectele legate de dezvoltarea spor
tului de performanță, de viața aso
ciațiilor și de munca de educație 
desfășurată in rîndul sportivilor, 
în preocupările colectivului de con
trol și îndrumare au stat și prin
cipalele sarcini ale asociațiilor spor
tive în atragerea masei de sala- 
riați in practicarea organizată si 
sistematică a exercițiilor fizice, că 
mijloc de întărire a sănătății, de 
petrecere în mod util »i recreativ 
a timpului liber.

★

Șl ELVEȚIEI
ROMANIA — ELVEȚIA 

Teren central 
Progresul

VINERI, ora 14: Tiriac 
Werren j Năstase — Burgener

SIMBĂTĂ, ora 14,30 : pre
zentarea echipelor, urmată de 
partida de dublu

rnOLCTART nw toate rfcive. vwtt-tâi
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DUMINICA, ora 14 : Năstase 
Werren» Tiriac — Bur genei*.

Azi după-amiază — dacă picăturile 
de ploaie nu ne vor sta împotrivă — 
vom asista la startul echipei române 
in a 61-a ediție a .Cupei Davis". Ad
versară, formația elvețiană, outsiders 
a zonei europene (grupa A), în care 
sintem primi capi de serie. Medul 
România — Elveția inaugurează, deci, 
o nouă participare a tenismenilor noș
tri în suprema competiție a sportului 
alb, după o serie de frumoase afir
mări, culminate cu cele două califi
cări — 1969 și 1971 — în Challenge 
roundul final. Ediția din acest an este 
prima, după trei sferturi de veac, In 
care dreptul cîștigat al deținătorilor 
trofeului se anulează de la start. Echi
pa S.U.A., învingătoarea noastră de 
anul trecut, pleacă și ea In întrecere, 
cot la cot cu ceilalți competitori, în 
zona americană a acestui turneu-gi- 
gant al tenisului.

Să precizăm că este pentru a doua 
oară, de la startul echipei noastre în 
1922, că România tntilnește Elveția, 
in primul tur. Precedenta Intîlnire a 
avut loc în 1963, pe aceleași terenuri 
de la Progresul, formația română eu 
Tiriac, Bardan și Mărmureanu) mar- 
cind o victorie cu 5—0. Deci, o reve
dere, după aproape un deceniu, sin
gurul rămas In activitate din cele două

(Continuare în pag a 2-a)

MAI MULTĂ EXIGENTA
ÎN PREGĂTIREA SCRIMERILOR 
a recomandat biroul federației

de specialitate
W1972
Munchen

în calendarul scrnnerilor români 
care se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice, perioada actuală se tn-

• Competițiile internaționale din pri
mele luni ale anului olimpic au oferit și 
satisfacții, dar ți îngrijorări • Antrenorii 
și sportivii au fost invitați să valet ifice la 
maximum perioada de pregătire care 
mai rămas.
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in stațiunile de pe cuprinsul ju
dețului. se simte nevoi* amena
jării unor terenuri sportive Um
ple și a unor instalații necesare 
practicării sportului de către vi
zitatori ; competițiile pe ramuri 
de producție n-au găsit incă »- 
deziunea celor din întreprinde
rile miniere, forestiere și co
merț ; datorită solicitărilor din 
partea echipelor ce participă la 
campionatele oficiale, bazele 
sportive se dovedesc insuficiente 
pentru sportul de masă. Iată as
pecte spre care organele respon
sabile, comitetele sindicatelor și 
asociațiile sportive trebuie să-și 
Îndrepte eforturile lor.

*
Cu ocazia controlului efectuat au 

fost remarcate și rezultatele bune 
în ceea ce privește atragerea oa
menilor muncii în practicarea spor
tului. I,a Industria sirmel Cimpia 
Turzii succesele dcbîndite pină *- 
cum atestă o evidentă preocupare

I

Scăpată de lingă Onofraș. Adochiței (Confecția) trage fi marchează. Fază 
din meciul disputat ieri după-amiază pe stadionul Tineretului intre divi

zionarele A Confecția fi Universitatea Timișoara.

scrie cu o 
a IV-a. Ea constituie, însă, o fază 
de vîrf în ceea ce privește pregă
tirea (îndeosebi cea tehnico-tactică), 
menținindu-se la același nivel înalt 
de intensitate și în următoarea e- 
tapă ce va începe către sfîrșitul 
acestei luni și care va fi penultima 
înaintea plecării Ia Munchen.

Avind în vedere importanta mo
mentului, biroul federației de spe
cialitate s-a întrunit, la începutul 
aceste; etape, analizind cu minuțio- 
zitate stadiul și modul de pregăti
re a loturilor, evaluînd. totodată, 
cu circumspecția de rigoare, pozi
țiile ocupate de trăgătorii noștri In 
turneele internaționale ale anului
olnnpic.

FLOtETISTELE SE MENȚIN 
IN .ÎNALTA SOCIETATE" 

A SCRIMEI MONDIALE
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Ca o concluzie a celor consta
tate de reprezentanții organelor 
centrale și județene cu atribuții 
în activitatea sportivă, se apre
ciază că iu asociațiile din jude
țul Cluj sportul de masă se 
află în progres față de anii pre- 
cedenți, atît din punct de vede
re al numărului celor angrenați, 
cit și a calității întrecerilor, și 
se manifestă convingerea că a- 
ceastă activitate va cunoaște un 
ritm ascendent. Pentru aceasta, 
se impune ca factorii de răspun
dere să aibă în vedere remedie
rea unor lipsuri ce se mai ma
nifestă in activitatea asociațiilor. 
Campionatul asociației nu are 
încă un caracter de masă ; nu
mărul celor ce participă La ac
țiuni turistice este incă redus; 
in locurile de agrement, ca și

(Continuare K pag. a l-a)

T1M1Ș0RENCELE
Teri s-a disputat cea de a XXI-a e- 

tapa a campionatului feminin de hand
bal. divizia A Timpul nefavorabil a so
licitat jucatoareior «fo-mn ta pius. dar 
partidele n-au fost lipene de spectacu
lozitate In fruntea clasam aatulu: con
tinue sâ se alte — cu un avans con
fortabil de 5 jxmcte — Czuve»rsttatea Tl- 
nușoara.

CONFECȚIA — UNIVERSITATEA Tf- 
MIȘOAKA s_u (S—T). ta cuda tere
nului greu, musttad de apă. p—mul med 
de Pe -Tineretului" z fose frumos, pre- 
sâ ~a i cu multe faze aplaudate de pu
blic. Atfta timp cit bueureștessceie s-au 
aflat tn plenitudinea tortelor. parola 
a fost oarecum eehlkbrati. Pi fere rea de 
valoare (neta ta favoarea ikterukU» s-a

CROSUL TINERETULUI
Duminică — finala competiției

In campionatul feminin de handbal

CONTINUA SERIA VICTORIILOR!

■1 O—< 
fo

în toată tara s-au consumat fa
zele județene ale Crosului tineretu
lui Veștile primite din orașele gaz
de ale întrecerilor sînt îmbucură
toare. In fiecare județ, organizatorii 
au putut consemna participări masi
ve — cifrate în- medie la aproxima
tiv 4—500 de concurenți — ceea ce. 
trebuie s-o recunoaștem, constituie 
un salt remarcabil față de edițiile 
anterioare ale întrecerii. In plus, 
cei peste un milion de tineri cro- 
siști, prezenți Ia fazele pe asocia
ție, susțin din plin această afirma
ție. Faptul a determinat calificarea 
unui număr, proporțional mărit, de 
tineri și în 'fazele superioare. S-a 
ajuns astfel, ca înseși etapele ju
dețene ale competiției să aibă, cu 
devărat, un pronunțat caracter de 
masă. Județele Cluj (500 de concu-

renți), Brașov (350), Mureș (400), 
Argeș (1 000) sînt numai cîteva din 
tre cele care pot fi remarcate in a- 
ceastă direcție.

S-a reușit, de asemenea, ca un 
mare număr de asociații sportive 
din cadrul județelor să aibă repre
zentanți Ia această etapă. Astfel, 
se poate remarca prezența sporită a 
asociațiilor sportive din mediul ru
ral care, nu de puține ori, au ali
niat la start concurenți bine pre
gătiți.

Așadar, succesul fazelor premer
gătoare finalei și calificarea celor 
mai buni alergători dintr-un nu
măr mare de particpenți din jude
țele țării ne fac să așteptăm cu 
deosebit interes, ultimul act al Cro
sului Tineretului, programat dumi
nică, la Brăila.

“ec. (Con^nare H a 4-a)

DE ASTĂZI, HOCHEI ÎN CAPITALĂ
întrecerea senei secunde a cam 

pionatniui național de hochei ai 
categoriei A programează incepîr.d 
de astăzi, pe patinoarul artificial 
acoperit ^23 August*, al cincilea șt 
ultimul tur al întrecerii. Lupta es:e 
foarte strinsă, atiț între primele cit 
fi între ultimele echipe, fapt ilus
trat de situația
Dunărea 
LP.G.G. 
Avîntul Gh. 
Tirnava Od.

din clasament:
2 
0
1
1

12
12
12
12

8
8
3
3

2
4
8
8

53—31
47—32
43—60
38—58

18
16

7
7

După cum se știe. ultima cla
sată va trebui să susțină o întil- 
nire oe baraj cu ciștigătoarea tur
neului Diviziei B. x

Cuptejete se vor desfășura zilnic, 
de la ora 16J30. după următorul 
program: «intri. 5 mai: I.P.G.G. 
— Avîntul și Dunărea — Tîmava, 
simbătă. 6 mai : IP.G.G. — Tirna- 
va și Dunărea — Avîntul, dumi
nică, * mai: Dunărea — I.r.G.G. 
și Tîmava — AvintuL

8®

SMMfee

4eO barcă de auv“ t echipajul dinamovist de schif S4M
Totot D. NEAGU

START

IN CAMPIONATELE

REPUBLICANE
DE CANOTAJ

FOND
Ca in fiecare primăvară, ce: mai 

buni schifiști din țară se vor alinia, 
astăzi, pe Bega, la startul tradițio
nalelor întreceri ale campionatelor 
republicane de canotaj-fond. Con
cursul, care durează trei zile, progra
mează curse pe distanțe de 8‘j""m 
(seniori), 7 000 m(juniori 19 am). 
5 000 m (senioare,juniorii) și 3 000m 
(junioare).

Prezența la această reuniune a e- 
ehipajelor masculine din lotul nos
tru olimpic, a canotoarelor care se 
pregătesc pentru campionatele euro
pene de la Brandenburg, vor da, de- 

, sigur, întrecerilor un plus de com- 
. bativitațe, oferind publicului timi
șorean dispute dîrze, spectaculoase.

ț

Vineri *5 mai 1972

Torino ila SABRERII
Șl NIVELUL EXIGENȚELOR

Ileana Gyulai (stingă) 
in asaltul cu Delia 
Or ești (Italia) susținut 
in cadrul „patrulateru
lui" de la București 

Foto I
Theo MACARSCHI

portantei competiții de 
„Trofeul Martini".

In același timp, membrii lotului 
și antrenorii au ținut să releve — 
pe bună dreptate — că aceste suc
cese nu au fost obținute prea ușor, 
fapt re trebuie să le determine pe 
componentele lotului să devină și 
mat exigente cu ele insele in peri
oada de pregătire rămasă pină la 
J.O. Se așteaptă — de exemplu — 
din partea Ecaterinei Stahl, al că
rei potențial de luptă a scăzut in 
ultima vreme, să facă oovada cu
noscutei sale tenacități, a dorinței 
sale de afirmare, pentru a redeveni 
un element de bază al reprezenta
tivei noastre.

Problema florestistei nr. 5 a echi
pei României pare să-și fi găsit re
zolvarea — după amintita ședința 
a biroului federal — datorită modu
lui satisfăcător In care a evoluat 
'tarta \ k<h la Minsk. Râmine. de
sigur, ca această evoluție pozitivă 
să fie confirmată In proximele com
petiții. mai ales în Turneul țărilor 
socialiste de la Katowice

Se știe că sabrerii noștri se men
țin, de cîțiva ani. în eșalonul se
cund din ierarhia valorilor mondi
ale. mai exact în zona locurilor 5— 
6. La ultima ediție a C.M. (Viena—■ 
1971) s-a reușit să se pătrundă în 
.areopagul* finaliștilor la proba in- 
dtviduaiâ cu tînărul ieșean Dan Iri- 
miciuc. cunoscut — de altfel 
oarecare măsură — pe plan 
național, deoarece dobîndise 
lia de bronz la -mondialele" 
neret din 1969. în acest an, 
nil din Iași a obținut cîteva
tate de prestigiu, ciștigînd turneul 
de la Bari și terminînd pe locul III 
la Budapesta, In ambele competiții 
intrecîndu-I pe campionul lumii, 
M. Maffei.

Student în ultimul an la Institu
tul politehnic din Iași, Irimiciuc se

Sebastian BONIFACIU .

într-o 
inter- 

meda- 
de ti- 
sabre- 
rezul-

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul Diviziei A de fotbal a mai făcut un pas...

1 ■ ■LA UMBRA DUBLEI INTlLNIRI ROMÂNIA-UNGARIA
Al 23-lea pas al camp.Mî tulul Di

viziei A de fotbal.
O etapă care nu promitea prea mult 

— la umbra arborilor man, e greu 
să mai crească altceva, iar dubla in- 
tilnire România — Ungaria este, din 
toate punctele de vedere, un arbore 
mare — ți care nu și-a întrecut, pe 
ansamblu, modestele promisiuni.

A existat, din fericire, o -abatere* 
tn viața liniștită a etapei de miercuri, 
corespunzătoare tocmai zonei de ma
xim interes a campionatului. In vre
me ce U.T..A. iți adauga, in stil pro
priu arădean, adică__ gospodărește,
cele două puncte de drept, partenera

Ce înseamnă Dobrin, s-a văzut: 
două goluri.

Cit se poate conta pe aportul lui 
în jocul de la 14 mai, nu ne putem 
astăzi pronunța, demne de toată aten
ția sini, insă, aprecierile lui Angelo 
Niculescu — a cărui parcimonie în ta
xări elogioase este proverbială — care 
a declarat simplu, clar și limpede: 
.Dobrin m-a satisfăcut pe deplin".

Patern considera, deci, că meciul 
de la Ploiești a avut o fericită dublă 
incidență : 1) asupra interesului aces
tui campionat — care întreține, totuși, 
o pasionantă cursă pentru titlu —; 
2) față de reintegrarea lui Dobrin în

circuitul primei echipe a țării, cea 
reprezentativă

Subliniind meritele antrenorului 
Halagian și ale întregii echipe piteș- 
tene, ale cărei admirabile ambiții dau 
culoare acestui campionat (să nu ui
tăm : F.C. Argeș are, pină acum, cele 
mai multe victorii — 15; cele mai 
multe succese în jocurile susținute în 
deplasare — 5; iar cu J—■*
puncte pierdute acasă, 
roșu, s-ar fi aflat azi pe

Marius

cele două 
cu Steagul 
primul loc)
POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ei la duelul indirect de la distanță, 
F.C. Argeș, dispărea, la un moment 
dat, în valurile ofensivei petroliste 
(min. 10 : 1—0), pentru a reapare la 
suprafață grație golului egalizator al 
lui Dobrin (martorii oculari spun că 
a fost o execuție magistrală) și a țiș- 
ni în învingătoare pe potou (min. 89» 
grație aceluiași jucător-subiect »atit 
de des comentat),"din fotbalul nosiru

Am fi tentați să spunem că, din in- 
timplare, la acest meci a asistat și 
Angelo Niculescu. N-a fost, însă, o 
întimplare, o știm cu toții, antrenorul 
echipei noastre naționale este ultimul 
om care să lase ceva la intimpiare, 
el durindu-se la Ploiești spre a vejea 
cu ochii lui ce înseamnă la ora aceas
ta (după accidentul care l-a ținut in 
afara terenului) Dobrin și, implicit, 
pentru a se lămuri in ce măsură se 
poate conta pe aportul piteșteanului in 
partida retur cu Ungaria.

Una din zecile de faze dramatice la poarta constănțeană. Eroul meciului, 
goal-keeperul Popa, va salva din nou un gol „gata făcut". Citiți în pagina 
a 3-a cronica partidei Dinamo—Farul (0—0). Foto : V. BAGeAC

LOTUL NAȚIONAL S-A REUNIT IERI, 
LA POIANA BRAȘOV

Ieri, la ora 15, lotul național de 
fotbal s-a reunit, la sediul F.R.F., în 
vederea pregătirilor comune pentru 
partida retur din 14 mai, de la Bucu
rești, cu reprezentativa Ungariei.

Au fost prezenți numai 11 din cei 
17 jucători care au făcut deplasarea 
la Budapesta — Răducanu, Sătmărea- 
nu, Lupescu, Hălmăgeanu, N. Iones-

La 14 iunie, în semifinalele „CUPEI ROMÂNIEI"

RAPID —MUMII
Aseara, la sediul Federației româ

ne de fotbal, a avut loc tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei Româ
niei*. în urma extragerii din urnă 
au fost stabilite următoarele jocuri : 
RAPID — METALUb BUCUREȘTI 
și DINAMO — JIUL. Cele două par
tide se vor disputa la 14. iunie. Con
form regalamentului, in semifinalele

JIULȘl DINAMO
competiției se va disputa cite 
singură intîlnire, pe teren neutru. 
Intrucît una dintre semifinale o-
pune două echipe bucureștene, par
tida dintre Rapid și Metalul Bucu
rești se va disputa în Capitală. Cea
laltă semifinală se va disputa, după 
toate probabilitățile, la Craiova sau 
Sibiu,

eu, Dumitru, Anca, Dembrovschi, Do- 
mide, Neagu și Iordănescu — cărora 
li s-a alăturat piteșteanul Dobrin, 
complet restabilit și într-o bună for
mă sportivă, ceea ce a determinat, de 
altfel, și selecționarea lui în lot.

La ora 15,30, acest prim eșalon, 
îmbarcat în autocar, a pornit la drum 
cu destinația Poiana Brașov. Au lipsit, 
așadar, Dinu, Deleanu, Nunweiller VI, 
Lucescu și FI. Dumitrescu, reținuți 
în cadrul echipei lor de club pentru 
meciul de campionat cu Farul, și 
Adamache, scutit a mai face deplasa
rea la București, acesta urmînd a 
veni direct la Poiana Brașov, unde, 

0 cu începere de azi la prînz, antreno
rul Angelo Niculescu va avea la dis
poziție efectivul complet.

La Poiana, tricolorii vor urma un 
program de pregătire fizică și tehni- 
co-tactică timp de patru zile, program 
care — începînd de marți — va con
tinua . la Snagov, pină .în. diniineața 
zilei meciului cu Ungari^.
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• „Nocturnă“ pe Foro Italico * Năstase cișliga Roma, dacă nu juca scurtI

• Americanii suferă... • 0 reintrare mult așteptată
Dialogul nostru cu Ion Tiriac, 

primul * 4—•
revenit 
unde-l 
seară. 
Roma:

— Cum a fost în setul cinci 
finalei de dublu ?

— în al cincilea, lucrurile erau 
limpezite — ne ,,contrează" Țiriac 
de la primul răspuns — mai greu a 
fest la încqput. Hoad — da, același 
Hoad care cîștiga în 1956 Wimble- 
cîonul — rteînviase din morți și 
•juca un tends fantastic. Ai citit pro
babil și în. ultimul număr din 
„Tennis de France11 ce se scrie des
pre el. Este încă un campion per
fect: minge lungă, reveniri de vis, 
accelerație decisivă... Iar Frew 
McMillan este unul din cei mai 
mari jtieători de dublu din Jume. 
Eu,, cu Ilie, nu ne-am sincronizat 
decît în setjil trei, cînd pierdusem 
primele cu 2—6, 3—6. Am egalat • 
6—4. (5—3. In momentul acela», pe 
..Foro Italico'1 se așternuse deja în
tunericul Am jucat, totuși mai 
orbește, mai pe ghicite. Și am făcut 
5-2. Servește Năstase, cînd efectiv 
nu se mas vedea nimic și greșește 
două mingi. Arbitrul Barutti insistă 
să se mai joace două ghemuri. Se 
face 5—3. Hoad și McMillan cer 
aprinderea luoninilor. Instalația nu 
funcționează... Partida se întrerupe, 
dar adversarii noștri — conștienți 
de ridicoftil situației, ne mai tre
bui® un singur ghem 
să se mai prezinte 
Abandon...

— Ar fi putut să 
Năstase, simplul ?

— Ar fi fcet foarte ______
patra victorie consecutivă în Grand 
Prix și repetarea laurilor din 1970, 
cînd îl învingda tot aci pe Kodes, 
în finală. ÎI băltea și acum, dacă se 
concentra mai bine la primul set, 
în care a condus și avea inițiativa 
A venit o răsturnare de joc și de 
dispoziție de joc». Personal, cred că 
Ilie a greșit în tot concursul, ju- 
cînd prea scurt, minge atacabilă 
de adversar ! Dar n-a fost el sin
gurul păgubit, la Roma. Ce să 
spunem de amerfeani, care n-au

dintre pelerinii ' tenisului 
printre noi. a început 

lăsasem marți, într-o oră 
pe firul telefonic de

de 
de 
la

al

— renunță 
a doua zi.

cîștige Ilie

frumos. A

avut decît un singur om, pe Tom 
Gorman, în primii 16 ? Smith, 
Connors, eliminații 1 Suferă și ei 
pe zgura roșie europeană, cum su

ri noi pe cimenturile lorferim și i ’ • . .. . .. .
verzi și albastre.

— Cum îți vezi reintrarea în 
„Cupa Davis" ?

a 
trei

evitate. Eu m-am pregătit foarte 
atent în ultima perioadă, pentru a 
scăpa de acest impas arătat în pri
mele turnee europene. Am început 
bine acest an — victorii la Froeh- 
ling și Gimeno — apoi parcă am 
slăbit cadența. Acum, la Roma, 
m-am antrenat zi de zi și sper că 
mi-am reintrat total în mină.

— Deci, prima formație 
României intră în toate cele 
zile de joc cu Elveția ?

— Da, cred că spectatorii și 
telespectatorii vor să vadă, din 
cînd în cînd. Cum mai arată Ilie 
Năstase și Ion Țiriac..

Un moment de pauză și apoi, tot 
Tiriac spune:

— O problemă, pe care văd că 
n-o pui în întrebări. Sîntem de 
două ori finaliști în „Cupa Davis", 
iar Năstase este liderul Marelui 
Premiu. Și totuși n-avem un teren 
de tenis ca lumea, aci la Progresul, 
o suprafață de joc acceptabilă pen
tru un meci internațional. Este 
păcat să-ți aperi remimele pe un 
teren impropriu. Cînd rezolvăm 
această problemă ?

— Nu știu...
Dar știam altceva, 

maestrul emerit al 
Țiriac împlinește 33

aceste coloane de ziar, îi 
cîteva discrete aplauze.

aci, din 
adresăm

Că la 9 mai, 
sportului Ion 

de ani. Șl de

Radu VOIA

AZI,
(Urmare din pag 1)

LA PROGRESUL

CINE PLĂTEȘTE?
De modul cum este organizat un 

campionat, de buna pregătire a echi
pelor participante, de respectarea
tuturor obligațiilor ce revin cluburilor, 
ca organizatoare și oaspete, depinde 
în mare măsură dezvoltarea unui 
sport. Aceste cerințe sînt valabile și 
pentru sportul cu balonul oval.

Am scris, cu diverse prilejuri — șî, 
din păcate, sîntem nevoiți să reve
nim — că modul în care se desfășoară 
activitatea unora dintre divizionarele 
B este nesatisfăcător. Am criticat, la 
vremea respectivă, faptul că unele 
cluburi și asociații, prin atitudinea 
lipsită de interes față de echipe, au 
provocat dizolvarea acestora. Și, iată, 
că noi fapte, petrecute în campionatul 
Diviziei B, vin să probeze că unele 
formații sînt pe cale să devină... „co
pii ai nimănui".

Onoarea de a fi gazdă presupune, 
înainte de toate, o organizare irepro
șabilă, avînd în vedere că oaspeții 
cheltuiesc însemnate fonduri cu de
plasarea, masa și cazarea. Și, totuși, 
la Constanța, două echipe din locali
tate, pierd meciul tocmai din cauza 
unor vicii de organizare: arbitrul 
meciului Portul — Rapid București, 
consemnează victoria XV-lui bueu- 
reștean pentru că localnicii nu au asi
gurat asistența medicală, iar partida 
I.T.C. — Chimia Năvodari nu s-a dis
putat, deoarece gazdele nu au asigu
rat teren (și tot în aceeași zi, și tot 
la Constanța, juniorii de la Școala 
sportivă nu au putut susține întîlnirea 
cu Politehnica Iași, pentru că, după 
10 minute de la începerea el, au fost 
scoși de pe teren, sub pretextul că 
degradează gazonul?!). La Birlad, 
Unirea pierde partida cu Automobilul 
Tecuci, deoarece substituie jucători 
(fapt repetat și în deplasare, cu An
cora Galați). Pentru același motiv — 
substituire de jucători — la care se 
mai adaugă și prezentarea fără legi
timații (!!) este consemnat forfait-ul 
în meciurile pe care trebuia să le 
susțină Minerul Lupeni cu Electropu- 
tere Craiova și Știința Petroșani.

în aceste condiții, este firească în
trebarea : cine plătește cheltuielile de 
deplasare ale oaspeților, și ce și-au 
propus, în continuare, asociațiile și 
cluburile respective ? Pentru că o ast
fel de atitudine nu poate servi intere
sele sportului.

Emanuel FANTÂNEANU

S-a născut la 28 decembrie 1949, in comuna Dunăreni, jude
țul Dolj. înălțime: 150 cm. Greutate: 52 kg. Luptă la cate
goria semimuscă (48 kg.). Legitimat la clubul sportiv Steaua, 
unde are ca antrenori pe Gheorghe Șuteu, și Vascul Popovici. 
Este de profesie mecanic. A început să practice luptele in 
anul 1965, la clubul sportiv Electroputere Craiova. Primul an
trenor, Ilie Marinescu. După numai un an de pregătire, în 
1966, a devenit campion național de juniori, performanță re
petată și în anul 1967. Deși încă junior, Berceanu participă la 
campionatul seniorilor din anul 1968, cucerind primul titlu de 
campion național la categoria 52 kg. (muscă). Din 1969, trece 
la categoria nou înființată — semimuscă (48 kg.), categorie în 
care succesele sale se succed într-un lung șir: campion națio
nal în anii 1969, 1970, 1971, 1972. La Mar del Plata (Argentina) 
cucerește primul titlu de campion mondial. In 1970, la Berlin, 
devine și campion european, In același an, la Edmonton (Ca
nada), triumfă pentru a doua oară consecutiv în întrecerea 
celor mai buni luptători din lume. La 21 martie 1969 a fost 
distins cu titlul de maestru emerit al sportului. Zilele trecute, 
la Katowice (It. P. Polonă), a obținut un nou titlu de campion 
continental.

linia performanțelor, realizare laLa vîrsta de 22 de ani, Gheorghe Berceanu de
ține o mare și unică performanță In istoria sportu
lui luptelor din România : de două ori campion 
al Europei și două titluri de campion mondial. Re- 
numele micuțului luptător român a trecut de mult 
granițele țării. Cu o vitalitate deosebită și un ba
gaj de cunoștințe tehnice ce tind spre cota maxi
mă, Berceanu este un adversar temut în toată lu
mea. Este un sportiv de excepție, cu o ascensiune

A

vertiginoasă pe
care au concurat calitățile sale fizice rar întîlnite 
și o voință de fier. Proverbiala ambiție oltenească 
nu s-a oprit aici. Obiectivele viitoare ale dublului 
campion mondial sînt cucerirea medaliei de aur 
la Jocurile Olimpice de la Miinchen și un al trei
lea titlu de campion mondial. în același timp, fiind 
elev în clasa a Xll-a, dorește să termine liceul și 
să devină student la I.E.F.S.

ETAPA A ll-A A CONCURSULUI REPUBLICAN

— Mi-e foarte greu 
la această întrebare 
„Țiri". Credeam că 
juca și acest aJ 14-lea 
pă, dar a fost altfel, 
să răspund așteptărilor 
mine. Atîta pot să spun.

— Totuși, ar mai fi de spus...
— Da. Cred că față cu Elveția, 

putem _ cîștiga și cu ceilalți doi 
jucători, dar e bine să jucăm cu 
prima garnitură. „Salatiera" as
cunde uneori surprize, ce trebuie

să răspund
— spune 

nu voi mai 
an, în echi- 
Voi încerca 

puse în

TENISUL DE CÎMP-„MATERIE“ OBIȘNUITĂ
LA ȘCOALA GENERALĂ DIN COMUNA ȚELA

toria Olaru șl Ambrosie Deheleanu. au 
cernut zgura, au făcut drenajul, au tasat 
terenul. Cei 80 de copil ai școlii ajutau 
și ei muțind un șopron „mai încolo", ca 
să facă loc.

Și așa a început să se joace tenis Ia 
Tela, sub privirile curioase ale celor mai 
mulți, sub ochii neîncrezători ai celor 
mai puțini care își închipuiau că totul 
nu este decît o fantezie a celor doi pro
fesori, nu numaideeit dăunătoare, dar in 
orice caz imposibil de realizat. A început 
sâ se joace tenis empiric, defectuos, fără 
metodă, fără îndrumare. Profesorul de 
matematică și cel de naturale deveniseră 
și antrenori de tenis fără să fl ținut pînă 
la 30 de ani o rachetă în mină. Se adap
tau la situație. Loveau cu toții mingea, 
cu dorința expresă de a trece îileul, cit 
mai repede și cit mai tare. Dintr-o selec
ția de masă au fost reținuți 12 băieți și 
14 fete, care au încropit în felul acesta 
prima secție de tenis rurală din țara 
noastră. Și „cei 26" s-au prezentat la 
campionatul Județean, unde au înfruntat 
U.T.A., Învfrigînd-o, sub privirile con
sternate ale antrenorului arădean Ernest 
Takacs.

Totuși, Ernest Takacs a descins într-o 
bună zi la Țela, a corectat mișcările co
piilor, a șlefuit tehnica lor primară, le-a 
povestit despre utilitatea „zidului" (astăzi 
peretele școlii poartă pecetea lovituri
lor a sute de mingi). Intre timp, peste 
locurile acelea, unde doi profesori au 
făcut pionierat în tenis, au trecut apele 
mînioase ale Mureșului în timpul inun
dațiilor din 1970. Oamenii erau prinși cu 
alte treburi, tenisul a stagnat, fără să 
sucombe, activitatea s-a reluat din nou, 
flacăra care a pîlpiit o vară s-a aprins 
apoi mai puternic. între timp, președin
tele C.J.E.F.S. Arad. tov. Eugen Budlșan. 
s-a aplecat cu dragoste asupra acestui 
centru de tenii,, care și-a consolidat, 
treptat, baza materială. Școlarii din Țela 
au mal învins o dată U.T.A., în faza de 
județ, s-au deplasat la cluj la faza repu
blicană, unde au pierdut. învățând insă 
de la alții mai buni și mal experimen
tați decît ei. între timp, cei doi profe
sori au absolvit un curs de antrenori Ia 
București, obținînd categoria a patra de 
clasificare. Și in primăvara aceasta, doi 
școlari din Tela, Ionel Crișan și Mircea 
Baar, s-au clasat între primii i6 jucă
tori Ia categoria lor de virstă în cadrul 
„Cupei municipiului București". Filmul 
succet de marcă, primele roade ale unei 
munci de trei ani de zile, tenace. încre
zătoare, entuziaste.

reprezentative fiind Ion Țiriac. pre
zent și acum pe terenul de luptă.

Ieri. în tradiționala luare de con
tact dinaintea oricărei intîlniri pen
tru „Cupa Davis", cei doi căpitani de 
echipă, — prof. Șt. Georgescu șl dr. 
II. Grimm — au anunțat formațiile. 
Pentru România joacă Ilie Năstase ți 
Ion Țiriac, iar Elveția va fi repre
zentată de Mathias Werren și Michel 
Burgener. Programul meciurilor, con-, 
form tragerii la sorți efectuată in pre
zența arbitrului principal FI. Mari
nescu, este redat în pag. 1.

Desigur, în ședința tehnică de ieri, 
la Progresul, s-a pus și eventualitatea 
imposibilității de a desfășura întîlni
rea din cauza ploii. S-a stabilit ca în
treg programul să fie decalat cu o zi, 
iar în caz de continuare a vremii ne
prielnice, se studiază posibilitatea de 
a juca pe teren acoperit, într-una din 
sălile bucureștene.

Să sperăm, totuși, că barometrul va 
fi aliat cu prietenii tenisului în aces
te trei zile și nici o amînare nuia 
surveni.

REZULTATE DIN DIVIZIA B

în divizia. B s-a disputat o nouă 
etapă. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate-:

Vulcan București — Arhitectura 
București 45—12, Tînărul Petrolist 
Ploiești — S.N. Oltenița 0—4, A.S.E. 
București — Dunărea Giurgiu 10—6, 
Constructorul București — Petro
chimistul Pitești 23—4, Olimpia 
București — Portul Constanța 48—3, 
Rapid București — I.T. Constanța 
34—0, Chimia Năvodari — Voința 
Constanța 19—8, Minerul Gura Hu
morului — Agronomia Iași 8—0, 
Minerul Lupeni — Chimica Tîrnă- 
veni 11—3, Politehnica Cluj — Elec- 
troputere Craiova 3—25.

ln cadrul zonei I s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Bacău — Suceava 
161—82 (băieți 90—62, fete 71—20),. Bacău 
— Iași 123 — 155 (băieți 71—95, fete 
52—60), Iași — Suceava 176—81 (băieți 
96—61. fete'80—20). întrecerile desfășurate 
la Bacău au adunat la Mart 105 atleți. 
Dintre învingătorii acestui triunghiular 
remarcăm sprintera Greta Măgirescu 
(Bacău) datorită dublei sale victorii (12.3 
la 100 de metri și 23.8 la 200 m plat), ca 
și pe foarte tinăra atletă ieșeancă Cleo
patra Farraș (născută în 1958), datorită 
rezultatului ei înregistrat la înălțime : 
1.55 m. (S. NENIȚA — coresp.).

In Capitală s-au lntilnit atleții de lă 
Ș.S.A. București, cu reprezentanții ju
dețelor Constanța ți Vllcea. Iată puncta
jul general : Ș.S.A. — Constanța 179—97 
(băieți 98—65, fete 81-32). Ș.S.A. — Vil- 
cea 182—81 (băieți 113—39, fete 69—42), 
Constanța — Vllcea 143—100 (băieți 98—45, 
fete 45—55). Dintre rezultate remarcăm 
cei 48.16 m obținuți de discobolul Marin 
Iordan (Ș.S.A.) și timpul obținut de Ilie 
rloroiu (Constanța) la 5 000 m plat : 
14:57,4.

La Piatra Neamț, gazdele au terminat 
învingătoare In fața reprezentanților ju
dețelor Brăila și Ilfov : Neamț — Brăila 
144—97 (băieți 75—55. fete 69—42). Neamț 
— Ilfov 152—59 (băieți 75—40. fete 77—19), 
Brăila — Ilfov 145—64 (băieți 69—47, fete

înaintam pe un drum cu oareearl hîr- 
toape, un drum vicinal care despica sate 
mari, cu case luminoase și pajiști grase. 
Ploua mărunt și ștergătoarele zvîcneau 
din cînd în cSnci pe parbriz. Trecusem 
de mult podul de peste Mureș, la Lipova, 
lăsasem in stfinga șoseaua națională si 
mașina înainta acum singură sub ploaie, 
spre satul Țela. Oamenii erau rari, zgri
buliți sub glugi, era puțină stinghereală 
ln peisajul acela golit de ploaie conti
nuă, dar noi ne îndreptam vlrtos spre 
țintă, mergeam doar la sigur, să vedem 
cu ochii noștri și să scriem cum se joacă 
tenis la țară, la 100 km de orașul Arad. 
Costumul imaculat, zborul alb al mingii 
acoperite cu puf și traiectoria grațioasă 
a rachetei de tenis, lingă finețuri, trac
toare și vitele cooperativei agricole de 
producție, ne apăreau ca o imagine su
gestivă, încărcată de sensuri, aproape 
nefiresc de frumoasă.

AM ÎNVĂȚAT TENIS LA TELEVIZOR

In toamna anului 1969, echipa Rom’â- 
niei întilnea pe aceea a Republicii Arabe 
Egipt într-o fază preliminară a „Cupei 
Davis". Pe terenurile Progresul din str, 
dr. Staicovici, camerele de luat vederi 
ale televiziunii se roteau frenetic după 
mingea Care izbucnea din corzile rache
telor lui Ilie Năstase și Ismail El 
Shaffey. Televiziunea adusese ienlfeul in 
casele a milioane de oameni și. cate
goric, ln inima a doi dintre el, care ve
deau pentru prima dată un meci de tenis 
undeva departe, în comuna Tela din ju
dețul Arad. Atunci au făcut profesorul 
de matematică Traian Stoeneseu și cel 
de naturale Sabin Ardelean de la Școala 
generală din localitate un jurămînt de 
credință pentru sportul in care izbân
deau Ilie Năstase și Ion Tiriac. Jocul 
acesta li s-a părut ceva între sublim si 
moft, din moment ce părea attt de fru
mos și atît de. simplu (acum rid amln- 
dol. un rîs potolit de oameni încercați 
care au biruit naivitatea începutului de 
drum). „Ne-am gîndit imediat : iată un 
sport care pretinde amenajări sumare «I 
spațiu restrins, tocmai bun pentru co
piii de la școala noastră. Pe aici, pă- 
mintul este saturat cu apă, nu poate fi 
vorba de un teren de fotbal sau hand
bal, de pildă. Am socotit că (in drept
unghi mititel poate fi răpit din curtea 
școlii, unde elevii să-și treacă ghemul 
acela elastic peste o plasă de cinepă. 
Aveam senzația unei descoperiri prețioa
se, privind meciul acela la televizor. Ne 
cucerise estetica acestui sport și ne opti
mizase aparenta unei acțiuni simple ți 
netede. Intr-adevăr, tenisul e foarte fru
mos, dar e puțin cam pretențios, de la 
simpla Iui învățare pînă Ia constatarea 
btutală că o minge se uzează la jumă
tatea unui singur meci. Cînd ne-am dat 
seama ce obstacole grele vin peste capul 
nostru, ne-am îndîrjit mai tare șî lupta 
ni s-a părut cu atit mai frumoasă, cu < 
cit devenise măi aspră. De altfel, nici 
r.u mai puteam da înapoi, pentru că ne 
mina de la spate propriul orgoliu și va
lul de entuziasm al copiilor care înce
puseră să viseze că vor juca șl ei tenis 
ca nenea Tiriac de la televizor". Vorbise 
unul dintre profesori, nu are Importanță 
care dintre ei doi, pentru că și unul si 
altul ar fi rostit aceleași vorbe. frați 
gemeni în inițiativă, pasiune, abnegație 
și satișfacțli.

Așadar, sămînța interesului pentru te
nis fusese aruncată în cancelaria Școlii 
generale din Tela. Profesorii si-au pro
curat „Regulamentul jocului de tenis", 
6-au dus la Arad, au bătut la ușa Co
mitetului județean U.T.C. Au pledat pen
tru intenția lor și au găsit înțelegere. 
Secția sport-turism le-a afectat imediat o 
sumă cu care și-au procurat un fileu, 
două rachete și șapte mingi. S-au în
tors în comună, au hotărnicit terenul, au 
răsfoit o carte intitulată „Construcții de 
baze sportive", au procurat zgură, au 
apelat Ia ferma de stat Bulei, care le-a 
pus la dispoziție mijloacele de transport. 
Patru săteni inimoși, ai căror copii fre- 
mătau de nerăbdare .să țină racheta în 
mină, Victor Crișan, Ion Mureșan, Vic-

Ediția 1971—1972 a diviziei na
ționale feminine și-a încheiat dis
putele tur—retur, urmînd ca peste 
cîteva zile, cu prilejul turneelor fi
nale (la care anul acesta sînt angre
nate toate echipele, în trei turnee : 
locurile 1—4, 5—8 și 9—12), să se 
definitiveze ierarhia, sâ se decidă 
cîștigătoareă titlului — la care as
piră doar două dintre competitoa
rele întrecerii de la Pitești (locurile 
1—4), Rapid și Penicilina Iași — 
precum și a doua echipă ce va re
trograda (Constructorul Arad fiind 
deja în... B).

Cele 22 de 
au arătat că 
se află într-o 
ediția precedentă a campionatului 
și foarte mult sub cota pe care spe
cialiștii o prevedeau, ca urmare a 
consacrării „noului val". Insuccesele 
internaționale din ultima vreme,în
deosebi ale echipei reprezentative, 
se pare că s-au răsfrînt negativ asu
pra activității în secțiile fruntașe, 
unde și-au făcut loc neîncrederea, 
delăsarea, treaba de mîntuialâ. Cam
pioana „en titre", Penicilina, nu s-a 
situat nici pe departe la valoarea 
din campionatul trecut. Din contră, 
la un nivel acceptabil a evoluat 
doar în 2—3 partide ! Probabil că 
în team-ul lui N. Roidescu absența 
unei rotițe, care s-ar putea numi 
Viorica Bincheci, plecată din Iași, 
a dereglat întregul mecanism.

La Iași s-a disputat finala cam
pionatului republican de șah pe e- 
hipe mixte, grupa A. După cum 
-a de așteptat întrecerea a fost 
.osebit de disputată, concurentele 

. jmârind în formații elita șahului 
-.ostrn. Ambiția sportivă a depășit 

în unele cazuri nivelul nor
ma,:. unii conducători de echipă jn- 
terpre'.indu-și de o manieră gre- 
ț.tă roiul și atribuțiile dar, pînă la 
urmă, totul s-a încheiat cu bine, 
valoarea in fața tablei de joc avînd 
uitimil cuvînt,

„LOVITURILE MELE PREFERATE? 
SERVICIUL Șl FORHANDUL !"

Așa ne-a răspuns Ia o întrebare Ionel 
Crișan. socotit șef de promoție între 
elevii tenismani de la Țela. Pare robust 
pentru cel 14 ani ai săi. are ochi candizi 
și un evident neastimpăr. Ilicite cu 
vîrful pantofului în zgura terenului, 
privindu-ne puțin neîncrezător, ‘ ' 
mărturisindu-ne ignoranța, l-am 
pus o întrebare.

— Ce-1 acela forhand ?
— Lovitura de dreapta adică,
Puștiul acesta care ne-a mărturisit 

vrea să atace primele patru locuri 
campionatul național ce se va desfășura 
la Galați rostește „forhand" cu o nonșa
lanță care ne-a descumpănit, aici. Ungă 
finețuri, tractoare și vite. Ne gîndim cu 
plăcere că un termen altădată vehiculat 
numai în cercuri aristocratice se simte 
astăzi bine la țară. Tatăl lui Ionel Crișan 
sta alături, cu un aer de mindrie nedi
simulată.
’ — Chiar dorești ca fiul dumitale să 
facă tenis de performanță ?

Victor Crișan își șterge palmele pe sa
lopeta sa de zidar și răspunde .

— Apoi dacă a apucat pe materia asta, 
să meargă pihă la capăt !

Desigur, tenisul a 
..materie" obișnuită, 
generală din comtina

cînd 
mai

că 
ln

devenit astăzi o 
predată în Școala 
Tela, județul Arad.

Ion CUPEN

INTERJUDEȚEAN PE ECHIPE
76—17). Eleonora Monoranu a cîștigat 
probele de sprint cu rezultate neconclu
dente (12,3 la 100 m și 26,0 la 200 m) din 
lipsă de adversare (locul 2 la 200 m a 
înregistrat timpul de 27,1 1).

întrecerile din cadrul zonei a 11-a au 
programat următoarele partide : ia Plo
iești, reprezentanții Prahovei au terminat 
învingători în fața oaspeților din Dolj 
și Satu Mare. Iată rezultatele înregis
trate : Prahova — Dolj 155—117 (băieți 
97—67, fete 38—54), Prahova — Satu Mare 
188—63 (băieți 109—40, fete 71—36), Dolj — 
Satu Mare 171—66 (băieți 110—29, fete 
81—38).

La Tg. Mureș, atleții din Sibiu au câș
tigat triunghiularul cu reprezentanții ju
dețelor Mureș și Caraș-Severln : Sibiu — 
Mureș 148—125 (băieți 103—54, fete " 
sibiu — Caraș-Severin 168—106 
104—55, fete 64—51), taraș-Severin 
reș 133—133 ! (băieți 87—63, fete 
De consemnat tripla victorie a 
zentantei Mureșului, Marts Satmari (100, 
200 ni și 100 mg), remareîndu-se, în spe
cial, timpul înregistrat la proba de gar
duri : 14,4 s. (C. ALBU — coresp.).

La Arad, atleții din Bihor au dominat 
întrecerile cu atleții din Arad și Mara
mureș : Bihor — Arad 148—131 (băieți 
93—69, fete 53—62), Bihor — Maramureș 
177—94 (băieți 104—58, fete 73—35), Arad — 
Maramureș 162—107 (băieți 90—72, fete 
72—35).

45— 71), 
(băieți

— Mu-
46— 70).
repre-Concursul republican de primăvară

JUNIORII, PRIMII LA START
celor mai buni juniori mari din 
țară.

După înscrierile preliminare se 
scontează pe participarea a aproa
pe 700 rle concurenți, dar nu este 
cazul sA supralicităm cantitatea, 
performanta autentică fiind cea 
care trebuie să-i intereseze pe tine
rii atleți și pe antrenorii acestora. 
Evident că în actualul context me
teorologic doar clemența norilor va 
putea crea condiții normale de 
concurs — ne amintim că anul 
trecut, portul tomitan a fost o gaz
dă mult prea... ploioasă — astfel 
îneît să nu se mai invoce drept 
scuze ale rezultatelor mediocre 
condițiile atmosferice improprii.

Se așteaptă rezultate de valoare 
— chiar la nivelul seniorilor re- 
putați — avînd în vedere poten
țialul noului val și caracterul de 
verificare a pregătirii juniorilor 
mari, mai ales că cele două zile 
de concurs de la Constanța consti
tuie ultimul trial oficial în vede
rea întîlnirii masculine România— 
Grecia, ce urmează să se dispute 
la 27 și 28 mai. la Atena. Sprinte
nii Cristudor, demifondistul Ghipu, 
săritorul cu prăjina Anton, arun
cătorii Idrdan (greutate), Roma- 
niuc (suliță) și Tudor Stan (ciocan), 
alergătoarele Eleonora Monoranu, 
Adriana Surdu, Liliand Leau, sări- 
toarea în înălțime Roxana Vulescu 
și sulițașa Eva Zorgo constituie, 
prin înscrierea în concurs, cîteva 
din garanțiile unor întreceri de 
valoare. Rămîne de văzut dacă 
standardurile de participare vor 
constitui doar un minim al perfor 
manțelor...

Campionatul divizionar A a con
stituit premiera întrecerilor pe e- 
chipe în noul sezon în aer liber, 
iar concursul republican de primă
vară al juniorilor I (fetele născute 
în anii 1954—55, băieții în anii 
1953—54) joacă același rol pe scena 
„individualelor". Așadar, sîmbătă 
6 (începînd de la orele 14), și du
minică 7 mai (începînd de la 
ora 9), Constanța va fi gazda pri
mului concurs de anvergură deschis.

EDIJIE MODESTĂ A CAMPIONATULUI FEMININ
• Doar Rapidul și-a depășit valoarea trecută • „Prăpastie" între fruntașe 

și restul divizionarelor • Turneul final va alege campioana între Rapid și Penicilina 

ca pregătire și ca rezultate), chiar 
dacă au obținut același număr de 
puncte ca în retur, cînd forța lor 
ni s-a părut ușor diminuată.

Revenind la slăbiciunile campio
natului, să adăugăm faptul că parcă 
mai pregnant ca oricînd se observă 
diferența dintre primele 4—5 echipe 
și restul participantelor la divizie, 
o adevărată ruptură... De pildă, în
tre ocupantele locurilor 5 și 6 exis
tă o diferență de opt victorii! A- 
ceasta ar avea însă mai puțină im
portanță dacă valoarea primelor 
clasate ar fi cea dorită. Dar, după 
cum am văzut... Din acest plutonetape săptămînale ne- 

voleiul nostru feminin 
ușoară scădere față de

REZULTATELE DIN DIVIZIA B
Duminică s-a desfășurat etapa a 

I8-a în divizia secundă. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate ■

FEMININ : I.T.B. — Viitorul Buc. 
3—2, Universitatea Iași — A.S.E. 
Buc. 2—3, Spartac Buc. — Orizon
tul Bacău 3—0. Progresul Buc. — 
Flacăra roșie Buc. 3—1, Confecția 
Buc. — Voința Constanța 3—0, Dra
pelul roșu Sibiu — Corvinul Deva 
2—3, Știința Tîrgoviște — Voința 
Brașov 3—0, Voința M. Cine -■ 
Universitatea Cluj 0—3, Voința Za
lău — Medicina Tg. Mureș 1—3.

MASCULIN ; Relonul Săvinești 
— Politehnica Iași 3—2, Medicina 
Buc. — Electra Buc. 2—3, Voința 
Buc. — Locomotiva Buc. 2—3, Farul 
Constanța — Aurora Buc. 3—1, Po
litehnica II Timișoara —' Corvinul 
Hunedoara 1—3, Electroputere Cra
iova 
nica 
1—3, 
tria 
Cluj

-— A.S.A. Sibiu 1—3, Politeh- 
Brașov — Explorări B. Mare 
Silvania Șimleul S. — Indns- 
sîrmei C. Turzii 2—3, C.F.R. 
— Alumina Oradea 3—2.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI, I.T.B.

Șl MEDICINA TIMIȘOARA
Campionatul a fost cîștigat din 

nou de către echipa CONSTRUC
TORUL — BUCUREȘTI, care, deși 
handicapată de absența maestrului 
internațional Victor Ciocâltea (care 
lua parte în acest timp la turneul 
zonal pentru campionatul mondial 
de la Vrnjacka Banja) a reușit sâ 
păstreze titlul de campioană abso
lută la echipe mixte. Este un rezul
tat valoros, care confirmă excelen
ta tradiție șahistă a acestui club.

Titlul la echipe masculine a re
venit echipei I.T.B. — BUCUREȘTI

— CAMPIOANE PE ECHIPE
(fostă C.P.M.B., al cărei loc l-a 
„moștenit11 în finala campionatului), 
iar la echipe feminine MED1CINEI 
- TIMIȘOARA.

Clasamentul final a fost următo
rul : CONSTRUCTORUL (București) 
campioană absolută — 15 puncte, 
I.T-B. 14, Electronica (București), 
12, Medicina (Timișoara) și Medi
cina (Iași) 11, Petrolul (Ploiești) 9, 
Politehnica (București) 8. C.S.M. 
(Cluj) 6, Mureșul (Tg. Mureș) 3, 
I.P.G.G, (București) 1.

TEHERAN,
GAZDA VIITOARELOR

I.E.F.S. și Medicina, cele două for
mații studențești bucureștene, nu au 
justificat decît în parte pretențiile 
pe care le-am fi avut de la ele, a- 
vînd în vedere compoziția loturi
lor de care dispun. De altfel, I.E.F.S., 
care dispune de jucătoare tinere, 
multe dintre acestea considerate va
loroase și de viitor, nu a trecut 
nici în acest an proba maturității, 
evoluid între extreme. în timp ce 
Medicina, întărită cu cele mai va
loroase dintre tinerele voleibaliste de 
la Farul, Angela Moroianu și Maria 
Matei, nu a ajuns încă la acel sta
diu care se cheamă „echipă". Din

CAMPIONATE MONDIALE
Cu prilejul lucrărilor Federa

ției internaționale de lupte, s-a sta
bilit ca în anul 1973 campionatele 
mondiale de lupte libere șl greco- 
romane să aibă loc la Teheran 
(Iran). In anii 1974 și 1975, cam
pionatele lumii se vor disputa la 
Istanbul și, respectiv, Tbilisi.

Anul viitor, campionatele 
pene de lupte greco-romane 
avea loc la Helsinki, iar în 
1974 la Zurich.

euro- 
vor 

anul

Blocajul Penicilinei esțe surprins nepregătit de atacul Penatei Pop. Fază 
din partida derby I.E.F.S. — Penicilina

rînduj fostelor fruntașe trebuie să 
mai amintim căderile valorice ale 
formațiilor Dinamo și Universitatea 
Timișoara. Prima — aflată într-un 
moment de întinerire (parțial reu
șită) — a ratat plasarea între pri
mele patru ce-și vor disputa tur
neul pentru titlul național. A doua, 
cu doi ani în urmă, în turneul 
fruntașelor, se găsește acum în cel 
pentru evitarea retrogradării. Și — 

care 
Să

se pare — aceasta în anul în 
timișorencele năzuiau în taină 
cîștige tricourile de campioane.

în primul pluton, o singură re
marcă pozitivă, care nu poate 
schimba însă aprecierea generală 
asupra campionatului. Este vorba 
de Rapid. Sextetul lui Davila Plo
con s-a dovedit superior pregătit 
față de anul trecut și pe merit s-a 
instalat în fruntea ierarhiei. Giuleș- 
tencele au avut un tur excelent (și

— p. sl. —

Inși din penultima etapă a returului 
Foto : Vasile BAGEAC

al codașelor, doar Constructorul 
București și Farul ar avea circum
stanțe atenuante, ținînd seamă de 
faptul că ambele echipe se bazează 
pe junioare. Slăbiciunile voleiului 
nostru feminin decurg, după cum 
am mai spus și cu alte prilejuri, 
din aceea că pregătirea ce se efec
tuează la cluburi nu este cores
punzătoare. că cele mai multe echi
pe apelează încă la jucătoare depă
șite ca virstă, că a scăzut preocu
parea voleibalistelor față de perfec
ționarea lor sportivă.

Să nădăjduim ca măcar turneul 
pentru locurile 1—4 în care sînt 
angrenate cele mai puternice echi
pe va arăta lucruri în plus, fiindcă 
din aceste echipe se va forma, pro
babil, Iotul național care urmează 
să participe Ia Jocurile Balcanice 
de la Sofia.

Aurelian BREBEANU

ÎNTRECERILE „AGRONOMIADEI" LA FOTBAL 

HANDBAL Șl TENIS DE MASA

Timp de trei zile, stadionul Insti
tutului Agronomic „Nicolae Bălces- 
cu“ din București va găzdui între
cerile „Agronomiadei" 1® fotbal, 
handbal și tenis de masă. La com-

petiție și-au anunțat prezența cei 
mai buni sportivi studențl de la in
stitutele de specialitate din centrele 
universitare Cluj, Craiova, Iași, Ti
mișoara Și București. - -

I 8

SPORTIVE 
ROMÂNCE 

CONCUREAZĂ 
LA SOFIA

Au plecat, la Sofia. Carmen Bucaciuc, 
Rodica Pintea și Luminița Cizer, Care 
vor participa la concursul internațional 
de gimnastică modernă, dotat cu cupa 
ziarului „Studentskaia Tribuna". între
cerea va avea loc sîmbătă șl duminică.

ECHIPA TRACTORUL CÂLUGĂRENI 
VICTORIOASA IN BULGARIA

Echipa de lupte greco-romane (ju
niori) a asociației sportive Tractorul 
Câlugăreni (jud. Ilfov) a efectuat 
zilele trecute prima ei deplasare 
peste hotare, în Bulgaria. Evoluînd 
în orașul Silistra, în compania se
lecționatei de juniori din localitate, 
luptătorii din Câlugăreni — antre
nați de Vasile Constantinescu — 
au obținut două frumoase victorii i 
6,5—4,5 și 9—4. Dintre tinerii luptă
tori de la Tractorul Câlugăreni s-au 
evidențiat : Gh. Florea (cat. 48 kg), 
I. Miu (62 kg). Al. Ionescu (56 kg), 
C. Angliei (81 kg), și A. Pîrvulescu 
(31 kg), care au obținut cîte două 
victorii.

scrimă
(Urmare

din pag. 1)

află într-o perioadă de aglomerare 
a unor sarcini de mare răspundere. 
Pe de o parte el trebuie să-și pre
gătească $i să susțină lucrarea de 
diplomă, iar pe de alta să-și asigu
re o cit mai bună pregătire pe plan 
sportiv, pentru J.O. Este necesar, 
deci, ca el să-și planifice cu toată 
rigoarea timpul în aceste luni, pen
tru ca la capătul lor să culeagă o 
dublă satisfacție : diploma de ingi
ner și un loc cit mai bun în finala 
olimpică.

Biroul federal a apreciat că omo
genitatea echipei de sabie nu se si
tuează la nivelul exigențelor pe 
care, în mod firesc, le are forul de 
resort față de acești trăgători, de
oarece. în ultimii ani, le-a creat 
posibilitatea să se rodez? în mari 
competiții internaționale. De Ia toți 
— inclusiv de la Irimiciuc — se aș
teaptă ca ei să-și amelioreze nive
lul tehnic și tactic.

SPADASINII
PE LINIE ASCENDENTA...

Analizîndu-se comportarea lotului 
de spadă, s-a ajuns Ja concluzia că 
acesta se află în progres față de a- 
nul trecut. Intr-adevăr, în primele 
luni ale anului în curs, spadasinii 
noștri ■— în special AI. Istrate și A. 
Pongraț — au obținut cîteva rezul
tate promițătoare. Primul a ocupat 
locul 5 în finala „Trofeul Spreafi- 
co“, în compania unor foarte valo
roși trăgători, iar Pongraț a cîști
gat turneul de la Bari. unde au 
participat spadasinii de frunte ai 
Italiei și Poloniei.

MAI MULTĂ EXIGENȚĂ

Avînd în vedere nivelul valoric 
al principalelor forțe din domeniul 
spadei este, încă, greu de presupus 
că trăgătorii noștri vor progresa, 
în lunile rămase, în asemenea mă
sură incit să se poată situa printre 
primele șase echipe. Ei alcătuiesc, 
însă, un lot de certă perspectiva 
pentru viitoarele mari competiții, 
așa îneît ar fi utilă pentru dez
voltarea lor ulterioară 
rea la o întrecere de 
cultate. :

pârtiei pa- 
mare difi-

...IAR FLORETIȘTII ÎN

Comportarea floretiștilor în com
petițiile din acest an a prilejuit o 
amplă dezbatere în cadrul biroului 
federal. Din rezultatele obținute, 
nu s-a putut trage altă concluzie 
decît că această armă se situează 
sub nivelul din anul precedent. S-a 
hotărît ca în perioada ce a mai ră
mas să se țină seama într-o și mai 
mare măsură de capacitatea fizică 
a fiecărui sportiv, să se aplice în 
mod judicios individualizarea antre
namentului, pentru ca acești buni 
tehnicieni, care compun actualul lot, 
să ajungă în situația de a-și valo
rifica bogata experiență. Floretiștii 
urmează să mai susțină și un test 
foarte important cu prilejul turne
ului preolimpic, ce se va desfășura 
la Miinchen la 13—14 mai, cu par
ticiparea celor mai bune 10 echipe 
din lume.

REGRES

★
Biroul federal a atras atenția 

antrenorilor care se ocupă de pre
gătirea olimpicilor să acorde mai 
multă grijă rezistenței specifice și a- 
meliorării preciziei loviturilor, mai 
ales la floretă, unde se utilizează, 
acum, un alt tip de vîrf, care nu 
mai permite lovituri aruncate.
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CUPA DROBETA 1850
PORȚILE DE FIER

BĂRBAȚII ANGELICI

DAR TABELA A RĂMAS NESCHIMBATĂ!■ sa

Portarul POPA, imbatabil!

1
Pe o vreme mult mai aproape 

de iarnă decît de luna florilor, un nu
măr nesperat de mare de „curajoși” 
au înfruntat ploaia persistentă și tem
peratura scăzută cu speranța că go
lurile vor învinge nefastul buletin 
meteorologic. Golurile n-au venit, 
pioaia n-a contenit 
ment, dar spectatorii

nici un mo- 
au fost mar-

stadion Dinamo ; 
necos ; vreme ploioasă și 
Euroasă : spectatori, aproximativ 
8 ooo Șuturi la poarta : " ’
(Pe spațiul porții : 12—2). Raport 
de cornere : 14—2.

dinamo : Coiistantlnescu — 
C'neran. Sandu. DobrAu, Deleanu 
— Sălceanu (min. 63 : Mustă-
țea). NUNWEIIXER — LUCESCU, 
D. Popescu (m!n. 70 Custof), Du
mitriu. FL. DUMrruESCU.

FARUL : POPA — GHIRCA,
MAREȘ. BALOSU, Nistor — AN
TONESCU Mihu — Oiogu, O- 
prea, Caraman. Turcu (min. 72: 
Goleac).

A arbitrat GRIGORE BtRSAN 
ajutat la linie de I. Ti- 

frea și T. Trofin (toți din Ga
lați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 

Farul 4—0 (2—0).

teren alu- 
fri-

23—5

Dinamo

rar întîlnite 
Dacă scorul

lorii unor momente 
în acest campionat, 
partidei Dinamo-Farul ar fi fost 
în final opt sau nouă la zero, ni
meni dintre cei aflați pe stadionul 
Dinamo n-ar fi fost mirat. Dacă 
tabela de marcaj a arătat însă du
pă cele 90 de minute de joc 0—0, 
aceasta se datorește senzaționalei 
partide făcute de portarul constăn- 
țean Popa, ca și senzaționalelor ra
tări ale jucătorilor dinamoviști, în 
situații cînd pînă și portarul ad
vers părea învins. Și pentru ca 
,.meniul11 să fie complet, n-au lip
sit nici barele!

Suita fazelor fierbinți a început 
în min. 23, atunci cînd Florian Du
mitrescu a centrat periculos la 
marginea careului mic, dar Popa, 
lansat într-un curajos plonjon, a 
reușiț să blocheze mingea în pi-

cioarele lui 
minute mai 
trescu — ieri 
namovist — 
goală, dar Ghirca scoate de pe li
nie ! Portarul constănțean domină 
propria suprafață de pedeapsă, o- 
punîndu-se șuturilor lui Lucescu șl 
Dumitriu. Iar atunci cînd, încolțit, 
este obligat să respingă pină la 
Doru Popescu, aflat la patru metri 
de el (min. 40), bara transversală 
il salvează ! Ultimul minut al pri
mei reprize îl găsește pe Lucescu 
uluit de cum a putut să trimită 
balonul cu capul pe lingă poarta 
goală...

După pauză, dinamoviștii apar 
cu tricouri schimbate, tiar fără dra
mul de noroc pe care-1 așteptau. 
Practic, se joacă într-o singură di
recție, minute în șir meciul înseam
nă o dispută între Dinamo și por
tarul Popa ! Centrările curg de pe 
o extremă pe alta în fața buturilor 
constănțene. înalt, la semiînălțime. 
sau prin clisa terenului. Mingea 
este trimisă cu îndîrjire (tot mai 
accentuată o dată cu scurgerea 
timpului de joc) pe spațiul porții, 
pe lingă, în bare... Numai în gol 
nu poposește, deși, în min. 55, Dora 
Popescu a trimis-o în bara laterală, 
deși în min. 71 Dumitriu, singur cu 
portarul, a tras pe lingă poartă, 
pentru ca în min. 79 Popa să 
scoată printr-o incredibilă exten
sie

Dora Popescu.
tîrziu. Florian
cel mai bun jucător di- 
șutează spre poarta

Două 
Dumi

puternic al lui N'unweiller păruse, 
pentru toată lumea, că va aparge 
zidul ghinionului.

în ultimele minute ale partidei, 
jucătorii constănțeni sînt epuizați, 
dinamoviștii ului ți. dar tabela ara
tă. impasibilă. 0—0...

Paul SLAVESCU

Primul document care atestă e- 
xistența Municipiului Tr. Severin 
datează din anul 122 e.n. Se împli
nesc deci în această primăvară 1850 
de ani de la înființarea orașului 
din apropierea Porților de Fier, 
prilej de sărbătoare pentru severi
neni.

Pe agenda acțiunilor organizate eu 
ocazia acestui deosebit eveniment 
figurează și o serie de manifestări 
sportive, dintre care se detașează 
un atractiv turneu de fotbal la care 
vor lua parte divizionarele A Uni
versitatea Craiova, Jiul Petroșani. 
A.S.A. Tg. Mureș și Steagul roșu 
Brașov. Primele meciuri vor avea 
loc pe stadionul din localitate du
minică 7 mal. Echipe ciștigătoare 
a turneului va primi -Cupa Dro- 
beta 1850 — Porțile de Fier".

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
f Urmare din pag. I)

și motivindu-ne numărul de rinduri 
acordate fn acest comentariu argeșe
nilor prin faptul că ei au produs sin
gurul eveniment deosebit al etaoci.

Nu mai punem la socoteală barele 
ți șuturile pe lingă poartă ale cxna- 
moviștilor de la 7, 6, 5. 4 metri— 
Dacă s-ar fi făcut un film ai jocu
lui, privind proiectarea lui mulți *r 
fi putut jura că vreo duzină de tize

Eu nu știu pînă undo vrea Sdtmăreanu să meargă 
eu modestia ți toleranta sa. întrebat de Ion Mureșan 
cum i se pare golul lui de zile mari de la Buda- 
pesra, Sătmăreanu zice că „n-a fost un gol de zile 
mari*, ci un gol mic, de zile mici. In „Informația", 
același Facchetti susține că ar fi vrut să dea un gol 
cu piciorul ! Iar în „Fotbol* (revistă pe care nu con- 
tenetc s-o laud fiindcă e mai telegenică decît nu 
știu cite transmisii de televiziune), omul vine și măr
turisește că după gol „părea că nu e teafăr la 
minted.. și repeta în neștire cuvintele : „Eu am dat
gofuî!*... Cc miercuri, Victor Tudor Popa — unul 
din cei moi în formă crainici oi ocestui sezon, ca să mă

mingea în corner, deși șutul

CLASAMENTUL LA ZI

1. U.T.A. 23 12 7 4 42—19 31
2. F.C. Argeș 23 15 0 8 38—29 30
3. „u* Cluj 23 13 3 7 34-22 29
4. S.C. Bacău 23 12 4 7 36-27 28
5. A.S.A . 23 10 7 6 25—21 27
6. St. roșu 23 10 6 7 27—16 26
7. Univ. Cv. 23 9 5 9 28—27 23
8. Rapid 23 10 3 10 28-23 23
9. Jiul 23 9 5 9 21—26 23

10. Steaua 23 1 6 9 28-21 22
11. Dinamo 23 1 6 9 29—27 22
12 Forul 23 7 7 9 20—29 21
13. Petrolul 23 7 6 10 12—28 20
14. Politehnica 23 5 8 10 24-33
15. C.F.R. Cluj 23 4 7 12 18-32 15
16. Crișul 23 2 6 15 10—35 10

exprim și eu cumpănit — să spună 
că Petescu c dat un goi „a la ma
niere de Sătrooreanu". Golul acela 
a intrat repede în istorie. A fost un 
gol mic, cu care fotbalul românesc 
a făcut un pas uriaș — iotă ode- 
văru! în termenii pinecjnoscuți ai 
cosmonautului. Pentru prima oară, 
echipa României nu pleacă învinsă 
de Io Budcpes‘s. pentru prima oară 
ne gîndlm ziua, nu noaptea, in vis, 
că s-or prtea să Fm printre primele 
petra echipe ele Europei, nu numai 
pri-*-e prime’e 16 d>n lume I E for- 
m'-dabil, nu,știu daco vă dați seoma 
unde s-a cjurs in ultimii patru oni 
d* a»ge s-, — e ce-o care rivalizează cu cele două 
col’FeSri z e Hom6n'ei în finala „Cupei Davis'...

Repet aceste evidente nu pentru a-mi încălzi sufle
tul și a face pe emotivul cu lirj-liru, ci pentru a-mi 
face cugetul mai tăios, moi dur, pentru a-| Căli. Căci 
oe~*ra -e. esențial este că oceosfă performanță 
a tos* obținută de ocmeni pe care i-am vorbit de 
-c„ -n « iogrene de hîrtie, oe vorbe și de vin. Cine 
ni a tras ;- Angelc. c 'e nU b<j ars pe Sătmăreanu, 
C'*e -e ras oe Radu, one nu s-a uitat chioriș Io 
Lucescu 7 C*e sc.~e la gvă s-ou făcu* pe chestia 
Goori- seu pe cries*--a Răduconu 1 Pe drept și pe ne- 
dreo‘, pe ».*« s pe rele, s-o tras fără milă și, pro- 
beb 1, »e va ~c ‘'age, Findcă în fotbal, nicăieri în 
.-ne. nu exfi :etore. în fotbal și în tauromahie I 

Otr racrto oces*j oe—eri vorbiți mai mult de rău 
decit de b ne. tocmai ei (vezi ce zice același Săt- 
măreana tot • Fo^x>l*|, care ou ajuns să se soco-

'p-'-

teoscă bărbați nemaicitind pamfletele la adresa lor, 
gest profund’ feminin dacă stai să te gîndești, toc
mai Domniile Lor, date prin pesmet și fa rindea, au 
găsit puterea să ajungă aici, să săvîrșească fapte 
mari și bune, ceea ce cred că e o contribuție esen
țială la dialectica binelui și a răului nu numai în 
fotbal, ci așa, în general, în tot ce ține de morala 
socială. De cite ori cei vorbiți de rău fâptuiesc binele 
(fie doar cel sportiv!) — triumfă dialectica. Și de 
cite ori triumfă dialectica, trebuie să ne simțim bine, 
mulțumiți, optimiști și tari la suflet, — chiar dacă 
Năstase, poate fi prins într-o zi proastă de Kodes. 
Scriu toate acestea înaintea meciului retur, de care 

_ . îmi este mai teamă decît de cel de
la Budapesta, despre care afirma- 
sem că nu mă tem dacă jucăm ho- 

■■ taăah'iw chei... Și Sătmăreanu a dat golul 
FI | J w său de fundaș, cu capul. Mă tem de 
| I A retur, dar cele afirmate mai sus sînt 

I • și vor rămîne la fel de valabile, așa
■ ■ cum de doi ani nici o ironie și nici
1tjj ■ o contraperformanțâ nu mă clintesc 

din convingerea că echipa R. F. a 
Germaniei joacă cel mai bun fotbal 
dede pe continent. De doi ani „mă 
laua cu această vedere a mea — 
și azi am amici care se crucesc de 
acel 3—1 de pe Wembley (într-ade- 
văr, prea sever) și care zic că n-au 

mai văzut jucător ca Netzer.
O să mai vedefi și altele — dacă tot ați ajuns 

să-l vedeți pe Chivers mai nefericit în careu decit 
Neagu, pe Banks întors pe dos ca orice portar nor
mal prins pe contrepied. ..

Dar golul lui Neagu, miercuri, a fost superb, pri
mele 20 de minute ale Rapidului au fost parcă un 
cîntec în cinstea Naționalei, pînă și transmisia lui 
Cojocaru — alt vorbit de rău, odată aici I — <Ț.avyȚ 
cîteva frumuseți reale în domeniul planurilor mijlocii, 
pe care ziarul „ȚEquipe", invocat ca martor, le so
cotește esențiale într-o transmisie bună. Numai ar
bitrul acela — Dumitrescu, lăsați-| pe Smith păcate
lor lui — nu a văzut două penaltyuri în careul Ra
pidului. Oricum, la noi nu e ca în Bundesliga și asta 
mă liniștește : la noi „11“ Cluj o bate pe C.F.R. tot 
din Cluj, cînd „Poli* loși e învinsă de Jiul și Bacăul 
nu-i dă nici un punct Crișului I Oneste vivere cetă- 
tene I — adică tot răul spre bine.

BELPHEGOR

s

EXPRESII ALE AMELIORĂRII POLITICII
FEDERAȚIEI FAȚA DE JUNIORI
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LOTUL DE FOTBAL AL UNGARIEI, 
LA ESZTERGOMIN PREGĂTIRE

de fotbal al Ungariei s-a 
marți, sub conducerea lui

Lotul 
întrunit 
Illovszky, tot la Esztergom, cartie
rul obișnuit al pregătirilor în ve
derea partidelor internaționale. In 
lot se află : Geczi, Rothermel, Vepi, 
Pancsics, Vidats, Balint, P. Juhasz, 
I. Juhasz, Sziics, Fazekas, Szbke, 
Branikovits, Dunai II, Zambo, 
Bene, Kovacs. Din Iotul selecțio
nat în vederea primului meci cu 
România, cel de la Budapesta, lip
sesc Kocsis, trecut în lotul secund, 
și Fabian, accidentat.

Sîmbătă, echipa Ungariei va în-

selecționata Maltei in cadriltîlni 
preliminariilor viitorului campio
nat mondial — o repetiție înaintea 
partidei de la 14 mai de la Bucu
rești.

I
DE LA COLEGIUL 

CENTRAL AL ARBITRILOR
Examenul arbitrilor pentru cate

goria I, programat la data de 7 
mai a.c. in orașele Cluj, Deva și 
Bacău, se amină pentru ziua de 28 
mai.

să eoosetanlo ceutaulie 
tabile :

— La Cluj, .frății* ve^tLrer.ală 
■ fost isvio*ă de vaȚoare. Es.» firesc 
s* fie așa «i. totodată, aosclut fair- 
play.

— La Oradea. Crișul a cedat t*- 
eăttaoîlor. Rezultat k-gir. c-are-i smq- 
țtne pe elevS RăduJeșîiW :n lupta 
peotru un loc în .Cupa l'LFA'.

— Jiul a învins un .11- fn devi i, 
un .11* copleșăL acul acesta, de țFJ- 
ziotme și suferiețe —terne.

— Rapidul <fin prtPia repriză a a- 
juns -persor.al* în cea de a doua, dar 
a arext șansa unui .impiegat* artxtr-ul 
V. Dumitrescu), care a știut s* sto
peze pe Stearij in clipa in care eră 
gata «â răsară..

Spectacol rar. ieri, pe stadionul 
Dinamo., Ia ultimul _aet* al etapei. 
Avizați.—despre o viitoare evoluție 
a cascadorilor televiziunii franceze, 
spectatorii au avut prilejui că urmă
rească aproape— 9# de minute de 
cascadorie in timpul jocului de fot
bal ! în rolul titular, portarul con
stă nțean Popa, care a salvat — cu 
prețul unor intervenții miraculoase 
— cel puțin oot goluri gata făcute.

CRAIOVA
NU ARE NEVOIE DE PETARDE

cuM. • <u* ta re#rUa iuta h • dată 
In *M*mdâ. au rrpkxlat pe pista,
«unitar, de •-*» rprrtai pină și u- 
bttzu două potardr de fabricație... per- 
taaală. N- necaaare asu-l da
meeta au aaalaf pesrt-u evaniualete tm- 
pHcam ree cuaoee cazuri de rănire 
gravă), ci. In primul nnd. pesnr-j că 
acest excelent pubiic eraicvean iși poate 
•'.aniiesta (și a dovedit-o de atltea ort!) 
bucuria, entuziasmul șl fervoarea in 
forme superioare.

Am vrea să credem câ cele două pe
tarde de miercuri n-»tl fost decît simple 
excepgl. „ExeepfH care nu pot defini 
puMicul Craiovei- 
meet I. Dobritoi J 
cnîvenitatea.

— cum spunea după 
secretarul clubului

I. MIRCfcA

>a

|

Pregătiri In vederea C.M. de dirt-track MOTOCICLETA NU POATE SUPLINI
LIPSA PREGĂTIRE FIZICĂ A PILOTULUI

REFLECȚII DUPĂ CAMPIONATUL 
DE PATINAJ ARTISTIC

Se știe că cei mai buni alergători 
români vor lua startul în prelimi
nariile campionatului mondial de 
dirt-track (la sfîrșitul lunii mai). în 
vederea acestui eveniment, specia
liștii federației de resort au format 
un lot de sportivi susceptibili de a 

V reprezenta țara noastră Ia primele 
— concursuri ale marii confruntări 
▼ Ca atare, selecționăbililor li s-au in

dicat un program de pregătire, fiind 
supuși apoi unor teste colective, 
care — din păcate — nu s-au sol
dat cu rezultate de natură să-i 
bucure pe antrenorii respectivi. De
ficiențele alergătorilor noștri au ie
șit însă mai pregnant Ia iveală în 
cadrul reuniunii internaționale, 
desfășurate la București, Sibiu și 
Arad, dominată — uneori copios — 
de motocicliștii străini. Fără a be
neficia de mașini superioare, alergă
torii cehoslovaci au dovedit, pe lin
gă un plus de tehnică în luarea 
startului și a turnantelor, o condi
ție fizică excelentă, determinantă.

după părerea noastră, in obținerea 
victoriilor în cele trei concursuri 
menționate.

Urmărind disputele dintre La i- 
reați (care nu au nume de rez> 
nanță în arena mondială) și cei 
mai valoroși alergători români, 
maestrul emerit al sportului, Gheor- 
ghe Voiculescu. se arăta surprin
de lipsa de combativitate a repre
zentanților noștri, vlâguiți parcă in 
ultima tură a manșelor. „E cert că 
membrii lotului republican au ne
glijat exercițiile fizice, pentru asi
gurarea acelei capacități de efort 
necesară unei întreceri de anver
gură. Ba, mai mult, a continuat 
fostul alergător și antrenor al clu
bului Steaua, am observat la unii 
dintre băieții noștri o condamnabilă 
indiferentă fată de pregătirea ma
șinilor pentru concurs, ei făcind a- 
cest lucru abia in ultimul moment".

La opiniile exprimate de cunoscu
tul specialist, am vrea să mai adău
găm faptul că motocicliștii ceho-

slovac: aveau In picioare ma:
multe— reuniuni in aciuaiul sezoo, 
in timp ce sportivii români ve
neau numai după un singur con
curs. N-am înțeles de ce activita
tea comoetițională de dirt-:rack, atit 
de muit gustaîă de public, începe 
de obicei mai tîrziu decît întrece
rile motocrosiștilor ’

Tr. ANDRONACHE

ANULAREA CURSEI DE COASTĂ DE LA SINAIA

La 20 mal-UN RALIU
BUCUREȘTI - BELGRAD - KLADOVO

Simbătă și duminică urma să se 
dispute la Sinaia a 2-a etapă a 
campionatului național de viteză in 
coastă. Din motive tehnice, cursa 
a fost anulată. Serviciul competi-

țiî din A.C.R. »a recunoaște un alt 
t raseu, urmînd să programeze la o 
dată ulterioară etapa campionatu
lui care, in acest sezon, reprezintă 
principala activitate compeiițională 
a automobiliștilor noștri

Anul acesta, deșt mai puțin nu
meroase pe plan intern, raliurile 
se îmbogățesc, totuși, cu o între
cere internațională, care se alătu
ră astfel celor tradiționale (Raliul 
Dunării și Raliul Balcanic). Este 
vorba de un raliu București — 
Belgrad — Kladove care se va or 
ganîza in zilele de 26—21 mai. cu 
prilejul manifestațiilor care vor 
marca terminarea construcțiilor la 
complexul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier.

In ultimele zile, organizatori: ra
liului (Automobil Clubul Român și 
Automobil Clubul Iugoslav) au de-

REZERVE INCA INSUFICIENT FOLOSITE
(Urmare din pag. I)

pentru atragerea salariaților (și nu 
numai a lor, ci și a membrilor oe 
familie) în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice, în participarea 
la acțiunile turistice, mijloc efici
ent de recreare și de refacere a 
capacității de muncă. Pentru a- 
matorii de drumeție, anul trecut 
s-au organizat 38 de acțiuni turis
tice de masă, alte 131 de excursii 
în locuri atît de mult îndrăgite 
ca Pădurea Făget, Hoia, Cheile 
Turzii. zona de pe Someș. Aici, 
însă, e nevoie de amenajarea unor 
terenuri simple pentru, practicarea 
sportului în orele de răgaz. Dar la 
Industria sirmei nu numai turis
mul se află în atenția clubului și 
asociațiilor din uzină. An de an 
se desfășoară aici un campionat 
al asociației, la 5 discipline, au 
loc întreceri Ia care iau parte ma
joritatea salariaților. Iată de ce se 
simte nevoia ca experiența celor 
din Cîmpia Turzii să fie împărtă
șită și altor asociații cu bază ma
terială. dar cu mai puțin spirit de 
inițiativă.

La Cluj s-a extins, și azi are

mulți prieteni statornici, gimnasti
ca, la locul de muncă. Pe baza unui 
studiu efectuat de către comitetul 
sindicatului si asociația sportivă, cu 
sprijinul metodiștilor C.J.E.F.S.. al 
medicului și psihologului, la Re
cord Cluj 2 500 de salariate sint 
prezente la cele 5 minute zilnice 
de gimnastică, program condus de 
33 de instructori voluntari. Acțiu
nea se bucură de adeziunea una
nimă a salariaților de aici. In 
cursul acestui an, inițiativa de la 
Record va fi extinsă, tot pe baza 
unui studiu prealabil, la întreprin
derile Flacăra, Confecții, România 
Muncitoare, Clujeana, unități în 
care lucrează peste 11 000 de sa
lariat! .

Și-au găsiț o largă audiență în 
rîndtirile oamenilor muncii dumi
nicile cultural-sportive. Acțiunile 
întreprinse pînă acum au arătat cit 
de mult sint așteptate 
manifestări organizate în cadrul 
natural al frumoaselor 
împrejurimile orașelor, mai ales 
cînd programul lor este bine 
că tu ii.

SuCcesele dobindite de unele 
sociații, atît pe linia antrenării 
nui număr sporit de salariați

asemenea

locuri din

al

a- 
u- 
fh

practicarea exercițiului fizic, ca și 
în dezvoltarea unei baze materiale 
corespunzătoare. își are explicația 
și în sprijinul și preocuparea per
manentă pe care o manifestă față 
de activitatea sportivă atît comi
tetele sindicatelor, cit și conduce
rile întreprinderilor respective. La 
Industria sirmei. la Someșul și 
Clujeana, chiar directorii acestor 
unități industriale (I. Stanatiev, I. 
Szalma și Gh. Marincean) sint sus
ținători activi ai sportului ce an
trenează aici marca masă de oa
meni ai muncii.

Poate că succesele dobîndite în 
multe dintre asociațiile sportive 
clujene vor însemna un imbold în 
activitatea altor și altor asociații, 
în impulsionarea și dezvoltarea 
sportului de masă. Facem această 
mențiune pentru că trebuie spus 
(ca o concluzie la cele constatate 
de colectivul care s-a deplasat la 
fața locului) că numărul celor ce 
participă la întrecerile sportive, ca 
și la acțiunile turistice, este încă 
departe de cerințele actuale. In 
asociații sint încă rezerve insufi
cient valorificate din acest punct 
de vedere.

finitivat traseul care va totaliza 
97“ km. Startul se va da din Bucu
rești. Ia 20 mai. ora 12. avînd ur
mătorul itinerar: Pitești Rimnicu 
Vilcea. Tg Jiu. Turnu Severin. 
Gura Văii M- unde se trece pe co
ronamentul barajului de la Por
țile de Fier în Iugoslavia). Kladovo, 
Belgrad. Aval*. Belgrad, Kladovo.

Pentru departajarea concurenților 
de-a lungul traseului se vor orga
niza trei probe speciale, constînd 
din curse de viteză in coastă : două 
pe sectorui Pitești — Rimnicu Vîl- 
cea și una pe Dealu! Avala. La 
Kladovo. unde raliul va lua sfîrșit, 
se va organiza șj o întrecere deîn- 
deminare. Ea va conta doar pen
tru departajarea eventuală a con- 
ctirenților care vor încheia raliul 
cu același număr de puncte. î<a 
startul raliului București — Bel
grad — Kladovo vor fi prezenți 
automojiiliști fruntași din Iugosla
via și România.

au condu* centre de inițiere, au 
depistat eiemenie înzestrme cu ca- 
Jtăți dar. din picate. rezultatele 
au latirziat «â aoară. o serie de 
băiet: si fete pierziadu-se pe parcurs. 
VtfeL deși au trecut aoroape 15 
ani de la construirea oatinoarului 
arrîficîa] -23 August* din Cataitală. 
cînd a hiat naștere o adesârstâ 
-n-șcare ia wtinanj artistic, totuși
lat lauieiataa dear 4 băieți r f 
fete! Iar dacă ci « din
cei 10 ecncurenți tînț sau au fort 
elevi al prof. X’colae Gliga de ia 
Școala sportivă nr. 2 Bocarești. a- 
vare si mat clar recolta slabă a 
celorlalți antrenori «i instructed.

Cum de s-a ajuns ia această acu
tă penurie de seniori ? Cmdem că 
s-a trecut prea ușor eu '.-ederea 
peste factorul talent, o serie de fete 
•i băieți capabili de rezultate «uce- 
rioare fHrd Înregistrați In Fugă, ta 
apoi aă dispară dia arena Iztreea- 
rilor. Vena aminti un singur e- 
xemplu: Beatrice Huțtîu, apreria- 
tă atît in țară cît si peste hotare 
ca o autentică valoare, care a pă
răsit (sIntern convinși ci fără voin
ța ei întrucît iubea nespus gheata) ....................

alți 
ur- 
ior 
ar

activitatea competiționalâ. din 
cina unor obscure cauze. Nid 
tineri patinatori n-au putut să 
meze cursul firesc ai afirmări: 
sportive dlft cauza celor care 
fi trebuit să le îndrume eu grijă si 
afecțiune pașii pe drumul ne-for- 
manței.

Se pare că trebuie reconsiderată 
optica federației, primul pas făcir.- 
du-se cu băieții si fetele aflați încă 
la o vîrstă aptă pentru progres, 
care și-au cucerit în confruntările 
de la Miercurea Ciuc dreptul la o 
atenție mai mare. Va fi bine dacă 
acești tineri sportivi vor beneficia 
de o activitate eompetițlonală In 
măsură să contribuie Ia îmbogăți
rea arsenalului lor tehnic și poten
țialului lor fizic.

Tre.cn IOAN1ȚESCU

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE BASCHET
Incepind de miercuri, orașul de 

la Dunăre găzduiește etapa finală 
a campionatelor universitare de 
baschet pentru echipele masculine 
și feminine. La finala din acest 
an s-au aliniat opt echipe. împăr
țite în două serii: seria I: Insti
tutul Politehnic București, Univer
sitatea Timișoara. Institutul de 
Mine Petroșani și Universitatea 
Brașov ; seria a II-a : I.E.F.S. Bucu
rești, Institutul Politehnic Iași,
Universitatea Cluj și Institutul Po
litehnic Galați. Competiția se a- 
nunță deosebit de interesantă, de
oarece echipele beneficiază și de 
aportul jucătorilor 
activează în cadrul 
național.

Rezultatele primei 
TUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA BRAȘOV 
66—75 (35—45). A fost un meci 
echilibrat cu multe faze specta-

studenți care 
campionatului

zile: INSTT-

cu! oase. UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — INSTITUTUL DEMINE 
PETROȘANI 85—36 (49—IX. Cu
Czmor și Cîmpeanu în formație 
timișorenii au realizat o victorie 
facilă. I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 66—54 (36—16). INSTITU
TUL POLITEHNIC GALAȚI — 
INSTITUTUL POLITEHNIC IA$I 
58—54 (24—18). Acesta a fost ce.’ 
mai disputat meci, galățenii dispu- 
nînd cu mare dificultate tie cole
gii lor ieșeni, deși au beneficiat de 
aportul lui Martinescu și Samson.

REZULTATE : Institutul de mine 
Petroșani — Institutul Politehnic 
București 61—68 (40—33), Univer
sitatea Timișoara — Universitatea 
Brașov 83—39 (42—27), Politehnica 
Galați — I.E.F.S. București 66—84 
(32—40), „U“ Cluj — Inst. Politeh
nic București 53—95 (31—47).

T. SIRIOPOU comp, judeteui

zile .inzAa 
regu-'asoent. 
la » iulie 
anul aresta 
ba'jști 
1951 O diferență de numai 48 de 
ore frustrează echipe de un jucă
tor rutinat- tare și probabil greu 
de trecut intr-un asemenea turneu 
Dar federația, secțiunea ei care se 
ocupă de juniori, a renunțat fără 
nid o ezitare la el. în numele obli
gației morale de a respecta legile 
jocului. Accentuăm frumusețea ati
tudini:, fiindcă odinioară proceduri
le era altele. Cu ani în urmă (de 
prin 1955 pînă în 1965), echipele 
noastre pentru turneele U.E.F.A. 
utilizau jucători depășiți de vîrstă 
Nu eram singurii, e drept Un ma
re număr de țâri sacrificau adevâ- 
iul. sinceritatea și frumusețea com
petiției pentru a cîștiga, eventual, 
o cupă fără semnificație pentru 
prezentul si viitorul unul fotbal 
național, atît timp cît nu exprima 
cantitatea de sevă reală — care 
urca în fiecare primăvară prin 
trunchiul acestuia. Fără să mai 
vorbim despre efectul imoralizant 
a! gestului, despre uimirea acelor 
adolescenți care vedeau cum cei 
mari mint, falsifică și-i învață Și 
pe alții să mintă. Fapte de obser
vație sugerează că unii n-au re
nunțat nici acum la această misti
ficare incompatabilă cu spiritul 
sportului, dar asta trebuie să ne 
intereseze mai puțin. Noi avem da
toria să facem curățenie în pro
pria noastră casă și de cîțiva ani 
federația de fotbal s-a fixat, și din 
acest punct de vedere, pe un tra
seu de probitate Urmările au fost 
și sînt benefice atît In clanul spor
tiv propr-’u-zis. cit și in plan mo
ral. ele Find atît de numeroase 
incit ne-ar trebui mult spațiu pen
tru descrierea acestora.

Al doilea aspect salutar in le 
răttirâ cu politica desfășurată fața 
de ce: mai talentațî juniori fotba
liști cor.stă în inventarierea și gru 
pavea elementelor de excepție după 
necesitățile imediate și de viitor.

de vîrstă admisă prin 
bmaraadache e născut 
1953. iar la ediția de 

sint admiși numai fot- 
râscuțî pin* ia 1 august

lnceplnd din acest an, sectorul fe
deral cu responsabalitalea juniori
lor gîndesîe și acționează simultan 
pe trei nivele de vîrstă. Există 
echipa cea bună — pentru turneul 
U.E.F.A.-72. Există, de asemenea. 
Ictul pentru turtieul U.E.F.A. din 
anul viitor. El va beneficia și de 
5—6 jucători prezenți acum în pri • 
ma echipă de juniori a țării, dar 
cere și în perioada turneului din 
>973 vor avea încă vîrsta cerută de 
prevederile în vigoare. Promoția 
aceasta, denumită PERSPECTIVA I. 
încă din vara trecută îndrumată 
atent, are contur, personalitate și 
o activitate însumînd pînă acum 
< meciuri internaționale. Opera
țiunea de sistematizare nu se o- 
prește însă aici. A fost pusă pe pi
cioare și garnitura denumită PERS
PECTIVA 2. Ea conține pe cei mai 
huni j
anul 1956, depistați prin investi- 
ftații . .' „ .... .
acum de două ori (în august 1971 
si aprilie 1972). Antrenorii Constan
tin Ardeleanu și Vasile Zavod.i 
conduc, deci, simultan trei loturi 
de juniori, oferind condiții speciale 
de creștere și dezvoltare oricărui 
talent manifest, în vîrstă de peste 
■5 și sub 18 ani. Metoda de lucru 
ni se pare excelentă, virtuțile fiind 
prea evidente ca să mai fie nevoie 
să insitâm.

I.a vară. între 28 Iulie st 
6 august, va avea Ioc, la Timișoara, 
turneul internațional „Prietenia” 
Țara noastră va fi reprezentată 
prin două echipe, ca urmare a de
ciziei de a pregăti concomitent, 
într-un climat exigent și stimu
lator, un număr cit mai mare de 
juniori care promit. Vor participa 
ambele grupuri de perspectivă, 
după, ce în prealabil, între 3—26 iu
lie, în timpul vacanței școlare, ele 
se vor pregăti la Buzias, nu atît 
pentru competiție, cit pentru a în
văța și asimila cît mal multe 
datele generale și speciale ale 
balului.

tineri jsicărtofi născuți în .

repetate și convocati pînă

din 
fot-

R. B.

PE
Vineri

ORA 14.00. Tenis 
Români* — Elveți* 
.Cupe;
partide 
«Erectă

MICUL ECRAN

tie cimp: 
în cadru! 

Da’ris* — primele două 
de simplu. Transmisiune 
de la arena Progresul

Simbătă
14.30. Tenis de cimp : 

partida de 
directă).

: prima e-

ORA
România — Elveția 
dublu (transmisiune

ORA 22,45. Ciclism
tapă din -Curs* Păcii- — pro
bă individuală contra cronome
tru la Berlin (înregistrare).

Du mi ni că
GRA 14,00. Ciclism : etapa a 

doua din „Cursa Păcii” — pro
bă pe circuit la Berlin (înre
gistrare).

ORA 14,30. Automobilism: 
Marele Premiu al Spaniei din 
cadrul campionatului mondial al 
piloților tie formula i. Înregis
trare de la Madrid

ORA 17,00. Fotbal : 
studențesc — Progresul
B). Transmisiune directă de 1;' 
stadionul Republicii.

ORA 17.45. Ciclism : etapa a 
treia din „Curs* Păcii", Berlin 
— Magdeburg (transmisiune di
rectă).

Sportul
(Divizia

3PR0H0E
"ASPORT
Astâzi și irîine sint ULTIMELE 

ZILE in care vă mai puteți de
pune buletinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 7 mai 1972.

Programul acestui concurs cu
prinde meviur. din campionatul ita
lian ți cinci intilnîri din campio
natul divinei 3 al țării noastre. 
Partide interesante, echilibrate 
pot face participarea și mai 
meroesă.

ca re
nu-

par-• Pentru a da posibilitate 
ticipanților de a consulta progra
mul concursului Pronosport nr. 20 
din 14 mai 1972, îl publicăm în 
continuare; I; Romani* — Unga-

ria (camp. Europei); II : Politehnica 
Galați — Dunărea Giurgiu ; Iii : 
Metalul Tîrgoviște — Progresul 
București ; IV : Chimia Hm. Vîtcea 
— F. C. Galați ; V ; Electroputere 
Craiova — C.F.R. Timișoara ; VI : 
Minerul Anina — Minerul Baia 
Mare ; VII : C.S.M. Reșița — Cor- 
vinul Hunedoara ; VIII : Arezzo — 
Brescia ; IX : Catania — Perugia ; 
X : Foggia — Reggina ; XI: Ge
noa — Bari; XII: Lazio — Ta
ranto ; XIII : Palermo — Como

Rubrică redactată de
LOTQ-PRONOSPOBJ



LA BUDAPESTA i

CUPA EUROPEI LA SABIE
MARELE PREMIU AL VICTORIEI”

ASTAZI, LA BERLIN,

EDIȚIE A „CURSEI PĂCII
a ajuns la a 25-*

STEAUA va evolua fără VINTILĂ
Astăzi» la Budapesta, se va da 

spartul într-o nouă ediție a „Cupei 
campionilor europeni” la sabie. 
Participă — după cum precizează bu
letinul informativ al federației un
gare de scrimă — 15 echipe. Desi
gur, printre ele și campioana Româ
niei, Steaua București.

Sabrerîi de Ia Steaua, care se 
află în capitala Ungariei încă de 
Doi după-amiază, au acordat maxi
mum de atenție acestei competiții, 
în dorința de a realiza o perfor
manță meritorie, de fapt un lac 
pe podiftm- După comportarea fru
moasă a trăgătorilor militari în 
acest sezon, un asemenea obiectiv 
nu părea irealizabil. Nu mai departe 
decît sîmbătă și duminică la Cluj, 
echipa campîoan® a țării a avut 
o evoluție remarcabilă, ciștigtnd 
toate cele 5 meciuri ale etapei a 
Il-a a campionatifiui diviziei A. 
Vintilă a făcut dovada unei pre
gătiri extrem de minuțioase (a 
terminat victorios în 15 asalturi 
din 4 meciuri), iar Nileă I-a secun
dat cu brio (15 asalturi cîștâgate în 
5 meciuri). Foarte bine au tras și 
C. Nicdiae (12 asalturi cîștigate).

Lucrurile, însă, s-au complicat 
mult, prin accidentarea lui Vintilă. 
In meciul cu „Poli" Iași, valorosul 
sabrer al Stelei și-a fracturat mîna 
dreaptă. Este un accident fără ur
mări prea grave, dar intervalul 
pină Ia această competiție este 
mult prea scurt pentru ca Vintilă 
să mai fie recuperat.

Se înțelege că fără titularul nr. 1 
al echipei, campioana României 
și-a diminuat simțitor șansele de 
a realiza obiectivul propus. Cvarte
tul Stelei va trage în formula C. 
Nicolae—Culcea—Nilcă—Alexe. O 
echipă de tehnicieni, care — sintem 
convinși — va lupta cu toată am
biția pentru obținerea unui rezul
tat onorabil.

La Budapesta, disputa pzntz"j ti
tlu va angaja în principal, ca $1 
In anii precedenți, formațiile cam
pioane ale Uniunii Sovietice și Un
gariei. Pentru locuri 
promit să se angajeze 
campioane ale Poloniei. 
Germane și României.

pe podium 
și echipei® 
Italiei. R.D.

T. ST AMA

Eugen Satala pe locul II la armă liberă 60 focuri

7A. H
< o

Ș?
w

HALTERE *

PLSEN, 4 (prin telefon). Pe po
ligonul „Ruda Hvezda" din loca
litate a început joi competiția in
ternațională de tir dotată cu „Ma
rele premiu al Victoriei”, la care 
participă trăgători din șase țări. în 
prima probă olimpică, armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat se
niori, s-a dat o luptă deosebit de 
strînsă și nu mai puțin de șase 
concurenți au obținut același punc
taj, 597. printre care și românii 
E. Satala și N. Rotaru (ambii au 
îndeplinit astfel norma olimpică). 
In cea de a doua probă a zilei, 
armă standard 60 focuri culcat se
nioare și juniori, reprezentanții ță
rii noastre au avut o 
modestă, nedasincu-se 
locuri.

REZULTATE : armă
dus 64 t. culcat seniori : 1. J. Vo- 
tlec (Cehoslovacia) 597 p (baraj: 
1»O— 1»O— 99— IM). 2. F_ Satgla 
(România) 597 p (lOd—10»—99—99). 
3. L. Kurka (CebO6k>vacia) 597 p 
(100—100—99—98—100), 4. J. Raitar 
(Cehoslovacia) 597 p (100—100—99 
—98-^-100), 5. N. Rotaru (România) 
597 p (100—100—99—98—99). 6. Gh. 
Sicorschl (România) 596 p_. 8. M.

Ferecatu 595 p... 11. Șt. Caban 595 
p... 21. P. Sandor 592 p... 25. Gh. 
Vasilescu
586 p. 34 
standard 
juniori :
598 p. 2. Gerda Kurkova (Ceho
slovacia) 596 p, 3. Elisaveta Kowa- 
lewska (Polonia) 595 p... 9. Mela- 
nia. Petrescu 593 p... 12. L. Ilovici 
591 p, 13. Veronica Stroe 591 p... 
41. S. Cucu 580 p... 46. Anca Iuga 
562 p.

591 p... 33. I. Olărescu 
I. Codreanu 583 p. Armă 
60 f. culcat senioare și
1. J. Hulla.v (Ungaria)

S-A ÎNCHEIAT
com portare 
in primele

calibru re-

Corespondență specială din Sofia

IA C.L Dt HALIfDf Df IA COAISIANTA
BULGARIA VA PREZENTA 0 ECHIPA DE ELITA

Atanas Kirov — reprezentantul Bulgariei la categoria cocoș
Incontestabil că, după lupte (li

bere și greco-romane), sportul hal
terelor a adus cele mai mari suc
cese 
nai. 
sens 
Iilor 
mare anvergură din ultimul timp : 
campionatul european de Ia Sofia 
(1971), cel mondial din același an 
din Peru și recenta întrecere pen
tru „Cupa Dunării". Iată motivul 
pentru care și apropiatul campio
nat european de la Constanța se 
bucură de o deosebită atenție din 
partea forului de specialitate bul
gar, cu atît mai mult cu cit el va 
avea loc cu numai trei luni înain
tea Jocurilor Olimpice, constituind 
deci un minunat prilej de verifi
care a formei candidaților pentru 
Miinchen.

Cum se pregătesc halterofilii bul
gari pentru concursul de la Con
stanța ? Amănunte in această pri
vință ne-a furnizat Ase» Stoev, se
cretar general al federației de spe
cialitate bulgare. „Antrenamentele 
sportivilor bulgari in vederea con
fruntării de la Constanța se înscriu 
In planul pregătirilor pentru J.O. 
de la Miinchen Ele au început 1a 
sfirțstul anului trecut in cadrai clu
burilor Recent Iotul lărgit a fost 
convocat și ultima etapă a prepa- 
rativelor se desfășoară la A ama, 
unde altitudinea si condițiile de 
climă sint identice cu cele din bă-

Bulgariei pe plan internațio- 
O mărturie elocventă in acest 
o constituie evoluția halteron- 
bulgari la competițiile de

trinul Tomis. în plus, candidații 
pentru lotul national au participat 
in mod obligatoriu la anul sau 
două concursuri internaționale. Am 
petrecut cites a zile in mijlocul hal
terofililor noștri, coustatind că <t 
sint animați de dorința de a avea 
o comportare cit mai bună la apro
piata întrecere, iar antreoaruî prin
cipal Ivan Abatijiev mi-a mărturi
sit că este mulțumit de forma ele
vilor săi”.

Cde relatate de A. Stoev sint 
confirmate tie excelentele rezultate 
obținute de halterofilii bulgari în 
actualul sezon. Ce poate fi mai 
semnificativ decît faptul că la com
petiția dotată cu „Marele Premiu 
al orașului Berlin". Ia turneul pre
olimpic de la Ulm, la recenta com
petiție „Cupa Dunării" și la cam
pionatul republican pe echipe au 
fost îmbunătățite recordurile Bul
gariei Ia „total-* la toate catego
riilg. Iată, de altfel, pe realizatorii 
acesto- recorduri, in paranteză fi
ind trecute cele vechi: cat. muscă 
— Mustafa Mustafov 317.5 (305). 
cat. cocoș — Atanas Kirov 360 
(355). cat. pană — Norair Nurikian 
392,5 (387.5), cat ușoară — Mladen 
Kucev 432.5 (415). cat semimijlo- 
cie — Iordan Bikov 462.5 (452.5), 
cat mijlocie — Rumen Rusev 477,5 
(465), cat. semigrea — Atanas Șo- 
pov 525 (512,5). cat grea — Ale- 
vandr Kraic^v 56o (»75). ca’ su- 
pergree — Dimităr Trandnrandjiev 

M) (555*.
O formă deosebită deține în a- 
■s* sezon cunoscut-!! halterofil 

Mladen Kuctiv (cat. 67.5 kg), care 
în cadru! camoionatuiui republican 
pe eempe. pe lingă noul record re
publican Ia „total*, a ameliorat in 
tiouâ rindurî și recordul mondial 
la stilul „impina”. realizind 153.5 
Si 154 kg. Un nou record mondial 
a stabtht si Ramen Rusev (cat 82 
kg). Evoiuind la „Cupa Donări:*.el 
a reușit performanța de 156 kg Ia 
stilul „aruncat-*.

Pentru întrecerile de 1a Constan
ta. echipa Bulgariei încă nu este 
definitivată. Ea va fi cunoscută in 
ajunul deplasării. Pare insă destul 
de sigură DarticiDarea lui M. Mus
tafov X. Nurikian. Ml Kucev și L 
Bikov. La celelalte categorii, con
curenta este destul de puternică si 
desemnarea titularilor nu va fi 
prea ușoară pentru selecticner.

Tomn HRISTOV

CONCURSUL
DE PENTATLON

MODERN
DE LA

HEIDENHEIM
La 

nuat 
tatlon modern, cu probele de na- 
tație și cros. La natafie. un frumos 
succes a repurtat sportivul român 
Albert Covaci, clasat pe locul întîî 
cu 1172 p (timp 3:32,9). Pe echipe, 
proba a revenit selecționatei R.F.G. 
cu 3 325 p, selecționata României 
clasîndu-se pe locul 5 cu 3 060 p. 
Ieri, in proba de cros, primul sosit 
polonezul Peceak (12:48,0 — 1261 
p). Dintre sportivii români, cel mai 
bine clasat a fost Covaci cu 13:50,0
— 1 075 p (locul 14). Ceilalți pen- 
tatloniști români au ocupat urmă
toarele locuri: 24. D. Spîrlea (14:12,0
— 1 009 p). 31. M. Cosmescu
(14:36,0 — 937 p), 34. C. Călina 
(14:42,0 — 919 p). Clasament final: 
individual — Balczo (Ungaria) 5 291 
p, Esser (R.F.G.) 5 283 p, Bako
(Ungaria) 5154 p; pe echipe: 
R.F.G., Ungaria, U.R.S.S. Selecțio
nata țării noastre a ocupat locul 9. 
La individual, primul dintre com- 
ponenții echipei române a fost 
Spîrlea, cu 4 764 p (locul 12).

Heidenheim (R.F.G.) a contî- 
concursul preolimpic de pen-

S-A RETRAS

ÎNCĂ O VEDETĂ

„Cursa Păcii" 
ediție. Prin tradiție, prin valoarea 
participanților și prin semnificația 
sa, marea competiție a rutierilor 
amatori se situează — după Olim
piadă de la Munchen — în fruntea 
„afișului" marilor întreceri spor
tive internaționale ale anului 1972.

Astăzi, la Berlin, cicliștii se vor 
prezenta pentru a 25-a oară la 
startul „Cursei Păcii", întrecere 
organizată în 1948 de ziarele „Rude 
Pravo" și „Trvbuna Ludu", ampli
ficată apoi prin includerea trase
ului din R. D. Germană (organizator 
— ziarul „Neues Deutschland"), 
ridicată an de an pe cele mai înalte 
trepte valorice ale sportului cu 
pedale. Pe șoselele care leagă cele 
trei capitale — Berlin. Praga, Var
șovia — s-au scris file impresio
nante din istoria ciclismului 
ultimului sfert de veac. Campioni 
de renume din cele cinci conti
nente, alergători ce au obținut 
consacrarea în viitoarea disputelor, 
cicliști ce vor figura în legenda 
fără sfirșit a acestui sport, au con
curat în „Cursa Păcii", transfor- 
mind-o în cel mai autentic campio
nat al lumii...

Părtaș al caravanei acestei mari 
competiții mondiale în opt ediții, 
pot spune cititorilor noștri că în
treaga cursă este un roman capti
vant, scris de eroi tineri, curajoși, 
gata de fapte îndrăznețe, dornici să 
simtă pe frunte povara plăcută a 
cununei de lauri. Este, probabil, și 
motivul pentru care disputa lor 
prietenească — nu lipsită însă nici 
un moment de dîrzenie — este ur
mărită la fiecare ediție de peste 
100 de ziariști, tele și radio-comen-

Ultimele ediții 
„Cursei Păcii" au fost 
dominate de rutierii 
polonezi. Iată o ima- 

ediția a 
podiumul 

, la
I Z.

R.
. Hanusik!

gine din < 
XXIIl-a: pe 
de premiere, 
nan, cicliștii 
chowski — 
kowskt — Z.

Poz-
Cze-

Szur-

tatori, operatori de televiziune șl 
cinema, fotoreporteri. Un „suspen
se"... permanent le oferă acestora 
posibilitatea de a înfățișa măies
tria concurenților și de a și-o de
monstra pe a lor...

Așadar, astăzi start. Peste 100 de 
cicliști, reprezentînd 17 țări (din trei 
continente), vor parcurge în 16 
zile aproape 2000 km pentru a 
ajunge de la Berlin la Varșovia — 
via Praga. Dintre alergători, ce.l 
puțin 20 aspiră (chiar și la această 
oră...) la primul loc, dificila între
cere urmînd să acorde, firește, doar 
unuia marea satisfacție. Va fi el 
polonezul Ryszard Szurkowski, cel 
care în ultimele două ediții a iz- 
bindit cu o forță incredibilă ? Ră- 
mîne de văzut dacă el va suporte 
șocul psihologic al performanței 
neîntîlnită încă în istoria acestui 
sport.

Pentru victoria Pe echipe luptă 
mai ales reprezentativele Poloniei 
(evident cea mai bună, cea mai 
omogenă) și Uniunii Sovietice (in 
evidentă ascensiune, tot mai aproa
pe de nivelul atins în perioada ma
rilor rutieri Kapitonov, Melihov. 
Saidhujin). Un ușor avantaj înclî-

CÎȘTIGĂTORII

favoarea 
plus de

po- 
ex-

nă, totuși, balanța în 
lonezilor, care au un 
periență.

Echipa României 
start, cu o performanță : aceea de 
a se număra, alături de reprezen
tativele Bulgariei, Cehoslovaciei și 
Foloniei. printre formațiile care au 
participat la toate edițiile compe
tiției. Este greu de prevăzut dacă 
va reuși — pe parcursul celor 2 000 
km — să mai adauge acestei per
formanțe și altele. Sextetul aflat azi 
la Berlin (Alex. Sofronie, Vasile 
Selejon, Constantin Ciocan, Ștefan 
Suciu, Nicolae Andronache și Mir
cea Virgil) are o valoare medie, 
posibilități oarecum reduse de 
face față în primul pluton.

pleacă, din

a

★

Berlin, 5 mai 1972. Cei mai buni 
reprezentanți ai ciclismului amator 
mondial celebrează o sărbătoare a 
sportului internațional: al 25-lea 
start în „Cursa Păcii", Berlin — 
Praga — Varșovia. Dorim tuturor 
concurenților deplin succes 1

Hristache NAUM

CALIHCĂRI OLIMPICE LA BASCHET
îa mai multe orașe din Olanda 

au continuat întrecerile compeu- 
țjei de calificare pentru turnei 
nai de baschet masculin din cadrul 
Jocurilor Olimpice de vară de ia 
Munchen.

La Arnheim. în cel ma: impor
tant meci din grupa B. echipa Ita
liei a învins cu sccrtil de 70—62 
(38—24) selecționata GrecteL Cei 
mai bur.- jucători au fost Mene- 
ghini ne puncte), respectiv Christo- 
forcu (20 pur.ctet In cadrul acele
iași grupe, reprezentativa Franței 
a dispus cu 106—66 (50—29) de for
mația DanemarceL

In celelalte grape s-au innegis-

,T fi

a

ECHIPA DE RUGBY STEAUA

A GAZONULUI

THORNABY
O nouă remiza
lui Fl. Gheorghiu

Campionatul feminin de handbal
(Urmare din pag. I)

A ÎNCEPUT TURNEUL

UNIVERSITATEA CLUJ — RULMEN
TUL brașov 14—13 (*-S). Viceocta gaz
delor s-a conturat abia ta ulurr.a; mi
nut de joc, dnd Barabaș a ir scris un 
gol splendid, aducind conducerea eaz- 
delor (14—13). In min. W. L-ene oan- 
cea a fost eliminată definitiv de aro:- 
tril I Luchicl și G. Alexandru (Timi
șoara). Rulmentul a avut, intre minu
tele 40 și 42. doar trei jucătoare « 
clmp. restul fiind eliminate. Au mar^ț: 
Butan 5. Barabaș J, Cxprian S, CoșM 
2 și Bearz _ pentru ,U“. Nako 5
3, CAciulă 2, Prun dam. O an cea ș. BerdM 
— pentru Rulmentul. (N. D.)

ÎN FRANȚA
4 (Agerpres). — Echipa 
Steaua București și-a în-

PARIS, 
de rugby 
ceput turneul în Franța, jucînd la 
Poitiers în compania unei selecțio
nate regionale. Victoria a revenit 
rugbyști'or francezi cu scorul de 
17—0.

LONDRA 4 (Agerpres) t penultima 
rendâ a turneului mtemationai de șah 
de la Thotr-aby (Angba). —arele -'na- 
essz-j roer.âa Floy Iu Gbeocghiu a remi
zat cu tnarefe maestru ctagîtiar L Bî- 
lek. a*-1’» a fose consemnată și in 
partida Ree — Parma. Dar.—t-/ Larsen, 
îngurul jucător neinvtas a obținut a 
opta vtetone. ciștigtiad partida eu Cal- 
ferty Aite rezultate : Gkgoric: — Wade 
1—9 ; KeePe — lâubojevici 9—1 : BeTin 
_ Portisch »—L

Tn clasament conCcce 1 arsen (Dane
marca) cu 1’. puncte, urmat de Ltubo- 
jevici (Iugoslavia) șt Poetisch (Ungaria) 
—9 p.. Gllgoric-, (Tugoslama) — 
Gheorghiu (România), Par-na (lugo- 
tlavia) — p etc.

Dupâ o activitate neîntreruptă de 
ani, Vwe Seeler, idolul fotbalului vest- 
german, a evoluat pentru ultima oară pe 
gazonul de pe Volk sparkstadion din
Hamburg. Se Încheie astfel o biografie 
rare i-a adus lui, echipei și admiratori
lor fostului internațional mari satisfac- 
țzL

După o carieră strălucită. Vwe Seeler. 
care s-a retras mai de mult din echipa 
națională, a zis acum adio și activității 
coîT.perlUonale. 68 000 de spectatori l-au 
aplaudat pentru uitima oară luni, ’a 
Hamburg, cu prilejul meciului de des
părțire. la care au venit cițiva dintre 
foștii săi rivali sau coechipieri tn dife
rite selecționate ale lumii, europene și 
vest-germane. La meciul jubiliar n-au 
lipsit Banks, Beckenbauer, Moore, B. 
Charlton, Muller, Geaid, Bene, Eusebio 
ș„a-, jucători de mare marcă întocmai ca 
și prietenul lor Uwe Seeler.

Vedeta fotbalului vest-german se re
trage după ce a fost de 72 de ori selec
ționat de Sepp Herberger și Helmut 
Schon in prima reprezentativă, pentru 
care a marcat 42 de goluri ! Uwe Seeler, 
campion al fair-play-ului și al longevită
ții. are Ia activ patru prezențe la tur
neele finale ale competiției mondiale-

Uwe Seeler, cunoscut și iubitorilor fot
balului de la noi, a avut adeseori cu
vinte* de laudă la adresa fotbaliștilor ro
mâni. Un motiv in plus pentru ca Uwe 
sâ rămînâ unul dintre marii jucători a- 
preciați și in țara noastră.

ÎS

I. o.

TELEX •TELEX

1948 — Prosinek (Iugoslavia)
1948 ~ ‘ ‘ ‘
1949
1950
1951
1952
1953 — Pedersen (Danemarca)
1954 — Dalgaard (Danemarca)
1955 — Gustav Schur (R.D.G.)
1956 — Krolak (Polonia)
1957 — Nencio Hristov (Bulgaria)
1958 — Damen ^(Olanda)
1959 — Gustav Schur (R.D.G.)
1960 — Hagen (R.D.G.)

— Zoric (Iugoslavia)
— Vesely (Cehoslovacia)
— Emborg (Danemarca)
— Olsen (Danemarca)
— Steel (Anglia)

■— Polonia I
— Polonia I
— Franța II
— Cehoslovacia
— Cehoslovacia
— Anglia
— R. D. Germană
— Cehoslovacia
— Cehoslovacia
— U.R.S.S.
— RD. Germană
— U.R.S.S.
— U.R.S.S.
— R. I). Germană

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

Melihov
Saidhujin
Ampler (R.D.G.) 
Smolik (Cehoslovacia)
Lebedev (U.R.S.S.)
R. Guyot (Franța)
M. Macs (Belgia)
A. Peschel (R.D.G.)
J.
(Franța)
R. Szurkowski (Polonia)

P. Danguîllaume.

— U.R.S.S,
— U.R.S.S,
— R D. Germană
—1 R. D. Germană
— U.R.S.S.
— U.R.S.S.
— Polonia
— Polonia

1970
1971 — R. Szurkowski (Polonia)
1972 — ?

— R D. Germană
— Polonia
— U.R.S.S.„ o

ATUURILE OASPEȚILOR S-AU NUMIT,,,

NETZER...

cu seamă, 
tuturor in- 
doua con- 
teamuri a-

din ziarele

HURT1LAVA... PIOT...
Desigur, stimați cititori, că și în 

condițiile unei prezențe mai dis
crete s echipei noastre reprezen
tative in marea competiție a se
lecționatelor din Europa, am fi a- 
cordat atenția ciTvenită etapelor ei 
finale. Dar, mai cu seamă în con
dițiile actuale, cînd naționala noa
stră are certe perspective de a se 
număra printre cele patru repre
zentative intrate în scena finală, 
avem datoria să vă informăm des
pre evenimentele care se desfâ 
soară pe toate celelalte fronturi de 
întrecere; trebuie să cunoaștem 
pulsul din toate taberele; să a- 
flăm noutățile și, mai 
să intrăm în posesia 
formațiilor privind a 
fmntare a celor opt 
junse în sferturi.

Telegraficele cronici
de duminică și de miercuri v-au 
prezentat minimumul necesar a- 
supra a ceea oe s-a intîmplar la 
Londra. Milano și Belgrad. Trans
misia T.V. a splendidei încleștări 
de pe Wembley a completat ba 
gajul dvs. de informații. Pentru 
astăzi, cîteva dintre considerațiile 
care se impun asupra operațiilor 
de selecționare în cele șase ta
bere și — în plus — cele privind 
ideile tactice alese de experimen
talii directori tehnic: ai reprezen
tativelor Angliei, R.F. a Germa
niei, Italiei, Belgiei, Iugoslaviei și 
Uniunii Sovietice.

Ramsey și Schon au făcut ale
geri puțin contestate. Glacialul 
_sir“ a abandonat în bună măsură 
rezerva fată de insistenții candt 
dați la fotoliile cu ocupanți bă- 
trîm sau obosiți ai ecliipei Angliei. 
Hughes și Marsh, ca elemente noi. 
alături de tinerii Beli, Madeley și 
Lee, alcătuiesc un pluton impo
zant de forte proaspete și un ar 
gument — socotim noi — foarte 
puternic pentru Ramsey în fața
„acuzatorilor” care apar ca ciuper- a 
cile cînd... tabela de marcaj îi în
deamnă. Nu poate fi condamnată 
nici ideea de joc. Ramsey a in
trat cu sase veritabili atacanți în 
teren (Ball, Bell, Peters, Lee, Chi
vers. Hurst — mai apoi Marsh) 
și cu un half — 'cu largi dispo
nibilități ofensive — Hughes, ca 
fundaș stingă. El a forțat jocul 
de atac. Dar modul cum cei mai 
mtilți dintre internaționalii en-

glezi — vechi sau noi — au apli
cat ideea selecționerului lor a 
reprezentat confuzia sau unilaterali
tatea. Valurile ofensivei engleze 
din repriza a doua au dus — inva
riabil — în final la centrările a 
celea ale lui „poate că..." trimise 
înalt, la întimplare. în întîmpina- 
rea lor au venit, cu luciditate și 
calm, atleticii și rapizii fundași 
vest-germani. Opinia noastră ră- 
mîne aceea că marele secret al 
victoriei — prima din întreaga 
istorie a disputelor celor două se- 

■ lecționate obținută de selecționata
R.F. a Germaniei pe gazonul en 
glez — stă în acuratețea 
ranța ieșirilor din apărare, 
minge cucerită de oaspeți 
o limpede și periculoasă 
de contraatac, fiindcă „unspreze 
cele" lu Schon a dispus în acest 
meci de un „filtru" al perfecțiunii 
tehnico-tactice numit Netzer. Și, 
gîndiți-vă, că pe tușă se afla 
Overath, alt metronom de clasă I 
Mai amintim inspirata soluție a lui 
Schon de a-i atașa lui Milller, ca 
secând în centrul liniei de atac, pe 
rapidul și impetuosul Honess; de 
aici a rezultat nu numai elibera
rea locului necesar 
Grabowski, titularul 
extrem dreapta, 
creștere a combativității liniei de 
atac.

Operat de hernie, în urma unei 
crize puternice, Aleksandr Pono
marev — antrenorul principal al 
selecționatei U.R.S.S. — a fost în
locuit, pentru meciul de la Belgrad, 
de secundul său Guliaev. Dar pla
nul tactic al directorului selecțio
natei sovietice a fost 
tocmai. Dirîj’ată de 
experimentatul „libero" 
namo Tbilisi, succesorul 
nev și ca post și ca purtător al

și sigu- 
Fiecare 

devenea 
acțiune

revenirii lui 
postului de 

ci și o vizibilă

aplicat în- 
Hurțilava, 

de la Di- 
lui Sester-

brasardei de căpitan al reprezen
tativei, selecționata care a rezultat 
din unificarea loturilor A și o- 
limpic a angajat ou o mare risipă 
de energie și de combativitate par
tida, marcajul „om la om“ incomo- 
dînd considerabil fiecare tentativă 
a selecționatei iugoslave de a con
strui, prin apel la arma tehnicii, 
acțiuni de atac. lankovici, extre
mul dreapta de la Zeleznicear. 
alături de fundașii laterali, Ramj- 
lak și Stepanovici, ni s-au părut 
singurii capabili de a rezista exa
menului de uzură fizică la c&re au 
fost supuși de echipa, cu mari re
zerve la acest capitol, din fața lor.

In sfîrșit, Milano și explicațiile 
acelui 0—0 obținut de belgieni, 
care l-au adus într-o asemenea 
stare de nervozitate pe selecțione
rul lor, Raymond Goethals. îneît 
arbitrul bulgar Nikolov a dispus w 
evacuarea sa din teren (după ce 
îl apostrofase pe conducătorul prin
cipal al jocului, Goethals l-a 
bruscat pui- și simplu pe unul 
dintre tușieri). Dacă vrem să fim 
preciși, trebuie să folosim singu
larul cuvîntului, fiindcă EXPLICA
ȚIA egalului de pe San Siro se 
numește Piot, portarul belgian. 
,,Portarul lui Standard Liege, si
gur, atletic, inspirat, a fost imba
tabil. Nici un atac din lume nu-l 
putea îngenunchea..." scrie Jacques 
Ferran, trimisul ziarului „IZ Equipe" 
Ia Milano. Valcareggi, patronul 
„squadrei azzurra", crede însă — cu 
un optimism niciodată întîlnit la 
el — în posibilitatea unei întoar
ceri de rezultat la Bruxelles. Nu 
știm însă dacă speranțele în con
traatac nu s-au epuizat pentru ju
cătorii din peninsulă. Fiindcă prea 
de multe ori i-a salvat această 
armă și cu echipa națională și cu 
cele de club... i

Chimie IONESCU

d

o ultimele știrii ultimele rezultate o ultimele știrii
SELECȚIONATA OLIMPICĂ DE FOTBAL A DANEMARCEI 

ÎNVINSA PE TEREN PROPRIU
Selecționata olimpică de fotbal a Da

nemarcei. care se pregătește pentru 
meciul retur, din preliminariile turneu
lui ' ’ ~olimpie, cu echipa României, a sus-

•TELEX» TELEX

Ținut un joc de verificare la Copenhaga 
cu reprezentativa de amatori a Angliei. 
Fotbaliștii englezi au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (0—0) prin golu
rile înscrise de Butterfield (min. 60) și 
Naider (min. 83). Pentru gazde a marcat 
in minutul 88 Roentved.

„CUPA STEAUA LA TIR1*
In prima a a concursului republican 

v<-upa Steaua*, ce se dzspatâ pe po..- 
gonul din șoseaua Domnești, s-au m- 
registrat următparele rezultate : pistol 
liber 60 f. seniori : 1. L GiușcA (I.E-F.S.) 
538 p, 2. I. Pieptea (Dinamo) 535 P. 3- 
D Marinescu (Olimpia) 533 P. 4- A..
Gered (Steaua) 532 p. 5. G. Magma. 
(Dtnamo) 529 p. Pistol spoit
30 4-30 t. t 1. M. Vteru 545 p, 3. L. Stan 
545 p. 3. M. Trușcă 537 p (toți de la M=- 
talul). Armă standard 60 f. senioare : 1. 
Georgeta Șerban (Nicotină Iași) 577 P, 
î. Mariana Blvolaru (I.E.F S.) 569 _p. 3. 
Melania Morariu (Medicina Iași) 563 P. 
4 Adriana Georgescu (I.E.F S.) 563 p,5. Sanda Oroandă (IE.F.S.) 560 p. 6.
Florica Homanov (Olimpia) 557 p. Ju
niori : 1. G. Burcuș (Steaua) 582 P. 
2 Aurora Podaru (Viitorul Focșani) 
p 3. R. Niculescu (Petrolul Ploiești) 
576 p. întrecerile' continuă.

Cu prilejul unui concurs atletic inter
național desfășurat la Roma, cunoscuta 
campioană so-.-iencă Faina Melnlk, re
cordmana mondială a probei de arun
carea discului, a obținut rezultatul de 
60,66 m O altă discobolă sovietică Elena 
Korabieva a concurat în proba de a- 
runcarea greutății pe care a dștigat-o 
cu 18,69 m

tn cadrul concursului de atletism de la 
Bergamo, campionul european Kestutis 
Șapka (U.R.S.S.) a terminat Învingător 
in proba de săritură în înălțime cu 
2.12 m.

La Philadelphia. sprinterul american 
Steve Williams (In vtrstă de 18 ani), a 
dștigat cursa de 100 yarzi plat cu timpul 
de 9.3. In proba de 440 yarzi garduri 
victoria a revenit lui John Hanley 
cronometrat in 53.5. Campionul olimpic 
Si recordmanul mondial al probei de 
400 m garduri, englezul Dave (ternary, 
s-a clasat pe locul secund cu 54,6.

Astăzi și miine se vor desfășură I» 
Lausanne lucrările Asoctațiex europene 
de atletism (AEA). Principalul ponei în
scris pe ordinea de zi este stabilirea 
calendarului „Cupei Europei" — ediția 
1973 Pentru organizarea semifinalelor 
acestei competiții candidează orașele 
Nisa, Atena, Torino. Os'o și Ljubljana, 
iar pentru finale Helsinki. Edinburg și 
Zurich.■
Au început Întrecerile turneului de la 
Bari. competiție de calificare pentru 
campionatul european feminin de bas
chet. în primele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : '
raej — Grecia ~~ “ ' ' *
Anglia 63—50 
94—31 (47—11).
■
Selecționata 
baschet a S.U.A. 
U .R.S.S..

Is-
77—40 (32—16) ; Austria — 
(39—22) : Italia — Scoția

olimpică masculină de 
,_______ _ __ aflata în turneu în

U.r..Z.Z., a susținut la Tallin un nou 
meci cu reprezentativa R.S.S. Estonia.

americani au termmatBaschetbaliștu ___
învingători cu scorul de 80—75 (40—40). 
In continuare, _ 1...
la Tbilisi cu formația locală
fia 6 mai) și eu selecționata R.S.S. Gru
zine fia 7 mai).

echipa S.U.A. va juca
Dinamo

Etapa a 6-a a turului ciclist al Spaniei, 
desfășurată pe traseul Gandia—El Saler 
(120 km), a fost cîștigată de belgianul 
Roger Kindt, care l-a întrecut la sprint 
pe italianul Michelotto șl pe olandezul 
Van der Vleuten. Toți trei au '
nometrați cu tirrtpul de 2h59’37. In cla
samentul general individual continua să 
conducă rutierul spaniol Perurena, ur
mat de compatriotul său Linares — la
32 sec și francezul Labourdette — l®
33 sec.

fost Cro-

AI 55-lea Tur ciclist al Italiei se va des
fășura, Intre 27 mai și 11 iunie, în 20 
de etape, pe un traseu însumînd 3794 
km. Pentru prima oară au fost prevă
zute două zile de repaus : prima la 30

mal la Messina, iar a doua la 5 iunie 
la Bardonecchia. Startul se va da la Ve
neția, iar sosirea va avea loc la

Meci amical
OLANDA —

de fotbal
PERU 3—0

Milano.

tn proba de simplu din cadrul 
lui internațional de tenis de ... 
Vegas (Nevada), campionul australian 
Rod Laver l-a învins cu 3—6. 6—2, 6—3 
pe compatriotul său AUan Stone. Alte 
rezultate : F.merson (Australia) — Ismail 
el Shafei (Republica Arabă Egipt) 6—2, 
6—2 ; Drysdale (Republica Sud-Africa- 
nă) — Stilwell (Anglia) 6—1. 7—6. Iată 
și primele rezultate înregistrate în proba 
de dubiu : Maud. Stone — PasareU. 
Froehlmg 6—3, 6—1 ; Alexander, Addison 
— Ruffels, Carmichael 4—6. 6—1, 6—4 ; 
Ashe. Lutz — Barth, Leonard 6—4, S—3.

tumeu- 
la Las

în semifinalele turneului internațional 
feminin de hochei pe iarbă de la Bar
celona echipa Olandei a învins cu 1—0 
echipa R.F. a Germaniei, iar selecțio
nata Argentinei a întrecut cu 1—0 repre
zentativa Spaniei. x

fotbal a statuluiReprezentativa de
Peru, aflată tn Europa, a jucat la Rot
terdam cu selecționata Olandei. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 3—0 
(2—0) prin golurile înscrise de Klijnjan 
(min. 18 din lovitură de la 11 m). Van 
Hanegem (min. 30) și Schneider (min. 
80) din lovitură de la 11 m). Partida a 
fost urmărită de 20 000 de spectatori.

C.E. DE FOTBAL (tineret)
La Atena, în prezența a 25 000 de spec

tatori, s-a disputat returul meciului din
tre selecționatele Greciei și Danemarcei, 
conțind pentru sferturile de finală ale 
campionatului european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Fotbaliștii 
greci au cîștigat cu scorul de 5—0 (2—<» 
și s-au calificat in semifinale, unde vor 
întllni pe învingătoarea partidei Ceho
slovacia — Suedia.

BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI VICTORIOȘI
Turneul internațional masculin de 

baschet de la Belgrad s-a tnchciat cu 
victoria reprezentativei Iugoslaviei, care 
a terminat competiția neînvinsă, tota
lized 6 puncte. Pe locul doi s-a clasat 
o selecționată internațională — l puncte, 
urinată de U.R.S.S. — 2 puncte și Bra-

zii ia — zero puncte, tn partida deci
siva, echipa Iugoslaviei a Întrecut cu 
scorul de 97—92 (54-45) formația U.R.S.S. 
Selecționata internațională, In care, a- 
lături de jucătorii iugoslavi, au mai c- 
voniat americanii Hull, Halcomb și me
xicanul Raga, a învins cu 82—72 (49—29) 
reprezentativa Braziliei,


