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ROAAANIA-ELVEȚIA 2-0, DUPĂ PRIMA ZI, ÎN „CUPA DAVIS

Astăzi, la arena Progresul, partida de dublu
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LUPTĂTORII ROMANI ASPIRANȚI LA MEDALIILE OLIMPICE
TREBUIE SAȘI IM E\SIHCt TEMEINIC PREGĂTIREA

lon Pâun.

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE GRECO-ROMANE

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

• La Katowice, campioni olimpici, mondiali și europeni învinși, 

dar Berceanu, medaliat cu aur, păstrează șanse • O revelație 
El va trebui să abordeze insă lupta cu mai mult curaj

Campionatele europene de lupte 
greco-romane au constituit un exa
men extrem de. dificil pentru toți 
concurenții. Chiar și unii dintre 
campioni au gustat din cupa amară 
a înfrîngerilor. Bunăoară, la catego
ria cocoș, luptătorul bulgar Hristo 
Traikov a pierdut Ia puncte meciul 
inaugural cu un luptător fără suc
cese deosebite în palmares, H. Bjor-

lin 
la 
ria) a fost întrecut, în semifinală, 
de tînărul debutant V. Toporov 
(U.R.S.S.) cu toate că luptătorul so
vietic s-a clasat în final doar pe 
locul IV în timp ce Markov a pri
mit medalia de campion continen
tal. La categoria următoare, semiu- 
șoară, Jiirgen Hăhnel (R. D. Ger-

(Finlanda). Campionul mondial 
pană Gheorghi Markov (Bulga-

mană) a pierdut la puncte partida fi
nală cu S. Apostolov (Bulgaria) și 
apoi a urcat pe prima treaptă a po
diumului, luptătorului bulgar reve- 
nindu-i doar locul 4. In sfîrșit, la 
grea, campionul mondial Aleksandr 
Tomov (Bulgaria) a părăsit salteaua 
de concurs învins la puncte de A. 
Kociniev (U.R.S.S.).

Dacă aceștia împovărați

această poziție,salt excelent, greul Victor Doltpschi l-a imobilizat pe Omer Topuz (Turcia) în 
în care luptătorul turc nu va mai putea evita tușul (min. 6,34)

punctele de penalizare de pe urma 
infrîngerilor — au reușit totuși să 
cucerească centurile la categoriile 
lor, alți reputați luptători, 
de vizită impresionante, au 
voiți să se mulțumească cu 
lie de bronz sau cu locuri 
nici un caz, nu-i onorează, 
referi în acest sens, mai întîj 
campionul olimpic, mondial și de
ținătorul titlului continental pînă la 
confruntările de la Katowice, Pe- 
tar Kirov (Bulgaria), categoria 
muscă. Tocmai acest valoros luptă
tor a fost înfrînt de două ori, pier-

cu cărți 
fost ne- 
o meda- 
care, în 
Ne vom 

la

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag a 3-a)

DE AZI LA MIERCUREA CIUC

Â TARII
3

La București a început ultimul tur al seriei secunde

artificial „23 Au- 
azi, la Palatul de 

gneată din 'Miercurea Ciuc, cele 8 
echipe participante la campionatul re
publican de hochei, 'Divizia A, și-au 
reluat disputa. După cum se știe, in 
acest sezon întrecerea echipelor de 
Divizia A se consumă în două eșaloa
ne valorice, prima grupă, alcătuită 
din cele mai bune 4 formații, ce-și 
dispută titlul de campioană a țării, iar 
celelalte 4 urmînd să joace pentru evi
tarea ultimului loc al clasamentului, 
care atrage, după sine, meciul de ba
raj cu prima clasată în Divizia B.

în mod firesc, atenția iubitorilor de 
hochei este atrasă de partidele de la

Ieri, pe patinoarul 
gust" din Capitală și

„CUPA DINAMOU

Miercurea Ciuc, unde se întîlnesc pri
mele 4 clasate și unde, cu ocazia ul
timelor două tururi ale campionatului,' 
vor avea loc jocurile decisive în lup
ta pentru titlu, acelea dintre Steaua 
și Dinamo București. In prima etapă, 
insă, adică astăzi, la Palatul de ghea
ță din acest oraș, au loc următoarele 
meciuri : ORA 17 : Dinamo — Agrono
mia Cluj : ORA 19.30 ■ Steaua — Avîn- 
tu) Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc 
au avut loc cîteva partide de antrena
ment, dintre care vom nota, ca o sur
priză, victoria formației locale Avîn- 
tul, în meciul cu Dinamo București : 
3—0. Dar, iată clasamentul înaintea 
acestor ultime două runde ale cam
pionatului : 1. Steaua 16 puncte (gol
averaj : 60—13) ; 2. Dinamo București 
14 p(56—16); 3. Avîntul Miercurea
Ciuc 4 p (23—62) ; 4. Agronomia Cluj 
2 p (21—69).

Reluat aseară, cel de al cincilea 
(și ultimul) tur al întrecerii în seria 
secundă a campionatului național a 
scos în evidență lipsa de antrena
ment a celor patru echipe care se 
reîntîlneau după o pauză de aproape 
două luni.

Tn acest context obiectiv (nici una 
dintre formații nu a făcut mai mult 
de două antrenamente pe gheață!), 
hotărîtoare au fost puterea de luptă, 
de concentrare și ambițiile jucători
lor. Remarcabil este faptul că s-a 
luptat cu dirzenie și cu ardoare, 
elemente care au suplinit (parțial) 
carențele de ordin tactic și — mai 
ales — fizic ale formațiilor angajate 
în întrecere.

Rezultatele tehnice: I.P.G.G. — A- 
vîritul Gheorghieni 6—2 (0—0, 3—1, 
3—1); Tîrnava Odorhei — Dunărea 
Galați 6—5 (0—2, 4—1, 2—2).

Apărut fulgerător la fileu, Ilie Năstase nu va lăsa nici o șansă adversarului său.
Foto: Th. MACARSCHI

cîștigat și cu rezervele echipei.' 
Dar, repetăm, pentru noi, „Cupa 
Davis" este o mică sărbătoare și ce 
farmec ar avea ea cu Tiriac și 
Năstase spectatori în tribune ?

Așadar, chiar dacă cele două me
ciuri de ieri n-au avut istoric (el
vețienii n-au reușit să acumuleze 
împreună puncte nici pentru două 
seturi...), să ne facem datoria de 
cronicari, prezentîndu-vă ambele 
filme, bineînțeles, de scurt me
traj.

TIRIAC — WERREN 
' 6—1, 6—2, 6—2

Partida inaugurală a durat doar 
ceva mai mult de o oră și un sfert. 
A fost o sarcină destul de ușoară 
pentru Ion Țiriac de a infringe re
zistența primului echipier al oaspe
ților, deși primul set. a dat loc la 
cîteva momente de dîrză dispută. 
In al cincilea ghem semnul de ega
litate a fost repus de șase ori pe 
tabela electronică a arenei, dar a- 
ceasta se petrecea după ce Werren 
fusese deja victima unui break 
chiar din start. Scorul s-a mărit la 
4—1 pentru tenismanul român și 
adversarul său n-a mai punctat ni
mic în continuare.

Constantin COMARNISCHI 
Radu VOIA

O „fereastră" printre norii care 
împînzesc de mai multe zile cerul 
Capitalei a permis ca ieri, la ora 
primei lovituri din meciul Româ
nia — Elveția, să existe bune con
diții pentru tenis. Chiar și soarele 
a aruncat cîteva raze discrete pe 
covorul roșu al centralului de la 
Progresul, dînd cuvenita notă fes
tivă care însoțește totdeauna apa
riția așilor noștri ai rachetei în 
mijlocul suporterilor lor fideli. De
sigur, lumea care a umplut ca la 
un semnal tribunele bătrînului parc 
venise să-i vadă pe Ilie Năstase și

Țiriac și poate mai puțin pen- 
surprizele unei dispute spor-

Ion 
tru 
tive. Și intr-adevăr, totul s-a pe
trecut conform prevederilor, echipa 
română conducînd cu 2—0 după
mai puțin de trei ore de joc, ceea 
ce înseamnă o opțiune confortabilă 
pentru calificarea în turul doi.

Aplauzele adresate echipierilor 
români reflectă satisfacția publi
cului pentru startul lor bun, cît și 
pentru spectacolul de tenis oferit. 
Deși, fată de evoluția adversarilor 
noștri, Mathias Werren și Michel 
Burgener, nu ne îndoim că am fi

TRICOLORII, LA POIANA, ÎNAINTEA PARTIDEI RETUR CU UNGARIA
——ffțl—ii ■■ ■■

A ÎNCEPUT LUCRUL PENTRU
AMPLIFICAREA PUTERII OFENSIVE

A ECHIPEI NAȚIONALE
POIANA BRAȘOV (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Lotul reprezentativ de fotbal s-a 

reîntors la ~ 
unde, cu două săptămîni 
făcuse 
tur cu 
returul 
pentru 
noștri sînt aceia care au avantajul 
terenului propriu.

„Setra" (care joi după-amiază îi 
readucea pe o parte dintre trico
lori în pitoreasca stațiune montană 
de la poalele Postăvarului) era un 
autocar al... bunei dispoziții. Lu
cru aproape firesc, de vreme ce în 
micul grup al bucureștenilor și al 
celor cu domiciliul mai apropiat 
de Capitală (Dobrin și N. lonescu) 
se afla și uriașul portar al Giuleș- 
tiului, Răducanu. Era de-a dreptul 
molipsitoare veselia luj Răducanu, 
care în argoul Iu, colorat povestea, 
de cîte în lună și în ... sportul cu 
balonul rotund. Și, cum pe aceeași 
temă — fotbalul — portarul na
ționalei este capabil de marj va
riații, prin dreptul Snagovului, el 
a trecut brusc de 
autocritică : „Regret 
mea necontrolată, 
Năstase. Dar sincer,
fost în intenția mea să-l lovesc. 
Pe momenț însă, mi-am zis că 
numai așa pot să acopăr în între
gime marele unghi de șut al înain
tașului Stelei, inlăturind pericolul 
golului. Am vrut să fac totul pen
tru echipă și pentru nea Bazil 
care, nici nu vă puteți închipui 
cît de fericit era, după joc, la ca
bină. La fel ca și înaintea celei
lalte întreruperi a campionatului, 
după meciul eu Universitatea Cra
iova".

Dobrin simte și el nevoia să se 
destăinuiască, dar — destul de re
ținut în afara terenului — nu se 
face auzit dincolo de scaunul nostru. 
„Cum spuneți dv„ cronicarii, eu 
am semnat la Ploiești victoria 
echipei mele. Puțini știu însă că

Poiana Brașov, acolo 
înainte, 

pregătirea pentru meciul- 
Ungaria. Acum “urmează 
și condițiile sînt diferite 

că de această dată tricolorii

la snoave la 
mult ieșirea 
asupra Iui 

vă spun, n-a

Secvență de pe Nepstadion. Inițiativa a trecut de partea echipei Româ
niei — faza de joc este din repriza a doua — care luptă pentru victorie.

In imagine, Domide se lansează cu hotărîre spre poarta iui GecziIn imagine, Domide se lansează 
antrenorul Halagian nu mă indu
sese în unsprezecele care trebuia 
să intre în teren. îi era teamă că 
nu-s complet refăcut. Că nu re
zist la ritmul primei reprize. Cînd 
a aflat de Ia mine că sînt apt de 
joc, a intervenit nea Angelo. Voia

Gh. NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

Surprize In turneul de baschet orădean:

RAPID ÎNVINSĂ
A

DE CONSTRUCTORUL!
ORADEA, 5 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean). 
Vineri au început în localitate jocu
rile celui de al doilea turneu al 
ultimului tur din campionatul fe
minin. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte de Ia partidele de azi :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 92—40 (41—15). 
Campioanele au cîștigat la un scor 
categoric, prestînd un joc spectacu
los, aplaudat de multe ori la sce
nă deschisă. Este de remarcat fap
tul că, minute în șir, cele mai bune 
jucătoare ale bucureștencelor au 
stat pe banca rezervelor, profeso
rul Grigore Costescu avînd posibili
tatea rulării întregului său lot. 
Brașovencele au început bine jocul 
dar, numai atît... Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Ciocan 
(25), Gugiu (18), Taflan (16), Szaba- 
doș (12) pentru Politehnica, respec
tiv Mareș (14) și Salla (8).

sAnAtatea satu mare — 
CRIȘUL ORADEA 41—51 (21—23). 
A fost o luptă extrem de strînsă,

(Continuare in pag. a 2-a)

BISTRIȚA-NĂSĂUD

inaugurează seria 
marilor întreceri 
de caiac-canoe 

ale sezonului
Astăzi și mîine, pe apele lacului 

Snagov, se reiau marile întreceri 
de caiac-canoe Traditional, prima 
competiție de anvergură este cea 
organizată de clubul sportiv Di
namo. în colaborare cu comisia 
municipală de caiac-canoe din 
București. „Cupa Dinamo" cuprin
de probe de 500 m și 1000 m. fie
care sportiv avînd dreptul de a 
concura la o probă olimpică și la 
una neolimpică. In baza rezultate 
lor obținute vor fi întocmite clasa
mentul individual și cel pe cluburi.

întrecerile, care ne vor prilejui 
reîntilnirea cu o serie de fruntași 
ai caiacului și canoei din țara 
noastră, se vor desfășura după ur
mătorul program 1

SÎMBATA — de la ora 10 i serii 
la probele olimpice K l—1000 m, C
1— 1000 m, K 1—500 m (F), K
2— 1000 m K 4—1000 m. DE LA 
ORA 17 ■ FINALELE LA PROBE
LE OLIMPICE.

DUMINICA — de la ora 10 i serii 
la probele neolimpice K 1—500 m, 
c 1—500 m. K 2—500 m. C 2—500 
m. DE I.A ORA 17 FINALELE LA 
PROBELE NEOLIMPICE.

MÎINE, 

LA BRĂILA
FINALA CROSULUI TINERETULUI- 

COMPETIȚIA SUTELOR DE MII DE CONCURENTI> >

Orașul Brăila va fi, după cum 
s-a anunțat, gazda finalei pe 
țară a Crosului tineretului, aflat 
în acest an la a V-a ediție. Pri
mii doi clasați la etapele județe
ne ale competiției au cîștigat drep
tul de a-și reprezenta, în sceasiă 
finală, fie foștii adversari, fie co
legii de la jocurile de muncă și 
învățătură. Tocmai de aceea, or
ganizatorii locali au făcut toate 
eforturile pentru a asigura concu- 
renților condiții optime de între
cere, dar nu numai atît Progra
mul sportiv este completat și eu 
alte acțiuni, printre care pot fi a- 
mintite excursia cu vaporul pe 
Dunăre, vizite la muzeele orașului 
Brăila, participarea la o seară 
culturală organizată la clubul 
Grupului școlar profesional al u- 
zinei Progresul Brăila.

Fără îndoială, punctul central 
al zilei de duminică 7 mai îl for
mează cursele finale ale Crosului 
tineretului, care se vor desfășura 
pe următoarele distanțe i catego
ria 15—17 ani: 800 m (fete) si 
1 500 m (băieți); cat. 17—19 ani: 
1 000 m (fete) și 2 0'10 m (băieți); 
cat. peste 19 ani: 1 000 m (fete) 
și 3 000 (băieți). Trebuie să a- 
dăngăm însă că duminica aceasta 
va fi un adevărat festival consa
crat crosului, întrucît, în afara 
finalei, se vor mai desfășura și 
alte curse tot atît de spectaculoa
se. Astfel, după festivitatea de des-

Aspect de la una dintre probele foarte disputate ale fetelor, din cadrul fazei pe municipiul București

chidere ce va avea loc la ora 9. 
și după întrecerile finalei, se va 
da startul în cursele de cros, cel 
al municipiului Brăila și cel al 
câștigătorilor Crosului tineretului 
din edițiile anterioare, anii 1968, 

69, 70 și 71. De asemenea, se vor 
întrece în cadrul unui concurs al 
veteranilor foști alergători care, 
de-a lungul vieții lor, au avut le 
gâturi pe plan sportiv cu orașul 
Brăila.

O frumoasă festivitate — la care 
bineînțeles, vor fi premlați lau- 
reații finalei din acest an a Cro
sului tineretului, va încheia a- 
ceastă zi consacrată crosului și iu
bitorilor săi. (Rd. T.).

0 FRlNĂ A ACTIVITĂȚII SPORTIVE 
DIN SCOLI

Dialogul nostru cu prof- Ioan 
Sturza, inspector metodist pentru 
educație fizică în cadrul Inspecto
ratului școlar județean Bistrița- 
Năsăud, a pornit de la o statistică: 
aceea care prezintă numărul și 
distribuția cadrelor de specialitate 
pe teritoriul județului.

— Din cei 70 de profesori 
calificați (sau aflați in curs 
de calificare), un procent de 
85 Ia sută funcționează în cen
trele mari : 33 la Bistrița, 15 
la Năsăud, 5 la Beclean, 4 Ia 
Sîngiorz. 2 Ia Prundui Birgău- 
Iui. Spuneți-ne : cine și cum 
acoperă această „materie" în 
celelalte școli din perimetrul 
județului ?

— în condițiile unei penurii de 
cadre specializate — situație pe 
care județul face eforturi s-o ame
lioreze — un număr apreciabil de 
ore de educație fizică au fost re
partizate profesorilor de alte spe
cialități. De altfel, în multe din 
școlile de 10 ani (ca și în cele de 
8 ani. care nu au decît cîte un rînd 
de clase) orele de educație fizică 
vin să completeze norma didactică 
a multora dintre cadrele de... isto
rie, muzică, sau geografie. Cu re
gret trebuie să menționez că aces
te cadre nu se străduiesc să dea cel 
mai bun răspuns, adoptînd politica 
minimei rezistențe, deși cerințele 

pe care le formulăm față de ele 
sînt mult mai modeste decît cele 
pe care le avem vizavi de specia
liști. Bineînțeles, există și excep
ții, profesori care manifestă pentru 
această disciplină același interes 
și răspundere ca față de propria 
lor specialitate, cum este cazul pro
fesorului Vasile Voevod, de la 
Școala de 10 ani din Silvașul de 
Cîmpie — student la fără frecven
ță în pnul IV la Drept — care face 
mai mult decît un cadru calificat: 
a amenajat terenuri de sport, și-a 
improvizat o sală de gimnastică, 
are un calendar sportiv meticulos 
întocmit, o planificare foarte bună 
a orelor, o evidență a activităților 
de masă, o gazetă de perete unde 
menționează rezultatele sportive și 
pe elevii care s-au remarcat în 
competiții etc.

— In condițiile relevate mai 
sus putem vorbi, oare, de o ac
tivitate sportivă de masă în 
școlile care nu au cadre specia
lizate ?

— La un moment dat, activitățile 
sportive de masă erau sporadic or
ganizate. Și asta din două motive’: 
primul — lipsea legătura dintreI

Nușa DEMIAN

(Continuare In pag. a 2-a)



IDEI Șl INITIATIVE |N DESFĂȘURAREA ASPECTE NEGATIVE

PROPAGANDEI PENTRU SPORT
LA IAȘI

rn Pita centrul lașului, lingă 
eidul unui bloc nou din Piața Unirii, 
ne-a atras atenția un grup numeros 
de cetățeni care priveau ceva (nu 
știam ce anume). Curiozitatea lor 
ne-a molipsit, oprindu-ne din 
drum. Astfel ne-am aflat în fața 
unși imense vitrine, sub geamul 
căreia erau expuse fotografii făcu
te pe stadioanele și terenurile de 
sport ale bătrinel urbe moldovene.

O Inițiativă (a Consiliului jude
țean Iași pentru educație fizică șl 
sport) și un pasionat al peliculei 
(tehnicianul silvic Leonid Stratn- 
lat, fotoreporter amator) au în
făptuit acest grupaj, o miniexpo- 
zițje, care oferă cetățenilor orașu
lui posibilitatea de a urmări (la 
zi) aspecte din principalele eve
nimente sportive, unora să retră
iască emoțiile unor întreceri la 
care au asistat altora să încerce 
regretul tie a nu fi fost martorii 
lor, declanșînd — la aceștia din 
urmă — hotărîrea de a se afla, 
pe viitor, neapărat în tribună.

Depășind perimetrul orașului si 
al județului, vitrina ilustrează, i-, 
același timp, principalele succese 
pe plan național repurtate de spor
tivii români, devenind, astfel, o 
foto-gazetă, în care iubi torul de 
sport poate admira zimbetul ino
cent al lui Ilie Nistase după a

nouă victorie pe 
ms, concentrarea 
nis înaintea unei 
robinsonada lui 
decisiv 
startul într-un cros de masă, sau 
peisajul încîntător dintr-o poiană, 
așezată pe un 
unde 
unui

terenurile de te- 
Argentinei Me- 

aruncâri record. 
Răducanu, șutul 

al lui Gheorghe Gruia,

• Istoricul 
pe meleaguri

• Istoricul 
orașului;

LA FINALA CAMPIONATULUI UNIVERSITAR

T călărie
ÎN NOUL

START PROMIȚĂTOR

SEZON INTERNAȚIONAL

de plai*, 
corturile

unor ramuri sportive 
ieșene;

bazelor sportive ale

I polo
14 jucătoriCei

candidați pentru 
echipa națională 
ce ne va repre- 

de săptămîna vii-zenta, începînd
toare, la turneul de calificare pen
tru J O. la polo, continuă să se pre
gătească cu multă ambiție. Lotul, 
în forma actuală, a rămas cu 10 
poîoiștj de la Dinamo, 3 de la Ra
pid și unul de la Voința Cluj, din 
care vor trebui aleși cei 11 trico
lori. Lucru destul de dificil pentru 
antrenorii A. Grințescu și N. Fi- 
roju, deoarece «ie Ia 10 aprilie, cînd 
echipa a început pregătirile în aer 
liber (la Munchen se va juca într-o 
piscină descoperită), absolut toți 
eOmponenții lotului dovedesc o 
deosebită conștiinciozitate și o pu
ternică dorință de afirmare. In car
netele antrenorilor găsim notați 
cH un plus de seriozitate pe Șerban

tir

,picior 
turiștii și-au întins 
week-end..

★
La Iași, preocuparea 

propaganda .sportivă, pentru atra
gerea cetățenilor spre practicarea 
exercițiului fizic, a activităților de 
mișcare a turismului, se desfășoa
ră inspirat, capătă contururi pre
cise.

Și nu numai această vitrină, ex
presia activității cercului de rine- 
foto al C.JXFjS. ar fi singura 
dovadă.

In ziua vizitei noastre (sfirșitul 
lui aprilie), i-am găsit pe Niroîae 
Oloieru, vicepreședintele Consiliu
lui județean, și pe profesorul ce 
istorie Virgil Livovsrhi deFnitivîrd 
planul MUZEUL SPORTULUI. un 
proiect aflat foarte aoroape de sta
diul realizării. După Brașov st 
București, iată că și lașul este pe 
punctul de a înfăptui un asemenea 
lăcaș. Primele exponate se și află 
ta seiful profesorului Oloieru.

Muzeul va avea drept sediu ini
țial spațiosul hol al noii săli de 
sporturi „Unirea*. Tematica pro
pusă este vastă și interesantă:

pentra

R grupări sportive• Cluburi 
muncitorești;

• Mart personalități sportive ie
șene;

• Sportul — mijloc de întărire a 
sănătății. de educație a tinerei ge
nerații etc.

— Cînd va fi gata Muzeul 7 — 
l-am Întrebat pe tovarășul Livov- 
•chi.

— Un muzeu se începe, dar nu 
se termină niciodată — ne-a răs
puns profesorul de istorie, un pa
sionat al spcrtului. Noi punem, 
doar. g piat~ă de temelie, urmfnd 
ec aceia care vor veni să așeze 
alte și alte cărămizi. Socotiți-o. 
poate, o exagerare, dar
aici viziunea unui edificiu, pe care 
fl socotesc Q fi al culturii, Sportul, 
de altfel, este — pe bună 
— integrat in sfera acestei activi
tăți.

Ne-sm convins o dată ta plus, 
de un adevăr unanim acceptat dar. 
din păcate, încă destul de timid 
pus ta aplicare i

Formele eficiente de propagan
dă pentru sport sînt cele simple, 
larg accesibile maselor.

Voleriu CHIOSE

în sala de sport a Institutului de 
educație fizică din Galați au continuat 
jocurile cOntînd pentru finala cam
pionatului național universitar de bas
chet. înainte, însă, de a face cunos
cute rezultatele, trebuie să semnalăm 
două aspecte negative, relevate la â- 
cest turneu, unul aparținînd organi
zatorilor, altul ținînd de nerespecta- 
rea regulamentului în vigoare. Astfel, 
a lipsit, cu desăvîrșire, asistența medi
cală și, din această cauză, pentru a 
se da primele îngrijiri unui jucător 
clujean accidentat, s-a apelat la trusa 
medicală a unul șofer... A două defi
ciență privește pe antrenorii echipe
lor care-și conduc echipele în ținută 
de stradă.

victoriile obținute au fost, in ge-

neral, scontate. Surprinzătoare rămtn.. 
însă, scorurile eu care s-au terminat 
partidele : Institutul pSHtehhic Iași — 
Universitatea Cluj (95—53), I.E.F.S. - 
Politehnica Galați 84—66 (40—32) și 
Universitatea Timișoara — Universita
tea Brașov 83—39 (42—27),

Rezultate înregistrate ieri i Institu
tul politehnic București — Univer
sitatea Timișoara 59—100 (52—54) | In
stitutul de mine Petroșani — Univer
sitatea Brașov 68—85 (39—41) ; I.E.F.S. 
— Institutul politehnic Iași 67—70 
(29—41) ,

In actualul sezon internațional, 
Oălărețîi noștri au debutat cu bune 
rezultate. După cum se știe, ei au 
participat la concursurile de 
Bratislava (Cehoslovacia) și 
kunhâlas , 7 ’
clasat pe locuri fruntașe.

la 
Kis- 

_ ____ , _ s-au
clasat pe locuri fruntașe. Amă
nuntele de rigoare ni le-a furnizat 
la întoarcere, tov. D. DUMITRES
CU, președintele colegiului 
trenori i

— Primul concurs a fost 
la Bratislava, ta cadrul 
sportivii noștri au avut de

(Ungaria), unde

de an-

eu am

dreptate

T. SIRIOPOL
corespondent județean

SURPRIZE IN TURNEUL ORADEAN
(Urmare din pag. 1)

cele două echipe fiind angrenate 
in lupta pentru locul 4 în dorința 
realizării cu orice preț a victoriei, 
ele au comis, însă, foarte multe 
greșeli de tehnică. Au arbitrat foar
te bine S. Filoti și D. Ganea.

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 60—65 
(26—32).

AJS.A. CLUJ — I.EF.S. BUCU
REȘTI 44—92 (28—41). Elevele an
trenorului Ion Nicolau au făcut 
un adevărat „galop de sănătate" în 
fața unei echipe care a decepționat. 
Astfel, partida a fost foarte puțin 
disputată. Antrenorul bucureștean

în așteptarea turneului de calificare

a rulat întregul lot pe care îl are 
lâ dispoziție, făcînd o utilă verifi
care pentru următoarele partide, 
dificile, pe care echipa sa le va 
Sti4țihe în lupta pentru titlu. Prin
cipalele realizatoare î Tita — 14, 
Szabo — 13, Vigh și Petric — 12 
pentru I.E.F.S., respectiv, Neta — 
16, Anca și Bugar — 8. Au arbi
trat foarte bine E. Nictilescu (Bu
curești) șj Al- Ivan (timișoara).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA IAȘI 64—48 
(23—26) Meci de foarte slab nivel 
tehnic. în care am remarcat nu
mai dorința de victorie a ambelor 
echipe. Evoluția scorului reflectă 
foarte bine situația de pe teren și 
maniera în căre s-a jucat. în min. 
5, nu se marcaseră decît două co
șuri, scorul fiind egal i 2—2 11 Apoi, 
ieșencele au condus pînă în min. 
28, uneori la o diferență de 6—7

ECHIPA NAȚIONALĂ SE ANTRENEAZĂ ZILNIC ÎN AER LIBER

cel de 
căruia

___ ________ . înfrun
tat călăreți bine cotați pe plan in
ternațional, dintre care amintesc 
pe polonezii Wawriniuk, 
walczyk șl Kozicki și 
slovacul Hanulay.

— Credem că nu ar 
interes să reamintim 
rezultate obținute 
români...

— Reprezentanții noștri au avut 
o comportare foarte bună, reușind 
să se claseze pe primul loc în proba 
de deschidere (cîștigată de D. Velea 
cu Viorica), în proba de forță, prin 
A. Stoica cu Plck-Up, și în „Marele 
premiu al orașului Bratislava", prin 
D. Velea cu Viteaz. De asemenea, 
în proba pe echipe am ocupat locul 
al II-lea.

— Cum apreciați concursul de 
la Bratislava?

— Ca dificultate, a fost un con
curs de categorie medie, bun pen
tru promovarea cailor tineri și ve
rificarea cailor eonsacrați. Victo
riile călăreților noștri sînt urmarea 
unei mai bune pregătiri tehnice 
atît a sportivilor, eît și a cailor.

— După Bratislava a urmat con
cursul de la Kiskunhalas...

— într-adevăr, între 28 aprilie și 
1 mai am participat la tradiționala

Ko-
pe ceho-

fi lipsit de 
principalele 

de călăreții

Huber, Gheorghe Zamîirescu, Bog
dan Mihăilescu. Viorel Rus și Clau- 
diu Rusu.

Antrenamentele din ultimele zile 
au fost mult stînjenite de vremea 
nefavorabilă, Înfruntînd Insă ploa
ia și frigul, selecționâbilii au sus
ținut zilnic jocuri (între ei) la două 
porți, în care s-au urmărit cu pre
cădere problemele de ordin tehni-

ția lui Huber, ușor accidentat Dr. 
A. Szogy, medicul formației, 
toate asigurările 
portar al naționalei își va relua cît 
de curînd locui în echipă.

Care este părerea tehnicienilor 
în privința pregătirii echipei și a 
șanselor de calificare 7 Prof. Cor
nel Mărculescu, antrenor federal, 
ne-a declarat i „In mod normal nu

dă
că talentatul

de
a-

din antrenorii lotului, este 
părere că programul turneului 
van ta jează echipa noastră. „Vom 
începe cu citeva partide mai ușoa
re (Austria și Anglia), urmînd ca 
apoi să intilnim cele mai puternice 
adversare, echipele Spaniei, Sue
diei și Bulgariei. Personal, cred 
că alături de români, poloiștii spa
nioli și cei suedezi (care au făcut

Iată programul 
Constructorul București 
Universitatea Iași, Universita
tea Timișoara — Sănătatea 
Satu Mare, Voința Brașov — 
Rapid, Crișul — A.S.A. Cluj, 
I.E.F.S. — Politehnica Bucu
rești.

întrecere de călărie de la Kiskun
halas, organizată de clubul Dozsa. 
Aici nu au intrat în concurs toți 
caii, o parte resimțindu-se după 
întrecerile de la Bratislava. în a- 
ceste condiții, A. Stoica cu Pick-up 
a cîștigat proba de forță la 1,90 m. 
iar D. 
întîiul 
duale. 
ba pe 
venit pe poziția a doua.

— în comparație cu perioada res
pectivă de anul trecut, cum apre
ciați stadiul actual al pregătirii ?

— Comparînd numai rezultatele 
obținute și analizînd modul cum 
s-au comportat sportivii (la care se 
observă o îmbunătățire evidentă ajr 
stilului de a încăleca), pot spune \ 
că s-a făcut un substanțial progres, 
care ne va permite să participăm 
și la concursuri cu un grad sporit 
de dificultate, că avem cîțiva cai 
tineri care sperăm să ne ofere mai 
multe satisfacții anul viitor.

— Care dintre călăreți s-au re
marcat în mod deosebit ?

— Nu numai pentru rezultatele 
obținute, ci și pentru maniera în 
care au evoluat, remaro pe D. Ve
lea și A. Stoica.

— La ce concursuri vor fi 
zenți reprezentanții noștri în 
oada care urmează ?

— între 19 și 21 mai se vor 
fășura la Sofia șl Novi Sad, două 
întreceri intrate în tradiție. Avînd 
în vedere faptul că ele se desfă
șoară concomitent, vom căuta să 
alcătuim două echipe de valoare 
egală. Și sperăm să obținem rezul
tate bune.

Emanuel FÂNTANEANU
. t.-rssw-’*.—-■.'-re-----------------

Velea cu Sonor s-a clasat 
într-una din probele indivi- 
Ca și la Bratislava, în pro 
echipe, călăreții români au

pre- 
peri-

des-

CAMPIONATUL
REPUBLICAN

DE PARTICIPANT!

Șl SPECTATORI ÎN
într-o ambianță plăcută, realizată 

de către organizatorii sportivi locali, 
vineri a început, pe Bega, cea de a 
16-a ediție a campionatelor republicare 
de canotaj-fond. Concursul a reunit 
peste 400 de schifiști (cifră record) din 
22 de asociații și cluburi sportive dfn 
țară. Prima zi de întrecere a tost re
zervată canotorilor seniori, organiza
torii fixînd startul în aval de podul 
Modoș, cu sosirea — după 8 000 m — 
în centrul orașului Timișoara (de aici 
popularitatea, numărul mare de spec
tatori).

S-a debutat cu proba de schif 8-|-l, 
cursă de mare ambiție, pe care ra- 
merii de la Dinamo au cîștigat-o con-

PRIMA REUNIUNE
vingător. Rezultate : 1. Dinamo Bucu
rești (Moldoveanu, Ghern.an, Grume* 
zescu, V, Alexandru, Mitarcă, Dămlă, 
Dumitru, Gal + Gheorghiu) 27:22. 2. 
Steaua 27:55, 3 C.N.U, 28:48. In conti
nuarea disputelor, sportivii dinamo- 
viști vor trece primii linia de sosire 
și în proba de schif 4 fără cîrmaci, cu
cerind, astfel, al doilea titlu de cam
pioni republicani. In această întrecere, 
experimentatul stroc E. Tușa și-a con
dus magistral coechipierii. Clasament: 
1. Dinamo (Tușa, lvanov, Cergă, Barta) 
31:04, 2. Steaua 33:45, 3. Politehnica 
Timișoara 35:20.

In următoarele curse — campionatul 
de fond a constituit, firește, și un pri
lej de verificare a lotului olimpic — 
canotorii de la Steaua se impun, cîș- 
tigînd probele de schif 2 vîsle, schif 
2 f.c. și schif simplu. Turul de forță 
al schifiștilor steliști a început cu pro
ba de 2 vîsle, cursă în care Mereuță 
— Popa termină victorioși în fața fra
ților Ivan și Vasile Cacenco (Dinamo). 
Rezultate : Steaua (Gh. Mereuță — 
N. Popa) 31:21, 2. Dinamo 32:08, 3. Po
litehnica Tim. 35:07. Așa cum pronosti
cau specialiștii, întrecerea de schit 
2 f.c. a revenit dublouluî Cristian 
Georgescu — Constantin Nistorescu 
(Steaua). Echipajul a dovedit o bună 
pregătire, depășind barca în care se 
aflau Ilie Oanță și Fr. Papp (Dinamo) 
cu aproximativ 7 secunde. Clasament : 
1 Steaua 33:07, 2. Dinamo 33:15, 3.
Poli. Tim. 36:22. Multiplul campion re
publican la proba de simplu, Alexan
dru Aposteanu, nu a avut emoții nici 
de data aceasta, conducînd detașat 
disputa. Rezultate : schif simplu : 1. 
Al. Aposteanu (Steaua) 35:50, 2. I. Pa
tru (C.N.U.) 37:19, 3. Al. Schaberger 
(U.T. Arad) 41:55.,

Aplaudați în timpul și după termi
narea cursei, campionii mondiali 
și-au adjudecat titlul în proba de 
schif 2-|-l. Rezultate : 1. Dinamo (Pe
tre Ceapura, Ștefan Tudor 4- Ladis» 
Iau Layrenschi) 35:28, 2. Steaua 3H 48, 
3. Marina Mangalia 38:51. Ultimele 
două probe ale campionatului de fond 
au consemnat pe foile de arbitraj ur
mătoarele rezultate : schif 4-1-1 v 1. 
Dinamo (Sandu, Silaszy, Iloff, Stoiov 
+ Bunceanu). 30:24, 2. Poli Tim 3| n, 
3. C.N.U. 32:16. Schif 4Ț-1 r : 1. 
(Naumenco, Agh, lvanov, Pop j- O. 
Gheorghe) 30:55, 2. Dinamo 34:10. 3. 
Marina Mangalia 34:20.

Așadar, în frumoasa luptă sportivă 
dintre cele două puternice cluburi, re
zultatul este egal : Steaua — Dinamo

puncte, moment în care studentele 
timișorence au preluat conducerea i 
35—34. în final, acestea și-au asi
gurat o victorie pe deplin meritată. 
Ambele echipe au ratat exasperant 
de multe dintre loviturile libere de 
care au beneficiat. Principalele rea
lizatoare i Schnebli — 21, Dia- 
conescu 13 și Groskopf — 12, pen
tru Universitatea Timișoara, res
pectiv, Anichiței — 15, Gumeniuc 
— 12. Au arbitrat foarte bine E. 
Saroși (Cluj) și P. Pasăre (Bucu
rești).

DISPUTĂ PASIONANTĂ

V. SERE

■■

CAMPIONATUL PRIMEI DIVIZII,

LA ARMĂ LIBERĂ
Teri, în competiția cu caracter 

republican „Cupa Steaua", care se 
desfășoară pe poligonul din șoseaua 
Domnești, țintașii de la proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
poziția culcat au susținut un in
teresant concurs, unii dintre ei ob- 
ținînd rezultate bune.

La pistol viteză s-a tras prima 
manșă — și la această probă par
ticiparea a fost modestă. întrucît 
„olimpicii" n-au concurat, r.efiind 
în programul lor de pregătire a- 
cest concurs — pe primul loc. cu 
un rezultat bun. se află Al. Gered
— 296 p, el fiind urmat de I Cor
nelia cu 293 p și M. Stan cu 292 p
— toti de la Steaua.

REZULTATE : armă liberă cali
bru redus 60 f culcat seniori : 1. 
C. Manole (Steaua) 594 p. 2. M An
tal (1EFS) 593 p 3. M Marin (Me
talul) 592 p. 4. D. Vîdrașcu (Dina
mo) 591 P, 5. T. Coldea (Steaua) 
590 p. 6 L. Stoian (Dinamo) 589 p.

La talere, tot în cadrul „Cunei 
Steaua", concurs care a avut loc 
în urmă cu cîteva zile, pe prim^’e 
locuri s-âu clasăt • talere aruncate 
rUn șanț, seniori (200 buc.) : 1. V. 
Rudescu (Olimpia) 180 t, 2. A. îo- 
nescu (Steaua) 168 t, 3. V. Trăis- 
taru (Steaua) 166 t: juniori (150 
buc ) t l. M. Ispasiu (Școlarul) 121 t. 
2: FI. Persicaru (Olimpia) 111 t. 3. 
S. Gănescu (Olimpia) 98 t. Talere 
aruncate clin turn, seniori (■’oo 
buc): 1. S. Diaconu (Olimnia) 1821. 
2. N. Vlădoiu (Steaua) 178 t 3. Al. 
Scncovici (Olimpia) 173 t: iuniori 
(150 buc.) : 1 C. Loglnade (Steaua) 
131 t — rezultat foarte bun. 2. V, 
Erd^s (C. S. Baia Mare) 116 t, 3. 
Șt. Timiș (Șc. sr>. 1 Ruc.) 105 t

întrecerile „Cupei Steaua" conti
nuă, tot pe poligonul din șoseaua 
Domnești.

In ciuda ploii și frigului (doar 8 grade) jucătorii de polo din echipa națională se antrenează zilnic la bazi
nul Dinamo. Fotoreporterul nostru — - —Vasile Bageac a surprins în obiectiv 

porți al selecționabtlilor
o imagine de la ultimul joc ia două

ÎNTRE DOUĂ CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE
echipa 

de la
co-tactic. Acestea vor continua pînă 
tn preziua plecării spre Munchen. 
care a fost fixată pentru data de 
11 mai. întregul lot se află în ple
nitudinea forțelor fizice cu excep-

putem rata calificarea. Jucătorii 
au muncit mult și am încredere 
ta ei, astfel că la Munchen aștept 
rezultate pe măsura valorii reale 
a echipei". Iar A. Grințescu, unul

pregătiri speciale pentru acest tur
neu) vor obține dreptul de a juca 
in vară la turneul olimpic".

— a. v.

=

Cu etapa desfă
șurată duminică, 
campionatul di
viziei B a intrat 

practic în ultimul -sfert", dîndu-se 
astfel semnalul sprintului final, 
decisiv pentru configurația defini
tivă a clasamentului.

în general, adică în trei din 
cele patru serii ale diviziei secun
de, liderii și-au asigurat un min’-m 
de puncte necesar intrării în pri
mul eșalon al țării. Ne referim la 
Minaur Baia Mare, Voința Bucu
rești (masculin) și Progresul Bucu
rești (feminin). Singurul duej oen- 
tru tocul fhtîi care n-a 
tranșat în 
este ce! din seria a U-a feminină, 
unde Constructorul Timisoara și 
C.S.M. Sibiu, care au mers _cap 
la cap" de-a lungul 
campionat, 
gaîîtate de

în rest, disputele care au mai 
rămas sînt 
tuațiile extrem de încîlcite 
coada clasamentelor. unde tntîl- 
nim cel puțin cîte trei echipe can
didate la retrogradare

în prima serie tatnininS — Po
litehnica Galați. IGEK București

LUPTA PENTRU EVITAREA
RĂMÎNE DESCHISĂ ÎN

Voința Rădăuți — toate cu cîte 
puncte — trăiesc nu numai a-

RETROGRADÂRII

DIVIZIA B

Juel oen- 
foș4 încă 

favoarea unei echipe.

tners
întregului

se află și acum la e- 
puncte.

menite să elarifiee si-
dîn

RÎNDUSI DIN SCRISORILE DV■■■■

și 
7 
celeasi emoții și fac aceleași cal
cule. dar privesc cu egală speran
ță confruntările directe dintre ele, 
confruntări programate abia în ul
timele runde.

O situație și mai încîlcită găsim 
în seria I masculină, unde dife
rențele minime dintre echipe o- 
feră temeri serioase la nu mai pu
țin de 7 din cele 10 formații.

Nici în celelalte serii, echipele 
din partea a doua a clasamentu
lui nu stau mai bine, aceleași di
ferențe minime departajînd cîte 4 
și 5 formații. Surprinzător ni se 
pare regresul înregistrat de Tex
tila 
un 
ind 
Tg.

Cisnădie (masculin), altădată 
team fruntaș, același lucru fi- 
valabil și pentru Dermagant 
Mureș (feminin).

Un lucru demn de subliniat este 
fair-play-ul care caracterizează în 
ultima vreme jocurile diviziei se
cunde, precum și disciplina 
pelor, capitole care, altădată, 
de dorit.

Iată. în încheiere, actuala 
gurație a clasamentelor, dovada cea 
mai concludentă că acest campio
nat este mai disputat decît în toate 
edițiile precedente și că el se va 
încheia pentru majoritatea echipe
lor odată cu ultima etapă.

echi- 
lăsau

confi-

Horia ALEXANDRESCU

Seria I

FEMININ, Seria I

1. Prog. Buc. 14 11 2 1 196—137 24
2. Spartac PI. 14 9 2 3 139—109 20
8. Voința Buc. 14 7 4 3 160—125 tfl
4. Univ. Iași 14 7 2 5 177—139 16
5. Constr. Buc. 14 6 2 6 129^-141 14
6. Chimia Buzău 14 5 4 5 131—147 14
7 Chimia Făgăraș r4 5 3 6 140—135 ti
8. IGEX Buc 14 3 1 10 123—1G5 7
9. Poli. Galați 14 3 1 10 102—163 7

10. Voința Rădăuți 14 2 3 9 119—155 7

SERIA A II-A

L CSM Sibiu 14 10 1 3 139—117 ZI
2. Constr. Tim. 14 9 3 2 181—121 21
3. Sparta Mediaș 14 8 1 5 160—138 17
4. Jiul Petroșani 14 7 1 B 134—147 15
5. Constr. B. Mare 14 6 2 6 140—149 14
6. Voința Sighiș. 14 6 1 7 134—128 13
7. Textila Sebeș 13 5 1 7 120—139 M
8. Univ. II, Tim. 14 5 0 9 137—145 10
9. Dermagant Tg. M. H 4 0 10 127—149 8

10. Voința Oradea 13 4 0 9 110—149 8

MASCULIN.

1. Voința Buc. 14 9 2 3 235—179 20
2. Știința Bacău 14 7 3 4 225—202 17
3. ASA Tg. Mureș 14 7 2 5 223—209 16
4. Comerțul C-ța 14 7 1 6 187—180 15
5. Chjmia Făgăraș 14 7 1 6 1B7—199 15
6. Agronomia Iași 14 7 1 6 220—242 15
7. Betonul Săvinești 13 7 0 6 252—241 M
8. Tractorul Bv. 13 6 1 B 202—1'94 13
9. Rafinăria Teleajen 14 5 1 8 201—209 11

SERIA ĂL II-A

1. Minaur B. M. 14 13 1 0 273—141 27
2 CSM Reșița 14 7 2 5 236—209 16
3 Gloria Arad 14 7 2 5 211—236 16
4 știința Lovrin 14 7 1 6 224—205 15
5. ASA Sibiu 14 6 1 7 218—202 13
6. Timișul Lugoj 14 6 0 8 196—201 13
7. Metalul C. Mică 14 6 0 8 205—227 12
8. Știința Petroșani 14 4 3 7 176—230 11
9. Banatul Tim. 14 5 0 9 179—237 10
10., Textila Cisnădie 14 4 0 10 191—221 8

Tntre confruntarea eu 
Marocului și întîlnirea 
14 mai cu Selecționata comitatului 
Cornwall ultimul test înaintea 
partidei de la Praga (21 mai) cu 
reprezentativa Cehoslovaciei, dumi
nică se desfășoară în divizia A o 
nouă etapă — a XVIII-a.

în urma rezultatelor — surpriză 
din etapa precedentă, campionatul 
a devenit mai atractiv, cursa 
pentru titlu fiind din ce în ce 
mai palpitantă. Privite prin aceas
tă prismă, meciurile de duminică 
vor fi la fel de interesante (să 
sperăm că vremea nu va constitui 
un obstacol) și de atractive. în
vinsă acasă de Rulmentul. GRIVÎȚA 
ROSIE primește replica SPORTU
LUI STUDENȚESC (teren Politeh
nica. de la ora 10>, învingătoarea 
merituoasă a echipei Dinamo. Fără 
îndoială, confruntarea se va des
fășura sub semnul unor ambiții 
deosebite, grivițenii au dorința de 
a șterge o parte din neplăcutele 
impresii, studenții ph aceea de a 
confirma bunele păreri din ultima 
vreme. ȘTIINȚA PETROȘANI — 
revenită în fruntea clasamentului 
după victoria din partida restantă 
— întîlnește pe AGRONOMIA 
CLUJ. Nu credem că elevii hri 
Th. Rădulescu vor trece pe lingă 
victorie. O misiune ceva mai difi
cilă are UNIVERSITATEA TlMl- 
ȘORA care nu-si poate permite 
nici măcar un scor egal. în meciul 
cu C.S.M. SIBIU. La Iași. POLI 
TEHNICA întîlnește pe RULMEN
TUL BÎRI.AD. confruntare dificilă 
pentru ambele formații. în sfîrși't, 
DINAMO nu poate pierde (credem) 
partida m ultima clasată. GLORIA 
(teren Gloria, ora lOȚ/Deci, o etapă 
numai aparent lipsita de... senza
ții. Nu este lipsită de interes ■ 
înaintea acestei etape — o micro- 
stafistică pe marginea campionatu
lui :

Cea mai laborioasă formație i 
STEAUA cu 270 de puncte înscrise, 
care deține și performanța de a fi

înregistrat cel mai măre scor de 
pînă acum i 52—3 în partida cu 
Agronomia Cluj; cele mai multe 
victorii; UNIVERSITATEA Timi
șoara și ȘTIINTA Petroșani — 
cîte 13; i_: . I’
geri: ȘTIINȚA Petroșani și GRI 
VIȚA ROȘIE — cîte 3 ; cele mai 
puține puncte primite: ȘTIINȚA 
— 68 ; cele mai multe înfrinqeri i 
AGRONOMIA — 13; cele mai pu
ține victorii: GLORIA — 3: cele 
mai puține puncte marcate : AGRO
NOMIA — 86, care a și primit 
cele mai multe — 274. Scorurile 
cele mai mici: 0—0 — o singură 
dată. 3—0 de trei ori, 
patru ori, 
și 3—3 —

cele mai puține tnfrtn-

4—0 — de
4—3 — de două ori, 4—4 
cîte o dată. Campioana

meciurilor nulei Grivița Roșie — 4.
CLASAMENT

1. Știința Petroșani 17 13 1 3 142— 68 44
2. tlniv. Timișoara 17 13 0 4 196— 98 43
3. Steaua 17 10 3 4 270—113 40
4. Dinamo 17 10 2 5 156—105 39
5. Grlvita Roșie 16 9 4 3 222—113 33
6. Rulmentul Bîrlad 17 7 1 9 124—159 32
7. C.S.M. Sibiu 17 6 1 10 114—131 30
8. Farul Constanta 15 7 0 8 124—158 29
9. Spoirtul stufl. 16 5 1 10 150—178 27

10. Politehnica Iași 16 5 0 11 98—156 26
11. Agronomia Cluj 17 4 0 13 86—274 25
12. Gloria 16 3 1 12 96—225 23 Vasile TOFAN

CELE TREI TURE „FATALE“

SAU INSUFICIENTĂ PREGĂTIRE

• „Vă rog din tot sufletul să 
transmiteți cele mai calde felici
tări „tricolorilor". Așa cum 
ne-au învățat în ultimii ani, ei 
au obținut și la Budapesta un 
rezultat remarcabil" (VOINEA 
PĂUN, Timișoara). Am ales ci
teva rîndtiri din scrisoarea dv. 
— aproape identică cu multe 
altele sosite la redacție.

• „Dispun de colecțiile ziarului 
„Sportul" pe anii 1969. 1970 și 
1071 Are cineva nevoie de ele ? 
EU ie Ofer" (ALEXANDRU GH. 
GTJU. corn. Fîrtătești. jud. Vîl 
cea, ag. Dozești). Convinși că 
veți găsi amatori, v-am publi
cat „oferta".

• „De ce ian arbitrii la termi
narea partidei mingea de fot
bal 7“ (UN GRUP DE MUNCI
TORI DF. LA UAP PITEȘTI) 
Nit există un motiv special. Este 
un gest... gospodăresc, să-i zi
cem. Nu o iau „de tot" cum 
presupuneți dv. Ar însemna ca 
cei care arbitrează mult să aibă 
acasă un depozit.

• „Ziarul Sportul se aduce 
la chioșc Intre 8,30—9, iar eu, 
care sînt abonat, îl primesc pm 
poștaș in jurul orei 14. De multe 
ori chiar a doua zi. E normal?" 
(VALERIU SÎRCA, str Arcușu
lui 2, Ploiești). Din moment ce 
la reclamatia dv. factorul v-a 
răspuns „Dacă îți place, dacă

nu...“ înseamnă că ar trebui să 
vă adresați Oficiului P.T.T.R. de 
care aparțineți. Dreptatea este 
de partea dv.

• „Doresc insigna și fanionul 
clubului Universitatea Cluj, pe 
care îl simpatizez în mod deose
bit. Am trimis două scrisori pe 
adresa clubului clujean, dar 
n-am primit nici un răspuns. 
Oare clujenii n-au nevoie de su
porteri și în alte orașe din țară?" 
(GHEORGHE PETRESCU, str 
Suhnona 7 bis. Constanța). De 
suporteri au nevoie, nici vorbă. 
După cum au... evoluat față de 
scrisorile dv„ se pare insă că au 
nevoie și de insigne și fanioane ?

• „în comuna noastră — Șag. 
din jud. Timiș — s-a amenajat 
o frumoasă bază sportivă. Ține
rii sînt cei care s-au evidențiat 
în mod deosebit în munca de 
amenajare a ei" (OCTAVIAN 
BOGOIU, jud. Timiș). Ceea ce 
este foarte bine. înseamnă că â- 
vețî tineri harnici, cu dragoste 
de sport. Așteptăm vești bune și 
despre activitatea lor.

• „Știați ? în orașul Făgăraș 
s-a organizat lună această pri
mul concurs de carturi, lâ căre 
au participat 85 concurenți din 
12 județe ale țării" (ION STATU, 
str. Libertății 12, Făgăraș). Fe
licitări !

M. Fr.

0 FRÎNA A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN ȘCOLI
(Urmare din pag 1)

profesorul care răspundea de edu
cație fizică și organizația U.T.C., 
cea care are forța mobilizatoare 
în școală- Al doilea — foarte mulți 
dintre profesori considerau că dacă 
acoperă programa s-au achitat de 
once responsabilități, neglijînd 
muncile cu caracter obștesc i antre
namente, organizări de jocuri, 
cursuri scurte de arbitri, partici
pări la concursuri. în consecință, 
am fost nevoiți să trecem pe hîrtie 
toate aceste sarcini și să le prezen
tăm directorilor de școli și prima
rilor din comune, pe de o parte 
pentru a ie aduce la cunoștință 
obligațiile acestor cadre, pe de altă 
parte pentru a-i scuti pe acești 
profesori de unele dintre sarcinile 
cu caracter obștesc, obligîndu-i, în 
consecință, să-și îndrepte mai riiult 
atenția spre activitățile sportive. 
Am fixat, apoi, pentru fiecare cen
tru de comună cîte un profesor de 
educație fizică pentru a răspunde 
de problemele organizatorice ale 
activităților sportive de masă și 
cite un alt cadru pentru fiecare

ramură de sport. Am căutat, în ace
lași timp, să-i ajutăm pe profesori 
în interpretarea justă a orelor de 
activități sportive — care erau tre
cute, în multe cazuri, ca a treia 
oră de clasă — activități ce tre
buiau executate pe ramuri de sport 
și în funcție de tradiția locului și 
de posibilitățile fiecărei Școli. Mo
torul principal al acestor activități 
rămîn însă profesorii, adevărata 
lor reușită depinde de străduința 
acestora, așa cum o dovedește pro
fesorul Alexandru Fabi, de la Școa 
la generală din comuna Livezile, 
un model de urmat în ceea ce pri
vește organizarea activității spor
tive de masă.

— Coborînd o treaptă mai 
jos, la clasele I-IV. spuneți-ne 
de ce soartă se bucură, 
această materie ?

— Din păcate, nu s-a eliminat 
integral deprinderea după care ora 
de educație fizică poate fj folosită 
și pentru alte activități, optică — 
sau comoditate — împotriva căreia 
trebuie luptat din răsputeri, con
vinși find de nocivitatea ei la cla
sele mici, adieă acolo unde se for
mează deprinderile și se creează

aici,

copiilor gustul pentru mișcare, pen
tru sport.

— Cit privește gimnastica 
de înviorare, ce informații ne 
puteți da asupra felului 
fost înțeleasă și cum se 
ea la școlile din județ ?

— Inițial, gimnastica de 
rare a fost privită, în multe 
ca o corvoadă, deși toată lumea îi 
simțea utilitatea. Cînd s-a înțeles, 
însă, că este nevoie de o rotație a 
cadrelor de toate specialitățile — 
care trebuie să conducă clasele în 
cele 10 sau 15 minute cîte sînt a- 
fectate aceste acțiuni — foarte pu
țini s-au arătat dispuși să îndepli
nească obligația și, in consecință, 
gimnastica de înviorare se prac
tică sporadic, cu toate insistențele 
noastre. Ea a reușit să aibă o per
manență numai acolo unde profe
sorii de educație fizică lucrează 
personal său unde ei și-au creat 
instructori dintre elevi. Deci, și 
aici profesorul de edueație fizică 
trebuie să fie motorul principal 1

O constatare pe care o reținem 
drept concluzie a tnateriăhriuj de 
față, material ce se vrea o replică 
dată poziției de minimă rezistență...

cum a 
aplică

învio- 
locuri,

Uămpionfftul republican de .moto- 
cros s-a inaugurat la Vălenii de 
Munte pe un traseu care a supus 
pe concurenți la un sever examen. 
Ploaia căzută în preziua întrecerii 
a înmuiat terenul, creînd un plus 
d% dificultate în „escaladarea" pan
telor alunecoase, la viraje și tre
cerile peste „cocoașele" traseului. 
Greutățile parcursului i-au triat 
pe alergători încă de Ia antrena
mentul oficial, cînd o serie de 
motocrosiștj n-au putut efectua, în 
timpul prevăzut (15 minute), cele 
trei ture cerute de 
în Consecință, 
din concurs.

Nu nC-am fj 
probleme, dacă 
au fost excluși 
fi luat proporții îngrijorătoare. 
Astfel, mai mult de jumătate din
tre participanții la clasa 70 cmc și 
juniori n-au putut termina trei 
ture, unii din cauza defecțiunilor 
mecanice. Iar alții, am spune noi, 
fără teama de a greși, din lipsa 
pregătirii tehnice si fizice la nivelul 
solicitărilor Impuse de concurs. 
Din păcate, printre motbcicliștîi 
care după antrenamentul oficial 
au devenit simplii spectatori s-au 
aflat și seniorii Teodor Bălănoiu

un număr surprin
de concurenți au 
etapă a campiona- 
cheltuindu-se sume

s-au
regulament și, 

autoeliminat

asupra acesteioprit
numărul celor care 

de la start nu ar 
îngrijorătoare.

(Victoria Moreni) și Jan Sefter 
(I-T.A. Tg. Jiu).

Prin urmare, 
zător de mare 
venit la prima 
tului ca turiști,
importante de bani cu transportul 
și cazarea lor. Credem că — învă- 
țînd din această „lecție" — spor
tivii vizați se vor antrena în viitor 
cu toată conștiinciozitatea, și 
vor pregăti cu atenție mașinile 
tru concursuri.

Și încă ceva i organizatorii 
ales din nou un traseu prea 
pentru puterea motoretelor de la 
clasa 
voiți adesea să parcurgă pe 
unele 
astfel

își 
pen-

au 
dur

70 cmc, concurenții fiind ne- 
.. . jos

dintre obstacole. Cui folosesc 
de „spectacole" ?

Tr. IOANITESCU

ATANASIE SECUI

O NOU» ETAPĂ
ÎN CAMPIONATUL DE MOTOCROS

Duminică, va avea loc la Cîmpi- 
na etapa a II-a a campionatului 
național de motocros. In clasamen
tele celor patru probe conduc i 
70 cmc — P. Oprea (Steagul roșu 
Brașov) : juniori — N. Murgoci 
(Poiana Ctfnpiha); 250 cmc — St. 
Chitu (Poiana Cîmpina) ; 500 cmc 
— A. lonescu (Metalul București’, 
fiecare cu cîte 8 p.

In ziua de 4 mai a încetat din viață, 
după o grea suferință, prof. Atanasie 
Secui, un vrednic activist, al mișcării 
sportive bucureștene.

In calitate de profesor de edueație 
fizică și antrenor de handbal, a tă
cut, multă vreme, parte din corpul di
dactic al Școlii sportive nr. 2, înde
plinind, în ultima vreme, funcția de 
director adjunct. Timp de 6 ani a (ost 
vicepreședinte ăl Consiliului munici
pal București pentru educație fizică 
și sport.

Moartea l-a secerat în plină putere 
creatoare, la vîrsta de 41 de ani.

Atanasie Secui lasă amintirea unui 
tovarăș admirabil, îndrăgostit de pro
fesia sa, devotat mișcării sportive, pe 
care a slujit-o cu toată credința.

înhumarea va avea Ioc duminică, 
J mai, ora 15, la Cimitirul Ciulești,
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In perspectiva calificării

I.P.G.G. — 
oră 18,30 : 

— Avîntul

• Derbyul seriei 

pe Stadionul

Pag. a 3-d,

I a Diviziei B se va juca mline

Republicii S Toate partidele
SÎMBATA

CAIAC-CANOE; Lacul Sna- 
gov, de la ora 10 și 17 : „Cupa 
Dinamo".

GIMNASTICA : Sala Tineretu
lui, ora 18 ; faza pe municipiu 
a campionatului republican de 
juniori (f).

HOCHEI : PatinoaniȚ A,23 Au
gust", ora 16,80 : 
Tîrnava Odorhel;
Dunărea Galați 
Gheorghieni (meciuri din seria 
secundă Div. A).

POLO : Bazinul FloreaSCa, de 
la ora 18 : Olimpia Oradea — 
Progresul Bttc. (Div. A).

TENIS : Terenul central Pro
gresul, ora 14,30 : „Cupa Davis", 
ROMANIA — ELVEȚIA, pre
zentarea echipelor, urmată de 
partida de dublu.

DUMINICA
CAIAC-CANOE t Lacul Sna- 

gov, de la ora 10 și 17 : ,;Cupa 
Dinafho“.

HANDBAL. Teren Tinerelului, 
ora 10 : Universitatea Buc. — 
Voința Odorhej (f. Aj; 
Giulești,

Echipa de fotbal a României în
cepe să fie o valoare sigură, forte, 
care nu se mai depreciază de la un 
sezon sau altul, ori in fata unor 
anumiți adversari. Ultima, și pUate

vor începe la ora 17

ECHIPA NAȚIONALA DEVINE
♦

mai mare
A) Și In 

pe

teren
Giulești, ora 17,45 : Rapid — 
Mureșul Tg. Mureș (f. A).

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 16.30 : Dunărea 
Galați — I P G G. București; 
ora 18,30 : Tîrnava Odorliei — 
Avintul Gheorghieni (meciuri 
din seria secundă, Div. A).

FOTBAL : Stadionul Republi- 
Sportul studențesccii, ora 17 :

— Progresul Buc. (Div. B) ; te
ren Flacăra, Ora 11 : Flacăra ro
șie — Dinamo Obor; teren 
F.R.B.. ora 11 : Mașini Unelte — 
Electronica ;
11 : Voința 
ren Sirena.
Victoria
ora 11 :
meeiuri

cea. ora

teren Voința, ora 
— Unirea Tr ; te- 
oră 11 ’ Sirena — 

Lehtiii : teren Lărorfiet. 
Laromet — Autobuzul 

Div. C) : teren Ghen- 
13 : Steaua — Portul 

Constanța ; teren ..23 August", 
ora 13 : Șc. sp. Energia — Po
litehnica Galati: teren Politeh- 
nica. ora 13 : Sportul studențesc 
— Steaua „23 August" teren 
Metalul 
Metalul 
ta. ora 
mobilul 
niori).

POLO : Bazinul Floreasca, de 
la oră 10: Olimpia Oradea — 
Vagonul Arad (Div. A), de la 
ora 17 : Vagonul — Progresul 
Div. A).

RUGBY: Teren Politehnica, 
ora 10 : Sportul studențesc — 
Grivîța Roșie ; teren Gloria, ora 
10: Gloria — Dinamo (Div. A).

TENIS : Terenul central Pro
gresul, de Ia ora 14 : „Cupa 
Davis", ROMÂNIA — ELVE
ȚIA. ultimele două meciuri de 
simpiu .

ora 13: Metalul Buc — 
Tîrgoviște ; teren Voin- 
13 : Șc. sp. 2 — Auto- 
Focșani (campionat lo

cea mai limpede demonstrație. 
făcUt-o in partida susținută la Budt 
pesta, acolo unde altădată oierdda 
sigur Și numai dimensiunea scorului 
era necunoscuta. Dar, între atonei 
acum e o distanță foarte lungă, nu 
afît la scara calendarului, cit • . 
planul valorilur. In timp ce privea-n 
partida de la 29 aprilie, cred că r.i- 
metri dintre nbi no se mai gindea 
la antecedente, la tradîtie. ta com
plexe. Deoarece, jucătorii noștri 
n-au 
torși 
avut 
bine, 
uhei

Crescută 
diverse circuite ale fotbalului Inter
national, actuala genera-ie a ce!or 
mai buni fotbaliști romani s-a dez
voltat pe o lime iconoclastă. '’■»>- 
nă de orice mit în afară de cel a! 
încrederii în sine. Cînd Bran-SOvits 
a înscris golul, am simțjt că nu s-k 
întfmplat nimic. Nimic decît un sim
plu accident Nici jocul- nici trore- 
jul tricolorilor na s-au surpat a- 
tunci, nici măcar al onora dintre ei 
și nici măcar pentru o clică. Pen
tru toți cei unsprezece, de la Ră- 
ducanu pinâ la Iordânescu. tradtjs 
rămăsese toț departe, se votată- 
zase. devenise pentru ‘rideatma can
titate neglijabilă O asemenea state 
de spirit ni se pare minunată, or 
arhitectura ei complicată se sprij-.nk 
pe coloane numeroase ți tari. Mie 
unul nu mi s-a părw că eebica ro
mână ar fi jucat mat ștab n-ci efctar 
la început. Ea avea să evotoeze cer' 
trebuie tot timpuL cu oscUalS dea
supra Imiel de bine. Numai că fe cri
ma repriză și adversarii noșrit au 
realizat combinații inte^ge-te șt 
fine. Era tntr-nn fe! un drect si 
lor, se aflau pe teren propriu si 
n-au Încetat să facă carie «Sta

Niculescu. trebuie s-o recunoaște'!!- • 
risliglt aprospe tone doefarile ie 
idei ev presa sportivă sa» ea o 
parte din p>e<* sp«>t>vă Vei: 
dintre no: i-am cerut meveo să 
Șrhîmbe eAioa. Să renur.Te ta Radj 
Xunwc'feer. Să reb-urte ta Dem-

S renunța tis L -re 
SKMVMbu Dar 

a rezista*, fa toate arcs* d 
pornite, desigur din bine 1 
continuind să rătruui fidel 
ideilor sale- Erdu, or. ou e 
formă un!! țurî'ori. sturer». 
bonafei a anSrat cu d-rit: r'

rrTOn

de Sport. Iar cei învinși trebuie să se 
bccure. Fiindcă din fericire pentru 
zraristi, ei și oricare dintre cei cu 

in lumea fotba- 
iPtcl. S 

imp ce 
Interzis așa 

•reversibile 
(ctiuni- 
ciiiM’îe

jentt
In

n
contestâti 

=’ S" fc

totuși pot 
lui. antre- 

ctva, 
pasi- 

$i de astă
ă lui Asi- 

imnhrfriafra 
antene de 

1 bun. Toți 
alții- dar 
admirabili.

pe gazdele noastre și pe hol, pe 
luptătorii din teren și pe oamenii 
tribunelor, in egală măsură.

Cele 90 tbiriute âTe relurultti tre
buie să se desfășoare intr-im Cli
mat la fel de frumos, de pasiuni și 
rivalitate sportivă. care implică 
stima pentru valorile adversarului și 
ih'ptcger'e prntrn ardoaiTa eorebtă 
manifestată de el intru apărarea 
șahseira- AvCrti 'credința că publi
cul românesc se va coaitîta atoni- 
i abil. Fiindcă a demonstrat în nu
meroase ocazii capacitatea sa de a 
vibra puternic alături de tricolori,

Deoarece, jucătorii 
părut nici măcar o clipă ia- 
cu fața spre trecut. Ei n-au 
vreme decît să joace foarte 
ambiția lor puherizlnd himera 
tradiții.

in ambianța celor mai
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BUFA CAMPIONATELE EUROPENE I
DE GRECO-ROMANE I

ts ne eturf ra îa aceste die de rates 
Si de meltemîre re aceste* la a- 
tacurile pe care le-ar fi avut de su
portat Anedlo d?r. partea rrW.ră- a 
unwa dintre ziariste La 29 aprilie, 
omul acesta ciudat, care începe să 
fie stimat și de adversarii lui, a 
ctștigat Încă o bătălie c-J rubricile

r

(Urmare din pag. 1)

zinci Ia puncte partida cu J. Miha- 
lik (Polonia) și prin tuș pe cea cu 
V. Konstantinov (U.R S.S.). Vicecam- 
pionul mondial și european la u- 
șoară, Momir Kecman (Iugoslavia) 
a ocupat, la campionatele europene 
din Polonia, locul 9; Darnel Roben 
(Franța), la aceeași eategorie, me
daliat cu argint la JO. de la Me
xico,. atît la greco-romane cit și ia 
lupte libere, s-a clasat pe locul 7. 
Campionului european la semimij- 
locle, Milan Nenadici (Iugoslavia), 
i-a revenit de astă dată doar tocul 
5—6, ia egalitate cu Kiril Dimitrov 
(Bulgaria), medaliat și el cu bronz 
la C.M. de anul trecut. Chiar vice- 
campionul mondial din 1978 Czes- 
lav Kwiecinski (cat. mijlocie), care 
lupta la el acasă, n-a reușit mai 
mult decît locul 4. Și, lista ar mai 
putea continua.

Dintre noii campioni europeni, 
doar Gheorghe Berceanu (semi- 
muscă), Jan Mihalik (Polonia) la 
muscă, mijlociul Stoian Nikolov 
(Bulgaria) și semigreul Nikolai Ia
kovenko (U.R.S.S.) au cucerit titlu
rile fără să fi suferit înfrîngerj sau 
să fi terminat partide

vă trebui să 
cu mai mult 
încredere In

la egalitate.

a luptat In 
unui singur
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(Urmare din pag T)

Gheorghe Berceanu 
așa fel (cu excepția 
meci cînd a fost condus la puncte, 
dar a încheiat disputa în cele din 
urmă, printr-un tuș imparabil) In
cit numeroși tehnicieni aflați la 
Katowice ne-au declarat că repre
zentatul țării noastre a fost 
vingător incontestabil.

Dintre luptătorii noștri 
să mai subliniem pe Ion 
(semimijlocie), Ion Baciu 
Nicoîae Martinescu (semigrea) 
Victor Dolipschi (grea), care au reu
șit să urce treptele podiumului de 
onoare. O relevație a constituit-o 
tînărul Ion Păun (pană) care a de
butat cu succes la o competiție 
continentală. în primul tur el l-a 
învins la puncte (5—1) pe luptăto
rul turo Eroi Mutlu, apoi l-a fixat 
cu umerii pe saltea, în numai 26 de 
secunde, pe Cristian Pilt (Elveția), 
după care a terminat la egalitate 
cu Viaceslav Toporov (U.R.S.S.), 
prilejuind o surpriză. O nouă vic
torie a obținut-o Păun în turul ur
mător, cînd l-a învins la puncte pe

un în-

trebuie 
Gabor 

(cocoș), 
Șl

Stilianos Migias (Grecie). IntHnin- 
du-1 în continuare, pe vteecarrroto- 
rul mondial KăziAir Llpfen (felo
nia), ft-h putut să facS față asaltu
rilor repeta» ale acestuia și a pier
dut partida la puncte, clasfedw-se 
pe focul 5. Icn Păun 
abordeze, fesă, lupta 
curaj; cu mai mtetă 
peSibilîtâple sale.

Mijlociul Ntaotae Negvț a luptât 
sub posibilități, îndeosebi atunci 
cînd trebuia (si putea) aă-st apere 
șansele pentru a cuceri 6 tnecaTe 
ta ultimele două mecturș pe care 
le-a pierdut 1a puncte, clăsfedn-ae 
astfel pe tocul 5-

Inadmisibil de «îab a concurat la 
campionatele europene de la Kate- 
wice, Gheorghe Stoiciu (cat. muscă) 
Este drftrd de găsit o stfbză atunci 
cînd vicecamptonu! mondial Stoi
ciu este eliminat dm «xnpetițîe după 
numai două partide, chiar dacă In 
aceste meciuri el i-ar fi fatihiit pe 
cei mai buni luptători de la cate
goria sa. Adm ițind că i-a f ost greu 
In prima confruntare cu cel care 
a cucerit titlul de campion, ei trebuia 
oricum, să piardă onorabil. în me
ciul la care ne referim. Insă, cu Jan 
Mihalik (Potenta) htptâbcrul ndstru 
a fGst ridiculizat pur și simptu. 
fiind învins cu categoritui_ scor de 
11—3. Nîci nu ne venea să credem 
cînd vedeam cu ckâ ușurință era 
trecut prin pod. în urma unor cen- 
turâri laterale ftnal-za» de Miha
lik. în Cea de a doua confruntare. 
Stoiciu a pierdut tnăîh’e de litotă 
în fața horveg'iamilul Tord ttartj- 
ninSen, un luptător aproape necu
noscut, clasat la C.E. pe locul 1# ! 
Să sperăm eă pentru Stoiciu cam
pionatele europene din Potente au 
constituit o severă lecție ta Vederea 
pregătirii sate viitoare.

Luptătorii noștri, vizați pentru a 
participa la J.O. de la Munchen, și 
cei care aspiră la uh loc în echipa 
României pentru confruntările olim
pice, vor trebui să-și Intensifice te
meinic pregătirea, să înlăture minu
surile pe care le-au amt la recen
tele campionate europene. Asupra 
acestor aspecte, însă, vom reveni.
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să ml vadâ la lucra, ea să știe pe 
ce contează la 14 mai. Peotrw mine 
venise la meet Dspă joe. atniadoi 
antrenorii erau mulțumiți. Dar. vă 
rog să credeți, rareori am alergat 
ea de data aceasta. Intrebațl-4 pe 
Xae lonescu ce surprins a părut 
cîhd m-a văzut că vin ia zona lui 
pentru presing CCe-ai pățit, Gis- 
cane. alergi ca aebunul ? — mr-a 

el lotr-ua tanp — că tot 
o să joc: cn Ungaria" ... X

Pu.u Ictedănesc-j cu se vede, nu 
se aude. Retras intr-un eoiț al au- 
tocaruJut, esx» pe jumătate aco
perit de 'jn vraf de scriscri de ia 
stțwrteri. Le desface ca gestun 
pripite, le așează pe categora. Ia

\Hine. de la ora 10,30,

pe stadionul Ciulești 
DINAMO - RAPID

Mline îiris-eețA. de te ora I%31 
pe s4adioBai G.e-esti se re e se«na 
îr.tîlr" >rea ana irate de fotaei dintre 
eertipele Raped f D’tmb» Peve o 
riWiT'-d. pe SȚirfio—1 O.e.ae-4». va 
avea loc revanșa aceste toc ami
cal.
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ECHIPA NAȚIONALĂ DE JUNIORI

IN FAȚA TURNEULUI U. E. F. A.
dminrsț-1. lowf de juniori «-a 

țtrfeu ia Barorești. pentru a.tima pe- 
rfc&K de pregătire, înaintea celei de 
■ 29-a eriții a Turneului U.E.F A„ 
care va mea loc In Spania, încep:-.d 
* K 13 ML Au fast eonvocațî: 
jtasze -Pp’iteftnica Iași) și Ciurea Fa- 
r«f> — portari | Aagtoelini (Steagul 
roșul, Nagkr (Corvtnul). GrigoraȘ '.Ra
pid). Perima (Gaz metan Mediaș), Be- 
dee (Crițuh. tevânescu (Steaua), Onu- 
țan (AAA. Tg Mureș) — fundași ; 
I«m (Steaua), Damitriu (Progresul), 
Ctestef (Dinamo) — mijlocași ; Koșu 
(Dinamo), Aelcnei (Steaua). Râducanu 
(Steaua), Szabados (Mureșul Deva),

LOTO—PRONOSPORT
CÎȘTIGATORII CELOR DOUA AUTOTURISME ATRIBUITE

DIN 16 APRILIE 1972
LA CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT

di- 
cj 

ora

dct.î

Șxunwlasctn (Steaua), logs (Progresul 
Brăila) — înaintași.

Pînă la ll mai. juniorii tricolori se 
vor pregăti. Ia Snagov. sub Îndru
marea antrenorilor Constantin ărde- 
leanu și Vasife Zavoda. Cu excepția 
zilei de duminică, cînd vor juca 
Constanța, in nocturnă, cu FaruL

IERI S-A REUNIT

Ia

Șl LOTUL OLIMPIC
• Dumitriu II și Sălceaiw, noutățile
de ultimă oră • Mîine. Joc de pregătire

veniți mulțumesc pentru 
făcută.

Seara, fe uh ceas cînd 
s-au abandonat somnului, 
i.mpre>>r.â Cu Anifelo ICcufesfu fe
fața televizorului șî. inspirat de 
emisiunea tn care cefebrol chirurg 
Chnsf.an Barnard răspunde nume- 
reaseior fntrebăr: la temă. II în
treb pe nr;S încercatul antrenor:

— Sr - - vă rot dacă vi 
s-ar propune aomn, fără riscuri, ați 
adj*-te un transplant de in mă 
jBi jo* Ia fofbaî t

— Sub mei an motiv — Sni răs- 
ptrMe Hră să ezite o clipă Angelo 
Nr afeȘtu. La re bun o viată fără 
emu», fie He pOcvfe sau mai 
Pa tm pUeefe ’... tn ceea ce mă 
privește, fotbalul tni-u produs des-

Ieri a avut loc tragerea la sorți 
a celor două autoturisme atribuite 
la concursul special Pronosport de 
duminică 16 aprilie 1972. Cîștigă- 
torii sint următorii : Mihăescu Con
stantin — Brașov = 1 autoturism 
MOSKVICI 408 cu caroserie 412 și 
Cristea Ion — București = 1 auto
turism FIAT 850.

« Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de 
fnîine. duminică 7 mai 1972.

In ultima vreme, o serie de par
ticipant! au obținut premii mari 
prin indicarea a ’3 sau 12 rezul
tate exacte la concursurile Prono-

Buția
lei pe

sport Dintre _gî cităm pe : 
Nicolaie din Sibiu = tOO 660
o variantă SS’/n la co'ncursnl din 26 
martie 1972, Vasiliu Gheorghe din 
Ploiești = 100 000 lei pe o variantă 
lOYo la concursul din 16 aprilie. 
Dobre Ștefan din Mangalia
Kffi 000 lei 1a eoneursu! din 23 a- 
prilie și alții. Participind la con
cursul Pronosport de mîine oricine 
poate obțirre asemenea premii.

LOTO
NUMERE EXTRASE l.A TRAGE

REA DTN 5 MAI 1972
FOND GENERAL DE PREMII: 

1.184.540 lei

EXTRAGEREA I t 2, 62. 50,
43. 70. 81. 9, 83

Fortd de premii: 553.367 lei

EXTRAGEREA a H a: 85, 44,
19, 26, 38, 86

Fond de premii:

Plata premiilor
Capitală de 1a 13

21,

75,

631.173 lei

va începe 
__r___ mai pînă la
iunie: în țară de la 15 mai 
la 19 rante 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

în
19

pînă

Ieri s-a reunit, în Capitală, și 
lotul olimpic, care se pregătește 
pentru jocul decisiv, de 1a 21 mai. 
cu Danemarca. Antrenorii Gfreor- 
ghe Ola și Gheorghe Constantin au 
convocat 15 jucători : GHIȚA și 
COMAN — portari, POP, C. OL- 
TEANU (F.C. Argeș), M. OLTEA- 
NU (Steagul roșu), VI.AD și CO- 
DREA — fundași, SIMIONAȘ, PES- 
CARU și BROSOVSCHI — mijlo
cași, GYORFI, DUMITRIU II, 
KUN, MARCU și SALCEANU — 
atacanți.

Mîine, ta ora 10,30, pe terenul 
UREMOAS din Capitală, seleețibnath 
olimpieâ va întîlni într-im joc de 
pregătire echipa UREMOAS, urhîîhd 
ca miercuri, de la ora 17, să sus
țină, pe stadionul Republicii, un 
test important în compania selec
ționatei olimpice a Bulgariei.

Eclipsată de sora ei 
(întrecerea diVîzionarelbt 
conul de umbră al bătăliilor 
care le suportă ,;națiohala“, Divizia 
B își trăiește existența ei drama
tică.

Iată campionatul diviziei secunde 
a ajufis la ultima turnantă, lupta a 
dăvenit mai aspră, mai interesantă, 
fiecare tși inventariază forțele, se 
ascut armele de exprimare In te
ren, se ascut și creioanele care so
cotesc cu înfrigurare „calculele hîr- 
tiei“. Etapa a XXIII-a marchează, 
în timp, ultima pătrime a întrece
rii. Această etapă de mline tiu poate 
fact? Insă Iurfimă deplină în hățișul 
clasamentului, pentru că, la perife
rie. duelul este dur și o singură 
etapă nu poate departaja hotărîtor 
18 formații (cinei în seria I, 13 în 
Seria a Il-a) aliniate în partea in 
ferioară a clasamentului Și distanța
te de un fragil avans de patru 
puncte. Rezultatele etapei vor în
vălmăși d u nou combatantele în- 
tr-o ierarhie efemeră. Dar, se pare 
că îi feSte dat acestei etape să con
figureze finalul luptei pentru supre
mația din pTima serie, acolo unde 
Sportul studențesc sprihteâză tato
nată de Progresul spre tărîmul Di
viziei A. (în cealaltă set ie, G.S.M.

Reșița, cu un avantaj substanțial 
în fața Minerului Baia Mare, își 
pregătește, se pare, sărbătorirea 
promovării).

Etapă de mîine plasează cele 
două combatante bucureșterie față 
în față. Va fi o înfruntare decisivă, 
care poate amina sau anunța dezno- 
dămîntul. Pe cele două talgere ale 
balanței vor purre fiecare pricepe
rea, elanul, forța, ambiția, cunoș
tințele și Ssfe mai bine și mai fru
mos așa, ca șansele la supremație 
să fie decise Intr-o „trîntă dreaptă". 
Meciul lor, pe care-1 dorim loial, 
va hotărî care echipă este MAT 
BUNA. în turul campionatului par
tida lor a fost nedecisă (1—1). în 
meciul de mîine, Sportul studențesc 
are posibilitatea de a-și demonstra 
sifceeSele de pînă astăzi, iar pe u- 
merii Progresului va apăsa răspun
derea de a susține cu argumente ae
rul său de superioritate nerăsplăthfi. 
Iată de ce o întîlnire ca aceasta do
mină detașat programul meciurilor 
de mline fiind, în același timp, un 
mare derby și o verificâre a ade
vărului. Pe lingă această partidă, 
toate celelalte întîlniri, rămîn, ine
vitabil, 15 meciuri cuminți de sfîr- 
șit de săptămînâ.

Ion CUPEN

Regulamentul de joc—un
Arbitrajul — s-a spus nu 

o dată — nu este o treabă ușoară, 
la mdemîna tuturdr. Oricît de bine 
a cunoaște rfegulafti'ehttrl, orîcîtă 
experiență ai avea, în acea fracțiu
ne de secundă pe care o ai la dis
poziție și care poate fi hotărîtoarv, 
de multe ori. pentru soart.: unui 
meci, totuși ești expus greșelii Să 
nu uităm, de asemenea, că pe te
ren si tn tribiiwe th fronts mari
pasiuni, care creează două optici 
diferite, dfeuă felin-’ de a interpre
ta reguLamentiă de jde, fe deza
cord, pe rind. cu deciziile arbitra
ri.

Toate acestea se cunosc, și ele 
ne cer să manifestăm mai multă 
tr.’ețegere pentru m.siuhea eoiidu- 
cătorultn «fe joc, acceptlbd $1 posî- 
b I’tataa greșeli:, bineînțeles, nein- 
î£d țTcnists.

Dar. rată că partida Rapid 
Steaua ne conduce spre alte con- 
ehizii pr.-vmd arbitrajul. O fază 
«fe joc. eît Se poate de clară, sol u- 
țienată de către arbitrul V’ssile Du- 
mitrrscn m mod abtzzfv. prin pris
ma voințe’ personale și nu a pre
vederi Ier regulamentare. Este vor
ba de faza în care lordănescu a 

faultat LN CAREU. Arbitrul a 
văzut atît infracțiunea, cit și locul 
unde s-a petrecut Fluierînd, el 
n-a mai avut însă 
merge pînă la 
tură de lâ 11 
locul unde se 
nea, din careu 
tat lovitură de 
sivă ca ătîtea alte lovituri de 
această distanță. Practic, în loc 
un gol — nimic !

Aceasta nu mai poate fi conside
rată o greșeală de arbitraj, ci pur 
și srmolu o imixtiune a arbitf&iai 
in joc. avantajarea unei echipe și 
defavorizarea celertatte. tn ultimă 
instanță t influențarea rezttHafulin. 
Ne-a interesat, de aceea, mai mult 
ca orictad, o părere oficială, aceea 
a observa tom hn federal Entîmpla- 
rea a facet ca acesta să ffe Gteeor- 
ghe (Ha pe care nnnenj nu-! poa
te acuza de o excesivă Severitate. 
D:mpetrivă. Aprecrerile observate 
ruTui federal nu lasă loc nici urnii 
echivoc i „Arbitrul Vasile 
trescu a greșit la faultul 
asupra lui Iordănescu. ÎN 
(n.n. i sublinierea noastră), 
normal, el 
ft BA DE 
subîihiereâ

No< ntF-i 
ții lui Vasife Dumitresca 
că aereptlnd doar ideea 
curaj, trebuie să spunem

Fluierînd, 
curajul de a 

capăt, dictînd lovi- 
metri, ci, muțind 
petrecuse infracțlu- 
în afara Lui, a dic- 
Ia 16 metri, inofen- 

la 
de

trebuia să acorde 
LA 11 METRI 
noastră)*.
facem proces

Dumi- 
comis 

CARIA 
In mod 

LOVI
(n.n. i

In ten-

simplu petic de hirlie ?
echipe-, ceea ce roiul de arbitru ex
clude din capul locului. Sau, mai 
bine zis, ar trebui să-l excludă...

Dintre însemnările găsite în alte 
rapoarte, am reținut dorința — le
gitimă — a arbitrului Chfevorc 
Ghemigean. care a con’us meciul 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tîrgu Mureș, de a se lua măsuri 
impotriva spectatorilor care fac sa 
detoneze petarde, nota 10 pe care 
Cornel Drăgușin o acordă, prin 
prisma disciplinei, jucătorilor de la 
Dinamo și Farul, criticile Pe care 
observatorul federal Francisc Ma- 
teescn le aduce celor doi antrenori 
ai echipei Sport Club Bacău, C și 
P. Rădulescu, pentru proteste repe
tate și jigniri aduse brigăzii de 
arbitri.

Dar. ce] mai încurcat raport ni 
s-a părut a fi cel care se referă la 
un meci de Divizia B : Poiana Cîm- 
pina — Sportul studențesc. Obser
vatorul Colegiului central al arbi
trilor. Simion Mîndreș. arată că ar
bitrul întîlnirii, Vasilp Liga, a to
lerat jocul dur, dovedindu-se lipsit 
de autoritate Si atunci cînd s-a sim
țit nevoia reprimării unor acte de 
indisciplină, mai ales ale oaspeți
lor. De fapt, arbitrul a avut in te
ren mai mult 
Dar, pentru o 
nu era nevoie 
fluierului" din

o prezență fizică, 
asemenea evoluție, 
de un „cavaler al 
lotul A...

Jack BERARIU

JOC INTERNAȚIONAL 
LA PITEȘTI5

întreruperea campionatului di
viziei A a permis clubului pites- 
tean perfectarea unui meci in
ternațional pentru această dumi
nică. Astfel, mline dimineață, 
de la ora 11. pe stadionul „1 
Mai", F.C. Argeș va întîlni for
mația Etar Tirnovo. din prima 
ligă a campionatului bulgar. în- 
tr-o partidă care se anunță 
foarte interesantă și care stîr- 
nește interesul localnicilor.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

de
Dar, iată 
lipsei de 

, _____ că aceas
tă, în fapt, duce Ia părtinirea unei
________ _________________________

hi OBIECTIV, DIVIZIA C

TRIALUL PENTRU LOTUL DE TINERET CARE
NE VA REPREZENTA LA BALCANIADA

In eorwi săptamtmi trecu:e srn 
putut asi-ta la (.na^rzarea anei tm- 
moase aepum a F RF. ne referim 
ta cele două mecn disputate pe 
stadionul Dtnamo Intre două selec
ționate formate nnmai tSn țovători 
din ă trea divizie a firn. toți a- 
vind vlrsta pinâ ta B Sk 8nl Sub 
ochii exigeați ai celor 14 membri ai 
comisiei de selecție .plus antrenorul 
selecționatei, de tineret. C. Drăgu
șin, care, firește, a avut cuvintul 
hotăritori. au everiuat 65 de tineri, 
reprezentind aproape toate cele 12 
serii a!e diviziei, mai puțin seriile a 
I!-a și a Vni-ă. unde dezinteresul 
arătat de ar.trenom ueseuirtatl ca 
preselecționarea în seriile respenive 
— T. CăpUină (Rulmentul Birlad) «i 
C. Lepădata (Metalul Tr. Severin) — 
a privat comisia de alte posibile 
selecționări.

Duoă disputarea celor două par
tide ale ttiaiftftiA «-ă trecut lă... Vot. 
Aa fJFWiîl votări 29 de jucători, dar 
din aceștia doar 18 au fost selec
ționați.- Duba fCîJ. Gherla), ș; 
Frank (vJCWrtă Caret) — pidrtăfi; 
Enache (MuȘcehi! CirttpuTong), Gi- 
ranrea (Electrrtă Constanța) Ghinea 
(Minerul B. Scrie) Cildăruț (Chi
mia Suceava), Vargă (Minerul Cav- 
rtle), TTrse (1 M U. Medgidia) — fun
dări Radu nWineme^al), BTaec 
(1 M U M ). Xiștor C-r«truc».Orul B 
Mare) - mijlocași; Antbci și Pa- 
mselWvesvti (ambii Metrom Brașov). 
GMofa (Măr-na Mangalia). Helvei 
(Vittoria CMreî) Stan si Negvescii 
(ambii GToriâ Buzău) și §acia <I T A- 
Pașcani) — MSTfetăm. A’Beariă sălec- 
ționată Vă fhtîlhi o eWiSS divizio
nară A. dubă rare antrenorul C. 
Drăgușin o va IWTfoffl fu srWcțio- 
nata Bivferiei B. care este tn curs 
de alcătuire.

Scbptri acestei ăcțîurri de amploare 
“ CU tert ihrontestabihrt său caracter 
de perspectiva, este, mult mai apro
piat decît se credea pînă acum. 
Biroul federal a stabilit ca'la Balca-

sen ada echipelor de tineret, care 
va tine în acest an între 9—16 au
gust în Turcii la Izmir, echipa care 
ne va reprezenta să fie alcătuită 
• din mai multe motive) doar din ti
neri jucători componenți al echipe- 
i r divizionare 8 și C. O altă selec
țicMlft de 
din jucători 
p: ezenfa In 
echipele de 
dirie începe

ttneret, formată numai 
divizionari A ne va re- 
,.Cupa Europei" pentru 
tineret, a cărei nouă e- 
în toamna acestui an.

★
etapă disputată s-a în- 
nou un număr destul de

15! Iată cîțiva
In ultima 

registrat din 
mare de eliminări: 
..eroi" pentru care arbitrii partidelor 
au trebuit să scoată cartonașul roșu 
pentru infracțiuni „mai 
Tănose (Autobuzul) — i

i deosebite": 
a călcat icli 

i cioarele un adversar!, Rațiu (U- 
r -ea A!ba Iulia) și Papuc (A.S A. 
Cimpulung) — au tras cite o palmă 
și respectiv... un pumn urtbr jtfcă- 
t'ri adverșț, Aritman — injurii gro
solane etc.

Tn seria a Il-a — unde se duce 
r-'-.’e ceâ mai disputată luptă pen
tru pdzifiă de IțiieT — a avut loc 
derty Cu pScîhtăi": Petrofift Moi-
r.esti — Wîhetul Comăneșii (1—1). 
Arbitrul V. Murgășnnu (Buc.), spre 
cinstea sa. a izbutit să ducă totul 
la bun sfirșit. DSr cil măre greuta
te: 4 avertismente și doi eliminați 
— Fonescn (Petrolul), în prima re
priză centru o lovitură cu capul 
in... fata unui adversar (!) și Iran 
(Mtnertri). iă ceă de a două:..

O partidă ..istorică": dapă 18 e- 
tspe. ifi Care CoîisfrtftWrul IaȘi n-ă 
înscris decît 8 goliifi șl d retișit ăhăt j.jncj - - . _ ——
nii 
Ș-2 (T—-2T c0 
înscriind dec: 
«bțmute pînă 
după pauză...

meciuri nule. dumirflCă, teșe
au obținut prima t

Mîhobradul V. Dornei, 
jumătate din 
acum. dintre 
Curaj băieți!

victorie.
golurile 
care 3

Dumitru GRAUR

1. „U* Cluj 23 16 4 3 49-20 36
Z. Petrolul 23 13 7 3 43—20 33
3. Dinamo 23 13 4 6 46—20 30
4. Rapid 23 10 7 6 40—26 27
5. Univ. Craiova 23 10 7 6 26—16 27
r. tr.T.A, 23 11 4 8 32—28 26
7. Steaua 23 11 3 9 44—25 25
8. Cri șui 23 11 3 9 29—32 25
5. F.C. Arpeș 23 8 7 8 27—29 23

10. Steagul roșu 23 8 4 11 35—31 20
11. Farul 23 6 7 10 20—29 19
12. Jiul . 23 7 5 11 23—43 19
18. C.F.R. Cluj 23 5 6 12 21-47 J«
rt. Politehnica 23 5 5 i:î 23—43 15
15. A.S.A. 23 6 3 11 23—45 15
1«. Sport Club Bacău 23 5 2 16 20—47 12
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AL REVISTEI

Un numâr interesant și bogat 
ilustrat, din care spicuim :

• UN SPLENDID REZULTAT PE NEPSTADION - ompit foto 
reportaj de fa meciul de fotbal 
UNGARIA — ROMANIA.

PRIM PLAN - OLIM
PIADA. Un grupaj de 6 pagini, 
cu reportaje în mijlocul boxeri- 
lor, al sârilorifor de la trambuli- 
nd și ql altor oHmpici.

• VARIETĂȚI FOTBALISTICE - 
IvanSuc recunoaște că nu a fost 
uh ;,kămil<a'dze'' 
— , Atenție la

al fotbalului 
,v> atacul danez

— Fotbalul argentinian, în impas.
— Un goi de aur al echipei Ajax 
Amsterdam — cea mai „en vo
gue” formație europeană — an
trenată de românul Ștefan Co
vaci.

• RUBRICA VIAȚA SPORTIVA.
• Viața aventuroasă a lui 

Sonny Listen, în serialul nostru 
„Ultimg repriza”.

• „Tripla" lui llie Nâsfase.
• Baschetul încearcă să „ia 

înălțime"...
• SPORT-MAGAZIN
• CICLISM — „Cursa Păcii" — 

în actualitate.
*



SABRERI1 CLUBULUI STEAUA
PE LOCUL V IN CUPA EUROPEI
BUDAPESTA, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). — Cea de a 
X-a ediție a competiției de sabie Cupa 
Europei a început vineri dimineață, 
reunind numai 9 din cele 15 echipe 
enunțate inițial. Avînd în vedere noua 
situație, organizatorii au alcătuit trei 
serii a cite trei echipe (seria I : 

Moscova, F.K. Bonn, F. K. 
seria II-a: Vasas Budapesta,

TSKA 
Graz ;
TSKA Sofia, Ee Francais Montreuil ; 

fseria IIJ-a Steaua, Honved Budapes
ta, Slavia Praga). Echipele clasate 
pe locul I în serii s-au calificat în 
turneul pentru locurile I-III, cele 
clasate pe locul II au luptat, apoi, 
pentru locurile IV—VI, iar celelalte 
au continuat disputa pentru locurile 
vi-ix.

I In primul meci, 
întrecut cu 13—3 
,ză Slavia punctele 
iCulcea 4, Nilcă 4, 
2. In continuare, 
au .
tea echipei Honved, care si-a adju
decat întBjiirea cu 9—2. Cele două 
țpuncte ale bucureștenilor au fost 
Opera lui Nflcă, în timp ce coechi
pierii săi nu au reușit să întreacă 
iniciunul dintre adversari. De reți- 
TiUt că, în cursul acestui meci, NU- 
!că s-a resimțit după întinderea su
ferită la umărul drept în cadrul 
etapei de la Cluj a diviziei A. El 
a tras sub posibilitățile sale spre 
sfîrșitul întîlnirii cu echipa buda-

pestană șl, mal ales. In cea urmă
toare în care sportivii noștri au fost 
opuși formației austriece din Graz. 
Acest meci s-a încheiat cu o mare 
surpriză, victoria revenind sabreri- 
lor austrieci cu 9—7. Au punctat 
pentu Steaua l Culcea 3, Nicolae 2, 
Nilcă 2.

în ultimul meci, 
nit echipa franceză 
pe care a învins-o
punctele realizate de 
lexe 2, Culcea 1 șl 
Acesta din urmă l-a 
sentimentul adversarilor,

snort
In turneul de la Bratislava 0 ETAPĂ CONTRACRONOMETRU A INAUGURAT

La Addis Abeba, în cadrul prelimina* 
riilor turneului olimpic de fotbal, s-au 
tntilnit selecționatele Etiopiei și Suda
nului. Partida, la care au asistat 30 000 
de spectatori, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1-1).

Germaniei) s-a
internațională

sabrerii Stelei au 
formația praghe- 
fiind realizate de: 
Nicolae 3 și Alexe 

trăgătorii noștri 
primit o replică fermă din par-

Steaua a întîl- 
din Montreuil 

cu 9—7 prin 
Nicolae 4. A- 
b. Rohony 2. 
înlocuit, cu a- 

pe Nilcă.
aflat In imposibilitate de a mai 
trage.

în urma acestor rezultate. Steaua 
urmează să ocupe locul V In cla
samentul final. Totuși, a eventuală 
victorie a clubului Montreuil asupra 
sabrerilor din Graz (med abia în
ceput, la ora convorbirii noastre te
lefonice) i-ar aduce pe sprinterii 
bucureșteni pe locul IV.

i Tiberiu STAMA

In Sala sporturilor din Bratisla
va a început joi seară turneul in
ternațional masculin de volei dotat 
cu .Cupa Eliberării Bratislavei", 
competiție la care participă citeva 
formații puternice din Europa. Re
prezentativa țării noastre a întîl- 
nit în prima etapă echipa Ungariei, 
«ie care a dispus cu 3—0 (6, 5, 9). 
.Voleibaliștii români au făcut un 
jac de bună valoare, ne spunea la 
telefon antrenorul secund Paul 
Brașoveenu. Numai la începutul se
tărilor, ei au avut momente de fluc
tuație. ceea ce a permis adversari
lor să acumuleze mai multe puncte, 
în rest băieții noștri s-au impus 
dar* în această întilnire a fost a-

liniat următorul sextet: t’dișteanu, 
Bartha, Oros, Codoi. Schreiber, 
Stamate. Au mai fost folosiți : Cr. 
Ion, Dumănoiu și Bălaș. O evolu
ție foarte bună au avut trăgătorii 
secunzi Bartha și Schreiber, pre
cum și coordonatorul Stamate. în 
celelalte partide programate joi 
seara, campioana mondială, echipa 
R. D. Germane, a dispus cu 3—0 
de cea a Bulgariei, iar reprezenta
tiva Cehoslovaciei a învins selec
ționat;! R.S.S. Ucrainene cu 3—3.

Aseară, echipa României a avut 
un adversar mai dificil — formația 
R.D. Germane. După dotiă ore ș; 
douăzeci dd minute de joc ețx. - 
zant, campionii mondial: au cistigal 
cu 3—2 (13, —6, 10. —10. 8\ în alt 
meci R.S.S. Ucraineană — Ungarta

CEA DE A 25-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII
V u

La Goeppingen (R.F. a 
desfășurat o competiție _______ . .
feminină de floretă la care au partici
pat 150 de sportive din 9 țări europene. 
Turneul individual a fost cîștigat de scri- 
mera poloneză Jolanta Bebel, cu 5 vic
torii, urmată de vest-germanele Karin 
Giesselmann — 4 victorii și Brigitte Cer
tei — 3 victorii. Janette Cathll (Anglia) 
a ocupat locul șase. Pe echipe, victoria 
a revenit selecționatei Pdloniei care. în 
meciul decisiv, a întrecut cu 9—7 for
mația RF. a Germaniei.

LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE TIR DE LA PLSEN

BERLIN, 5 (prin telefon). Aseară 
a început. în 
mane, cea de 
„Cursei Păcii", 
Varșovia. La 
s-au aliniat 17 
țior.ale din Africa. America și Eu
ropa. Printre cei peste 100 rutieri, 
care s« vor întrece de-a lungul ce
lor 14 etape (însumînd 2 014 km), 
se află numeroase personalități ale 
sporttLx cu pedale internațional. 
Este vorba oe ftyszard Szurkowski 
(Boiocua) — învingătorul ultimelor 
6ooi e^rța a_e „Cursei Păcii*. Re
gts Orion (Fi oala) — oreptan 
MadW. J. bdetm (Frința) — 
care ta * aci a ebriaut pesie 13) 
<5e \rerr ura * fund. Z. 
Crerhpvs-ct

capitala R.D Ger- 
a 25-a ediție a 

Berlin — Praga — 
startul competiției 
reprezentative na-

mai în formă rutieri ai ci- 
remar-

tre cei 
clismului amator, sprinter 
cabil, precum și alți valoroși aler
gători din R.D. Germană, Belgia, 
Cehoslovacia. Italia etc.

Prima etapă s-a disputat vineri 
seara pe un circuit de 9 km. pe 
care participanții la .Cursa Păcii* 
l-au parcurs individual contracro- 
r.ometru. A fost o etapă de depar
tajare din start a concurent:ior In 
clasament, o etapă care să dea ca
ravanei — încă Inair.re de a 
pune in mișcare — un lider,
purtător al tricoului galben. în
cepută ia ora 2030 >ra României), 
etapa I s-a încheia: Ia miezul
- sp'.Ă Primul fnvingăiar : A. Takacs

ia) llâljO.

se 
un

BASCHETBALISTELE AUSTRIECE
AU ÎNVINS ECHIPA ITALIEI!
In ziua a doua a turneului de la Bar:, 

competiție care urmează să caLT.ce 
două echipe pentru campionatul eur-- 
pean feminin de baschet, a fost înre
gistrată o mare surpriză : selecționata 
Austriei a întrecut cu scorul de 54—53 
(26—30) formația 
ului. In celelalte 
s-au înregistrat 
Israel — Scoția 
— Anglia 42—37 
conduc echipele 
cîte 4 puncte fiecare.

Italiei, favorita turne- 
două partide disputate 
următoarele rezultate : 
79—38 (41—21) ; Grecia
(22—15). In clasament 

Austriei Și Greciei, cu

AMA MATEI - LOCUL III LA PISTOL SPORT
3

PLSEN, 5 (prin telefon). în toeaL- 
tate au continuas îr.trecenie de tr ale 
competiției riternantmaJe -Marele pre
miu al Victoriei*, la care concurează tră
gători din șase țări. Capul de atș al 
programului de vineri a fost uxara.<>- 
nul" tirului. proba de armă libera ca
libru redus 3x40 focuri, la care. dm 
păcate, țintașii români au avut o com
portare slabă. Cel mai bine s-a clasat 
dintre reprezentanții noștri la această 
probă masculină o... fată, și anume 
Veronica Stroe.

La proba de pistol sport (senioare J- 
junlori) o comportare bună a avut-o A- 
nișoana Matei care a ocupat locul trei.

REZULTATE — armă liberă calibru

Corespondență specială pentru SPORTUL

Op IN ECHIPA ungariei și-au găsit loc
v  w/ Big I■ g^ggg a ■ ■ g I I ir11 g^g g |bi|

Găbor Szarvas clasat pe locul 
al doilea la ultimele campionate 

europene de la Sofia

NUMEROASE ELEMENTE TINERE
Ca și Ia toate edițiile campionate

lor europene, din 1937 încoace, și 
la Constanța, la cea de a 31-a edi
ție, echipa Ungariei va fi prezentă 
la marea întrecere a celor mai buni 
halterofili de pe continent. De data 
aceasta însă nu va fi aliniată cea 
mai bună echipă, deoarece după pă
rerea specialiștilor unguri, unor 
sportivi din lotul olimpic (Foldi, 
Holczreiter etc.) nu li s-a recoman
dat participarea la C.E., considerîn- 
du-se că un efort suplimentar i-ar 
scoate din formă la Jocurile Olim
pice. Așadar, la Constnța vor fi pre- 
zenți doar acei sportivi maghiari 
din prima garnitură a căror rezis
tență și capacitate fizică corespund 
unor solicitări suplimentare.

Firește în asemenea condiții, hal
terofilii maghiari nu vor candida 
Ia atîtea medalii ca și în trecut, tre
buind să se mulțumească cu ocuparea 
unor locuri printre primele șase !

In rîndurile de mai jos vom men
ționa lotul, cifrele reprezentînd lo
cul ocupat pe lista celor mai bune 
performanțe din Ungaria în 1971, 
precum și rezultatul obținut de fie
care în parte.

CATEGORIA MUSCA : Lajos 
Sziics 2.-312,5 kg ; CATEGORIA 
COCOȘ : Lâszlo Kristof 4. — 340 
kg ; CATEGORIA UȘOARA : Jeno 
Ambrozi 2. — 415 kg ; CATEGORIA 
SEMIMIJLOCIE i Gabor Szarvas 
1. — 460 kg ! și Andrăs Stark 3.— 
445 kg ; CATEGORIA MIJLOCIE : 
Kăroly Bakos 3.-487,5 kg; Rezso 
Lâszlo 4. — 482,5 kg ; CATEGORIA 
GREA : Lâszlo Ambrus 1. — 527,5 
kg ; CATEGORIA SUPERGREA i 
Jănos Hanzlik 2. — 512,5 kg.

După cum se vede, la unele ca
tegorii sportivii maghiari 
ticipă, în schimb, la altele 
startul cîte doi concurenți 
eași categorie, dar numărul 
depășește cifra de 9. Prin
s-a procedat conform regulamentu
lui. Fără îndoială, cel mai valoros 
dintre ei este Găbor Szarvas, care 
și la Constanța va lupta pentru o

nu par- 
vor lua 
la ace- 
total nu 
urmare,

I

„TINERII LUPI
După o perioadă de criză (în 

1969 rar se adunau la start 14—15 
mașini), cursele de Formula I au 
cunoscut, în anii trecuți, un succes 
creScînd, umbrit, din păcate, de 
accidente care dovedesc că, în 
sportul automobilistic nu se face, 
încă,- totul pentru securitatea pi
lotelor. Este drept că. s-au luat 
măsuri pentru modernizarea circui
telor ; că s-a renunțat la cele mai 
periculoase, dar piloții continuă 
să își teamă viața — în special, 
din cauza incendiilor declanșate de 
cele mai ușoare accidente — și să 
solicite noi’măsuri de securitate.

Afluența spre Marile premii ale 
Formulei I a continuat în ciuda a- 
cestor condiții si, în 1971, un număr 
de 58 de piloți au luat startul pe 
aceste mașini pretențioase în pro
bele incluse în campionatul mon
dial și în cele din afara lui. Valul 
de tineri piloți (ieșiți majoritatea 
din cursele formulelor de promo
vare, tot mai numeroase), s-a do
vedit foarte bine pregătit și talen
tat, un număr destul de mare de 
„tineri lupi“ — cum au tost numiți 
— reușind să intre direct în lupta 
pentru primele locuri. Suedezul 
Ronnie Peterson și francezul Fran
cois Cevart au reușit chiar să cîș- 
tige, în 1971, cite un Mare premiu 
în campionatul mondial și alte 
locuri fruntașe care le-au asigurat 
locul 2 și 3 în clasamentul final. 
Alături de ei, un alt „tînăr lvp“ 
s-a dovedit deosebit de dotat : bra
zilianul Emerson Fittipaldi, ccn- 
pant al locului doi în M.P. al Aus
triei și al locului 3 în M.P. ale An
gliei și Franței.

întrecerea pentru campionatul 
mondial al conducătorilor de anul 
acesta a început sub semnul aces
tui duel între generațiile de piloți 
(care reprezintă o noutate) și a 
duelului (mai vechi) între mașinile 
propulsate de motorul Ford W-8 
Cosworth — cîștigătorul ultimelor 
patru campionate mondiale — și 
motoarele cu 12 cilindri ale firme
lor Ferrari, B.R.M. și Matra.

Jackie Stewart, cîștigătorul au-

AI VOLANULUI
toritar al campionatului de anul 
trecut, a început sezonul cu o vic
torie scontată în M.P. al Argenti
nei, dar nu trebuie uitat că ea a 
devenit sigură după abandonul ti- 
nărului brazilian E. Fittipaldi, tră
dat de suspensia Lotus-ului său.

în al 2-lea M.P. al sezonului a 
cîștigat tot un pilot al vechii gă-zi. 
D. Hulme, campion mondial in 
1967, dar și el nu a scăpat în în
vingător decît după ce același Fit
tipaldi a fost nevoit să încetineas
că, tot din cauza suspensiei și să 
se resemneze cu locul dot In fr.e. 
în al 3-lea M.P.. disputat duminică, 
la Madrid. E. Fittipaldi n-a mai ra
tat victoria, confirmînd calitățile 
sale de pilot, dar și că la ora ac
tuală Lotus 72 este mașina cea mai 
bună. La Madrid. Stewart a aban
donat (in urma unei defecțiuni teh
nice care l-a antrenat In șina de 
securitate) dar el se afl^ în turul 
69 (din 90) pe locul trei ți nu mai 
putea spera In victorie, avind 
înainte și Ferrari-ul lui Jackie 
Ickx. De altfel, după un an de 
contraperformanțe. Ferrari se pare 
că revine pe prynul plan, readu- 
cînd în discuție lupta motoarelor 
în 8 și 12 cilindri.

Sezonul este, însă, doar la înce
put, și nu toate noutățile tehnice 
au fost dezvăluite. Oricum, se pare 
că „tinerii lupi" vor juca. în acest 
an, un rol de seamă. Să spe-ăm 
că duelul lor cu piloții prestigioși 
ai celor mai rapide mașini se va 
putea desfășura în condiții nor
male, fără vîlvătăile incendiilor 
care, din păcate, continuă să a- 
menințe pe acești ași ai volanului. 
Oricum, duelul dintre „scoțianul 
zburător", care a ratat, de puțin, 
anul trecut, recordul victoriilor în 
campionatul mondial și „tinerii 
lupi" (cărora le adăugăm și pe 
J. Ickx, de o vîrstă cu ei), promite 
să fie interesant și să pasioneze 
întreg sezonul automobilistic al 
acestui an.

Gh. EPURAN

In cadrul unui concurs internațional de 
atletism desfășurat la Des Moines 
(Iowa), recordmanul mondial în proba 
de săritură în înălțime, Pat. Matzdorf 
(S.U.A.). a obținut rezultatul de 2,13 m. 
Campionul olimpic al probei. Dick Fos
bury, a evoluat din nou modest pără
sind concursul la înălțimea de 2.03 m. 
Proba de triplusalt a fost cîștigată de 
americanul Al Lanier cu 18.08 m, ur
mat de Pat Onyango (Ghana) — 15.34 
m. Conform așteptărilor. în proba de 
săritură cu prăitna victoria a revenit 
recordmanului mondial Kjell isaksson 
(Suedia) cu 5,18 m. Sprinterul american 
Herb Washington și-a adiudecat victo
ria In cursa de 100 yarzi plat cu timpul 
de 9.6, Iar compatriotul său Frank 
Shorter a fost cronometrat pe distanța 
de 6 mile în 27:38,2.

de tenis de la 
continuat cu dis- 
turul doi al pro- 

concursuiui, 
învins pe 

compatriotul său John Alexander, cu 
6—2, 1—6. 6—3. Alte rezultate : Newcombe 
(Australia) — Davidson (Australia) 7—6, 
6—3) ; Rosewall (Australia) — Fair
lie (Noua Zeelandă) 6—2, 6—4 ;
Taylor (Anglia) — Borowiak (S.U.A.) 
6—3, 7—6 ; Drysdale (Republica Sud- 
Africană), Pili ci (Iugoslavia) 7—5, 7—6.■
In prima zi a turneului internațional 
feminin de volei de Ia Florența, selec
ționata Olandei a învins cu scorul de 
3—2 (15—11, 15—10, 9—15, 6—15, 15—7)
formația Franței. Intr-un alt joc, re
prezentativa Italiei a dispus cu 3—1 
(7—15. 15—13, 15—9, 15—11) de echipa
Belgiei.

Turneul internațional 
Las Vegas (Nevada) a 
putarea partidelor din 
bei de simplu. Favoritul 
australianul Rod Laver, l-a

1:00.9. iar Kaczander 
feminină de 200 m bras in 2:46,3. 
masculină de 200 m liber s-a în- 
cu victoria lui Hargitay (1:59,2).

de obstacole din cadrul concursu-

tineri, 
conti- 
Sziics, 
consi-

In cadrul campionatelor de natație ale 
Ungariei, desfășurate la Budapesta, îno
tătorul Cseh a stabilit un nou record 
național in proba de 100 m spate eu 
timpul de 59.6. Multipla recordmană 
Andrea Gyarmaty a cîștigat proba de 
100 m liber în ' " --------
cursa 
Proba 
cheiat

Proba ... .
lui international de călărie de la Roma 
a fost cîștigată dp vest-germanul K H. 
Giebmans (pe ,,The Saint") care l-a 
învins în baraj pe cunoscutul camnlon 
francez P. J. D’Oriola (pe .,Tour.ne 
Bride"). Pe locul trei s-a clasat ita
lianul Orlandi (pe „Valetta").

in „Marele premiu al Elveției" la mo- 
tocros. competiție contînd pentru cam
pionatul mondial la clasa 500 cmc. vic
toria a revenit sportivului finlandez 
Heikkl Mikkola (pe ..Husqvarna") cîș
tigătorul ambelor manșe. Pe locurile 
următoare s-au clasat belgianul Roger 
de Coster (pe „Suzukl") — 4 puncte, 
suedezul Bengt Aberg (pe „Husqvarna") 

6 puncte.medalie. In rest, toți sînt 
cu performanțe valoroase, în 
nuu progres. Este vorba de 
Ambrosi, Hanzlik, Stark — 
derați mari speranțe ale sportului
cu haltere din Ungaria. Nu este 
exclus ca aceștia — în cazul unor 
rezultate deosebite — să participe 
la Jocurile Olimpice. In ceea ce 
privește vedetele Bakos și Szarvas, 
prezența lor la Munchen este si
gură.

Lotul echipei Ungariei este înso
țit de trei antrenori. In sportul cu 
haltere din Ungaria este o practică 
bună și utilă ca antrenorii de club 
să-și însoțească elevii. Așadar, an
trenorul lotului național Andrăs Or- 
vos va fi secundat de antrenorii 
Gyozo Veres (Tatabanya) și End re 
Vanczâk (Csepel), ai căror elevi vor 
fi prezenți la actuala ediție a C.E.

GYULA VARGA 
„Nepsport" — Budapesta

La Dubim, echipa de rugby a Franței z 
asupra celei irlandeze fi să-fi recapete c 
turneu în Australia. Gazdele, intr-o fo~~ 
(24—14), ața că francezii caută in cont 
să-i scoată din impas.

In imagine, început de atac al frm

DOAR 6 ECHIPAJE

AU TERMINAT RALIUL MAROCULUI
LUNGUL MARȘ AL VEREI NIKOLICI

de-aRABAT 5 (Agerpres) — Cea
15-a ediție a competiției interna
ționale automobilistice -Raliul Ma
rocului* s-a încheiat la Casablanca 
cu victoria sportivului 
Sîmo Lampinen care a 
pe o mașină ..Lancia", 
secund s-a clasat francezul
reț pe „Citroen". urmat de R. Pon-

finlandez 
concurat 

Pe locul 
R. Nev

nia 
(Fn

fost deose 
tru ci-re € 
au hat tf z

seoce de vară 
luni, 

pentru 
startul 
dintre 
opinia

□oar ti:eza

DOUA VICTORII RAPIDE ALE TEMSMEMLOR SOȘTRI
Șc-a făcu: debutul internațional, 

ca această ocazie, tinărul arbitru 
Alexandru Zdrențu. care s-a achi
ta: cu bine de misiunea sa.

(Urmare din pag. t)

In setul secund lucrurile au mers 
și mai repede, deși de data aceasta 
cota lui Werren s-a mărit la două 
ghemuri. Jucător cu stingă, element 
care incomodează de obicei, elve
țianul posedă totuși o lovitură de 
tărie medie, fără asprime. Lui Ți- 
riac nu i-a fost greu să profite de 
fisurile ivite inerent în jocul ad
versarului, alternîndu-și 
riguroase cu mingi-stop 
delectat tribunele.

In aceeași notă generală 
și setul trei. Oaspetele, 
reușise — pentru prima oară — să 
mențină egalitatea pînă la 2—2, se 
vede din nou depășit și se resem
nează. Ion Țiriac cîștigă în trei 
seturi.

Arbitrul meciului, Mircea Con- 
stantinescu, sigur pe decizii, n-a a- 
vut probleme deosebite de rezol
vat.

NĂSTASE — BURGENER 
6—1, 6—2, 6—3

Spectatorii de tenis sînt de obi
cei interesați de apariția unui ju
cător stingaci. cum fusese Werren. 
Iată că această după-amiază avea 
să le ofere un supliment neaștep
tat: tenis cu ambele miini— într-a- 
devăr, Michel Burgener, stingaci și 
el la origină, improvizează și lo
vituri cu dreapta, ceea ce dă o r.o- 
tă cu totul originală jocului său. 
Dar, bineînțeles, în tenisul modem 
asemenea arme tehnice nu mai pot 
fi eficiente. Și Burgener s-a con
vins de aceasta, ieri, cînd avea in 
față un maestru al jcxului rapid 
cum este Ilie Năstase.

Acest meci a durat ceva mai 
mult de o oră: 61 de minute. în 
primul set tabela a arătat o singu
ră dată egalitatea (1—1), după care 
Năstase a 
rotunjirea 
setul doi,

sprintat nestingherit spre 
scorului. Apoi, 4—0 in 

cînd intervin citeva mo-

atacurile 
care au

a decurs 
după ce

Conform regulamentului „Cu
pei Davis" la întilnirea de 
tenis România—Elveția permi
sele de intrare nu sini vala
bile.

mente de relaxare ale jucătorului 
nostru. Burgener înscrie primul 
ghem în acest set, pentru ca să ur
meze cîteva egalități disputate cu 
mai multă ardoare: 4—1, 5—1, 
5—2, 6—2. Și în ultimul set elve
țianul marchează o oarecare reve
nire spre sfîrșit, reducînd handi
capul, dar era prea tirziu pentru 
a mai pune în discuție un rezultat 
care se conturase. Năstase cîștigă 
foarte lejer o partidă totuși plă
cută.

★
Continuarea întîlnirii România — 

Elveția este programată pentru as
tăzi. de la ora 14,30. Are loc festi
vitatea de prezentare a echipelor, 
după care (in jurul orei 15) începe 
partida de dublu. Conform regu
lamentului, căpitanii celor două 
chipe — prof. Ștefan Georgescu 
dr. Heinz Grimm — au dreptul 
anunțe componența cuplurilor cu 
o oră înainte de lovitura de începe
re. In continuare, va avea loc o 
partidă demonstrativă de 
între doi dintre 
vă ai ambelor

e- 
și 
să

simplu 
jucătorii de rezer- 
formații.
★
din primul tur al 
a „Cupei Davis* i 

Italia —

Alte rezultate 
zonei europene 
U.R.S.S. — Ungaria 0—I. 
Austria 2—0, Cehoslovac-a —Belgia
1— 0. R.F.G. — Grecia 2—0, Spania 
— Bulgaria 2—0, Franța — Anglia
2— 0.

N TURNEUL PREOLIMPIC DE BASCHET

POLOMA-SPAMA 88-86

NUMEROASE SCHIMBĂRI
IN ECHIPA DE FOTBAL A UNGARIEI

• BENE IN REVENIRE DE FORMA • 
— O NOUA VERIFICARE A ECHIPEI 
MENT A SUFERIT MODIFICĂRI

AZI, MECIUL CU MALTA 
• FIECARE COMPARTl-

selecționata Poloniei a învins la li-
— ::ă ca 88—86 (41—51) echipa Spa
niei. Iată celelalte rezultate: 
g-~_pa A Oa Groningen) : Ungaria
— Anglia 89—66 (43—31) ; grupa B
la Amheim) : Grecia — Danemar

ca 87—33 (43—19) ; Italia — Fran- 
ia 78—65 (42—32) ; grupa C (la
Heerlen) : Bulgaria — Irlanda 
1 —55 (63—21) ; Suedia — Aus- 
—ia 97—80 (41—46) ; grupa D (la

Cehoslovacia — Alba- 
Olanda — 

Belgia 95—74 (50—39). în clasa
mentele celor patru grupe conduc 
reprezentativele Poloniei (A). Ita- 
li<: B. Bulgariei (C), și Ceho
slovaciei (D).

Haarlem) :
- a 88—69 (53—29) :

BUDAPESTA. 5 (prin telefon Be U 
redacția ziarului -Nepsport*». De 
marți după-amiază. lotul fotbaliș:ilor 
maghiari se antrenează, din nou, la 
Esztergom. Miercuri a susținut un 
meci de verificare cu echipa locală 
Vasas, de care a dispus cu 5—0. Go
lurile au fost marcate de Dunai II 3, 
Bene și Zambo.

Simbătâ după-amiază. echipa Unga
riei va disputa un nou meci oficial. 
De data aceasta ea întilnește, in pre
liminariile C.M. — ediția 1974, repre
zentativa Maltei. Firește, meciul nu 
este privit cu îngrijorare, fiind soco
tit drept o nouă și utilă verificare a 
echipei înaintea partidei de duminica 
viitoare, de la București.

Antrenorul Illovszki va încerca, de 
data aceasta, o nouă formulă, după 
refacerea unor jucători accidentați sau 
după revenirea în formă a altora.

Astfel, față de formația care a evo
luat in partida cu România, s-au tă
cut citeva modificări importante.

In urma comportării remarca oile 
avută luni, la Hamburg, intr-o selec
ționată a Europei. Bene a lost desem
nat titular al formației In plus, au 
fost reintroduși Szbke în lir.ia ce 
Janos Juhasz în linia mediană. Vi-lats 
și Peter Juhasz in linia de fund. F*» 
bian, Branikovits și Fazecas ac
cidentați, iar Kocsis a revenit in lotul 
B și, de aceea, nu fac parte din echipa 
care va evolua contra Maltei. Iată 
formația anunțată de Illovszki pentru 
acest meci, care va avea loc pe sta
dionul Ujpesti Dozsa din Budapesta : 
Geczi — Vepi, Păncsics, Vidats, P. 
Juhasz — J. Juhasz, Sziics — Szdke, 
Bene, Dunai II, Zambo.

întilnirea va fi condusă de arbitrul 
iugoslav Gugulovici.

‘.□Cî sportxviî care vor lua 
in marea competiție. Unul 
acești sportivi de Ia care „„__
publică din R. S. F. Iugoslavia aș
teaptă un rezultat de Dre<tigiu este 
a'.ie’.a Vera Nikolici. Ea și-a înche
iat. nu de mult, prima perioadă de 
pregătire în timoul căreia a făcut 
o deplasare în Elveția împreună cu 
antrenorul său. Leo Lang.

In timpul șederii la St. Moritz, 
Vera nu s-a recreat, ci s-a pregă
tit cu asiduitate. Iată cum arăta 
programul unei zile de antrenament 
în stațiunea elvețiană : dimineața 
de la 7,30 la 8.30 — cros pe 8—10 
km la o altitudine de 1 860 metri ; 
între orele 11 și 12.30 — Vera efec
tua 20 serii de 100 m la o altitudine 
de 2 400 m, suind o pantă înclinată 
de 30 grade ; după amiaza, între 
orele 16 și 18, atleta iugoslavă fă
cea un nou cros, de 15—16 km, la 
altitudinea de 1 800 m.

După ce s-a înapoiat la Zagreb,

Vera Nikolici a trecut la un pro
gram de antrenamente zilnice in 
pădurea de la Maksimir și pe sta
dionul Dinamo din localitate. Sezo
nul oficial al Verei, ca și ai celor
lalți atleți, va începe cu campiona
tele Croației, programate la Pola, 
urmînd să continue cu campionatele 
Iugoslaviei, care vor avea loc la 
Velenje.

Ritmul pregătirilor se va accentua 
pe măsură ce Vera va intra în 
rioada de competiții interne și 
ternaționale în cadrul cărora 
va încerca să obțină rezultate 
ce în ce mai bune, urmînd să 
mineze cu concursul „Ziua olimpică", 
programat la 14, iunie, la Berlin.

Este interesant de știut că atleta 
iugoslavă a parcurs din noiembrie 
și pînă zilele trecute peste 1 800 de 
km. Este un lung marș pe care îl 
efectuează cu tenacitate vizînd o 
nouă medalie pentru sportul iugo
slav, poate un record sau o victorie 
de mare prestigiu.

pe- 
in- 
ea 

din 
cul-

„CAZUL4 RIVERA

1 Unită
Se vorbește și se va mai vorbi 

încă despre „cazul" Rivera, dar se 
neglijează să se spună că interesul 
și polemica iscate cu acest prilej 
sînt legate mai mult de faptul in 
sine, care constă in acuzațiile aduse 
de un jucător unor arbitri. Aseme
nea acuzați* au mai fost lansate și 
in trecut de jucători la fel de fai
moși ca Rivera, care de asemenea 
au suferit grave pedepse discipli
nare pentru declarațiile lor. Totuși, 
ele nu au stirnit rumoarea 
ul 
scrie ziarul italian 
gătură cu aceasta :

De data aceasta, acuzațiile nu sînt 
îndreptate către un anumit arbitru, 
în legătură cu un episod particular. 
Acum e pus sub acuzare un întreg 
sistem. ‘ ' 
culează, 
probe, 
conjunctura generală, dezvăluind 
fațetă îngrijorătoare a 
popular sport din Italia.

Privind prin această 
chisă, se poate vedea 
fotbalul s-a transformat 
hieul al celor mai diverse și precise 
interese (financiare, comerciale, po
litice) și care nu au de fapt nici 
o legătură cu sportul. Din mijlocul

și eco- 
,cazului" Rivera. De ce ? Iată ce 

.L’Unita" în le-

sînt acuzații care se arti- 
deșl nu sînt corelate cu 

deoarece merg dincolo
celui

de 
o 

mai
fisură des- 
limpede că 
într-un ve-

acestei lumi s-a ridicat o voce, 
care nu a rămas izolată, care a găsit 
imediat ecou, transformîndu-se re
pede in expresia unei revolte or
ganizate, care a cuprins întreaga A- 
sociație a jucătorilor profesioniști. 
S-a putut afla astfel că, dincolo de 
„cazul" F’ , ___ ‘
pătat conștiința unei ,______  _
sportului, independentă și serioasă, 
neavînd nimic de-a face cu retorica, 
drapelele și sloganurile.

S-au dus Vremurile cînd 
președinte al lui A. C. Milan, Ri
zzoli. polemizînd cu președintele Co
mitetului olimpic italian — vinovat 
de a-i fi numit pe conducătorii clu
burilor de fotbal din peninsulă 
„bogătași neghiobi" pentru risipa și 
reclama lor personală — îsi permi
tea să declare textual : „Nu sîntem 
deloc, niște bogătași neghiobi, 
trebui să se recunoască faptul că 
binemerităm de la stat și de la so
cietate, deoarece adunind masele in 
jurul fotbalului, lc distragem aten
ția de Ia problemele sindicale, de la 
problemele reale ale țării."

Astăzi oamenii vor și știu să vadă 
De aceea „cazul" Rivera va contribui 
să se facă lumină nu numai în do
meniul profesionist al fotbalului, ci 
în întreaga structură sportivă a 
țării. Intr-o țară în care numai 3 
la sută din populație practică orga
nizat sportul, în care nimic nu este 
serios dirijat pentru dezvoltarea a- 
cestuia, nu e de mirare că se pot 
ivi degenerescente de genu] celor 
semnalate de un mare fotbalist, care 
se numește Gianni Rivera.

Rivera, masele largi au că- 
__ i probleme a

fostul

Ar

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI
JUDO : DINAMO BRASOV — 

RUDA HVEZDA 5—2
Vi-eri seara s-a desfășurat în sala 1)1- 

namo din Brașov întilnirea internațio
nali amicală de judo între formațiile 
Dinamo din localitate și Ruda Hvezda 
B-dr.ovice (Cehoslovacia). După o se- 
r.e de meciuri spectaculoase, scorul a 

favorabil brașovenilor cu 5—2. Par
tida revanșă va avea loc duminică di- 
mir.eața (C. GRUIA — coresp.).

vop lua parte la C.E. de la Constanța: 
Fougeret (cat. cocoș, cea mai bună per
formanță — 310 kg). Leguy și Chavgny 
(ușoară — ambii 382,500). Barroy și Cou
sin (semigrea — 450, respectiv 427,500) 
și Fouletier (grea — 510 kg).

Pele (min 35). Edu (min 49), Clodo- 
aldo (min. 62) și Ramos (min. 83). Punc
tul gazdelor a fost înscris în minutul 
63 de Canan. Partida a fost urmărită 
de 40 000 de spectatori. F.C. Santos a 
aliniat următoarea formație : Cejas — 
Orlando, Oberdan, Ze Carlos. Ramos, 
Alfonsinho, Clodoaldo, Anteno-r, Alcindo, 
Pele, Edu.

F. C. SANTOS — FENERBAHCE 
6—1

SASE HALTEROFILI FRANCEZI 
LA C. E.

Și-au anunțat sosirea la București, la 
11 mai. cei 6 halterofili francezi care

Continuîndu-și turneul în Europa, cu
noscuta echipă braziliană de fotbal F.C. 
Santos a jucat la Istanbul cu formația 
locală Fenerbahce. Oaspeții, care au 
jucat excelent au terminat învingători 
cu scorul de 6—1 (2—0) prin golurile
marcate de Alcindo (min. 32 și 70),

DUMINICĂ, LA BRASOV, 
LOTUL NATIONAL DE FOTBAL 

— STEAGUL ROȘU
Mîine. începînd de la orele 11. pe Sta

dionul*-’ Tineretului din Brașov, lotul 
național de fotbal va juca în compania 
echipei Steagul roșu.
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