
In istoria și conștiința poporului nostru, ziua de 8 Mai 1921 ră- 
mîne o dată cu totul memorabilă, avînd semnificația și greutatea 
pietrelor de hotar.

La 8 Mai 1921 a luat ființă PARTIDUL COMUNIST ROMAN !
Născut din cele mai nobile tradiții revoluționare ale poporului 

român, din lupta lui eroică pentru libertate și dreptate, din năzuin
țele și aspirațiile lui, călit în focul bătăliilor de clasă împotriva 
asupririi sociale, inspiratorul, organizatorul și conducătorul vastei 
opere de edificare socialistă a patriei, de clădire a noului destin 
al României, detașament încercat al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, partidul reprezintă inima, onoarea, voința și 
puterea de acțiune a întregii națiuni românești!

Ne vom aminti, cu o emoție mereu proaspătă, efervescența, 
entuziasmul, căldura cu care a fost întîmpinată anul trecut, de către 
poporul nostru, aniversarea Semicentenarului partidului, efluviile 
de energie dedicate acestui măreț eveniment. Și încercăm sentimen
tul tulburător că sărbătoarea continuă, aflîndu-se la fel de proaspătă 
și de vie în inimile și în mintea noastră, pentru că partidul în
seamnă, el însuși, o permanență !

Primul an din această a doua jumătate de veac de existență 
a partidului a fost deosebit de fertil, bogat în evenimente, plin 
de roade. El a început în primul an al noului Plan Cincinal, program 
cutezător de ridicare a României pe culmile progresului și civili
zației, de construire în patria noastră a societății socialiste multila
teral dezvoltată ; cu elaborarea Documentelor de partid privind îm
bunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative, creșterea 
conștiinței socialiste a maselor, act de însemnătate istorică, izvorît 
din cunoașterea adîncă și interpretarea creatoare a marxism-leninis- 
mului ; cu mari realizări în ridicarea nivelului de viață, material 
și spiritual, al populației.

în tot acest tablou luminos, tonic, optimist, se înscriu firesc 
pașii înainte pe care i-a făcut mișcarea de educație fizică și sport, 
activitate investită cu mari responsabilități, ridicată la rangul une: 
probleme de interes național.

Grija partidului față de creșterea neîntreruptă a potențialului 
biologic al națiunii, față de robustețea ei fizică și morală, este sim
țită zi de zi prin îndrumarea și sprijinul material primit de mișcarea 
sportivă. Este grăitor faptul că analiza activității de educație fizică 
și sport se află înscrisă curent pe agenda organelor județene de 
partid, care veghează ca sarcinile majore trasate acestui sector al 
vieții noastre sociale să fie înfăptuite în cele mai bune condiții.

Există toate premisele ca .în contextul progresului vertiginos al 
tuturor domeniilor de activitate din România, mișcarea de educație 
fizică și sport să păstreze acest ritm, sâ-și îndeplinească misiunea 
nobilă ce i-a fost încredințată de către partid, aceea de a crește 
cetățeni puternici, viguroși, sănătoși fizic și moral, demni de pre
zentul și viitorul glorios al patriei noastre socialiste.

Valeriu CHIOSE
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ROMANIA ELVEȚIA 5*o IN „CUPA DAVIS“

VICTORIE CATEGORICĂ A TENISMENILOR NOȘTRI
PETRE MĂRMUREANU Șl ION ȚIRIAC

ÎN ULTIMA ZI A UNOR FRUMOASE ÎNTRECERI

Echipa României a pășit cu drep
tul în cea de a 61-a ediție a „Cu
pei Davis*. 5—0 în fața Elveției, 
scor care recomandă în mod fidel 
calitatea de prim cap de serie a for
mației noastre. în grupa întîi a zo
nei europene. Este, desigur, doar 
începutul și meciurile grele abia 
urmează. Dar. valoarea arătată de 
tenismenii români, ca și anteceden
tele lor cunoscute, ne dau speranța 
justificată de a putea consemna și 
in continuare noi succese.

Ieri, la Progresul, în ultima după- 
amiază a întilnirii România — El
veția. spectatorii au fost aproape 
tot atit de numeroși ca și la deschi
dere. Deși soarta calificării in tu
rul doi fusese deja hotărită. Re-

1

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARĂ

GHEORGHE GHIPU (METALUL BUCUREȘTI)
NOU RECORD NAȚIONAL LA 800 m

FINALA „CROSULUI TINERETULUI"
UN SPECTACOL SPORTIV PASIONANT

luate de la 3—0 pentru reprezen
tanții noștri, întrecerile nu mai 
aveau altă miză decît să completeze 
tabela de scor cu ultimele două 
rezultate. N-a fost însă numai atît, 
fiindcă ambele partide vizionate au 
oferit un spectacol atrăgător.

Primii au ieșit pe teren Petre 
Mărmureanu și Fredy Blatter. Așa 
cum era de așteptat, fuseseră ope
rate modificări în formațiile care 
se înfruntau, prin acordul căpita
nilor de echipă. Deci, Mărmureanu 
luînd locul lui Năstase (într-o me
ritată relaxare) și Blatter pe cel 31 
lui Werren. au susținut cel de al 
patrulea meci al seriei. A fost o 
partidă vioaie, cu schimburi puter
nice de mingi, specifice unor jucă
tori care folosesc racheta metalică 
Inițiativa a avut-o Mărmureanu pe 
întreg parcursul celor 58 de minu
te de joc, la capătul cărora avea 
să înregistreze o victorie categorici 
Gaspetele a fost pur și simplu de
ls mat de forța serviciilor românu
lui, *el neputînd nici un moment să 
împiedice urcarea scorului. “ 
tat final: Mărmureanu — 
6—2. 6—2, 6—1.

Ion Țiriac n-a fost totuși 
în u.tima zi, considerind 
sa cu Michel Burgener drept o 
utilă „încălzire* pentru 
rele concursuri. Ca desfășurare, a 
fost poate cea mai interesantă în- 
tilnire din cele cinci. Curios este 
insă că ambidextrul Burgener s-a 
adaptat parcă mai bine cu mingea 
ungă șt puternică a lui Țiriac, lo- 

td bine de pe ambele părți. El
ul a dat o replică dîrză chiar

ÎNVINGĂTORI
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Reprezentativa de tenis a României, calificată în turul doi al întrecerilor 
pentru „Salatiera de argint" (de la dreapta la stingă): prof Ștefan Geor
gescu, căpitanul echipei, Ion Țiriac, Petre Mărmureanu, Ilie Năstase și 
Toma Oriei.

CONSTANȚA, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Sîmbătă, in 
nocturnă, la lumina reflectoarelor, 
pe stadionul Farul, asaltat de ploa
ie, s-au disputat ultimele probe 
ale primei reuniuni din cadrul con
cursului republican de primăvară 
la atletism al juniorilor I.

La 100 mg fete, Mariana Nedelcu 
(S. S. Cluj) a tranșat cu 14,5 sec. 
duelul cu rivala sa Coculeana Bu- 
cătaru (Lie. 2 Iași), la disc fete. 
Florența Ionescu (S. S. Craiova) a 
ciștigat cu 44,62 m, iar la greutate 
băieți, Marin Iordan (S.S.A. Buc.) 
a terminat învingător cu noua a- 
runcare record — 16,81 m. Cam
pionul național la triplusalt. Paul 
Gheorghiu (Dinamo) și-a reeditat 
succesul din concursurile de sală, 
adjudeeîndu-și și proba de triplu 
cu 14,42 m. Este adevărat că acum 
campionul a 
ternică din 
I. Tănăsescu 
B. Bedrosian
Proba de 2000 metri obstacole a 
prilejuit o dispută palpitantă, ter
minată dramatic : pînă la ultimul 
obstacol conducea Dan Betini (L.E.A 
Cîmpulung Muscel), talonat de Vir
gil Lupu (Șc. Sp. A. Buc.) ce părea 
că nu mai are resurse. Iată însă că 
Betini se împiedică. în săritură aga
ță gardul și cade. Renăscut, parcă, 
V. Lupu sprintează irezistibil și cîș
tigă în fața adversarului său, demo
ralizat, 
(L.E.A. 
detașat 
stil de autentică campioană, după 
ce a controlat tot timpul cursa, 
întrecerile primei zile au fost în
cheiate prin probele de ștafetă 
4x100 m, ce au revenit, la fete Li-

Paul SLAVESCU

primit o ripostă pu- 
partea bucureștenilor 
(S.S.A.) — 14,34 m și 
(Viitorul) — 14,17 m.

Lean
cîștigă

cu 6:05,0 Liliana
C-lung Muscel) 

(57,4) proba de 400 m, în

Foto : Theo MACARSCHI (Continuare tn pag. a 2-a)

SELECTIONABILII SE ARATĂ BINE PREGĂTIT!
» 5f

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL STEAGUL ROȘU 3-1 (1-0)

Au trecut numai cîteva secunde 
lupta este foarte strînsă. Și așa

de
va

la startul în finala probei rezervată juniorilor din categoria 17—19 ani ji 
rămâne pină foarte aproape de linia de sosire.

Foto i TRAIAN ENACHE-Brăila

laBRAlLA, 7 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Duminică, orașul Brăila a cu
noscut atmosfera întrecerilor spor
tive de amploare. Forurile locale 
și-au dat din plin concursul, asi- 
gurînd cele mai bune condiții, ca
drul festiv și organizatoric pe 
măsura finalei „Crosului tineretu
lui"

Incepînd de la ora 8, zeci de 
mii de cetățeni ai Brăilei s-au

adunat — amatori ca întotdeauna 
de un spectacol sportiv atrăgător 
— pe viitoarele trasee ale finale
lor, străzile din jurul pieții Lenin. 
La ora 9 a început, festivitatea de 
deschidere. După ce cei 480 de fi- 
naliști au trecut prin fața tribu
nei, tovarășul Mihai Sirnion. se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C. Brăila, a prezentat tovară
șului Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C., raportul concurenților,

CAMPIONATUL DE HOCHEI,
ÎNAINTEA UNUI NOU DERBY

STEAUA DINAMO
MIERCUREA CIUC, 7 (prin tele 

fon, de Ia corespondentul nostru).
Partidele zilei a doua din turul 

IV al campionatului național de 
hochei (grupa A) s-au desfășurat 
în nota previzibilă de superioritate 
a celor două favorite, Steaua și Di
namo. Ele au acumulat noi puncte, 
căutînd — totodată 
jească golaverajul 
poate fi hotărîtor 
titlului.

Întîlnirea derby 
avea loc marți, după ziua de odih
nă de luni.

Iată scurte relatări de la jocurile 
de ieri :

STEAUA—AGRONOMIA CLUJ 
11—2 (4—1, 3—1, 4—0)

Jocul dintre cele două formații 
s-a desfășurat într-un singur sens, 
și anume, spre poarta clujenilor. 
Pînă în min. 13 însă meciul a fost 
echilibrat (1—1), după care 
jenii,

— să-și rotun- 
general care 

în atribuirea

dintre ele va

avînd numai două linii
du

de

I.P.G.G. BUCUREȘTI

schimb. n-au mai rezistat iureșului 
impus de hocheiștii militari. In ul
timele douăzeci de minute. Steaua 
a jucat mai relaxat, s-a menajat 
vizibil pentru derbyul de marți — 
cu Dinamo — și a exersat diferite 
teme tactice.

Au marcat Varga. Kalamar (2), 
Ștefanov (2). Szabo, Popescu. Her
ghelegiu, . Iustinian. Mireioiu 
Bucur, respectiv Veres (2).

Au arbitrat bine I. Mureșan și 
E. Prezneanu (București).
DINAMO BUCUREȘTI — AVINTUL 
MIERCUREA CIUC 5—1 (0—0,

4—0, 1—1)
In ultima partidă a serii s-au 

întîlnit Dinamo- București și Avin
tul din localitate. Bucureștenii au 
cîștigat cu 5—1 (0—0, 4—0. 1—1) 
prin punctele realizate de Huțanu, 
Pană, Tureanu. Boldescu și Axente, 
respectiv Ciszer.

Z. MOR VAI

A CTȘTIGAT GRUPA SECUNDA

! Au- 
încheiat 

întrecerile

patinoarul artificial „23 
din Capitală s-au î—

Pe 
gust“ 
duminică după-amiază 
în grupa secundă a campionatu
lui Diviziei A de hochei.

Turul V a fost dominat de for
mația bucureșteană I.P.G.G. care, 
cîștigînd toate jqcurile, a refăcut 
handicapul de două puncte cu 
care o conducea Dunărea Galați.

Elevii antrenorilor Șt. Ionescu 
și V. Crihan s-au detașat prin 
pregătirea mai bună și printr-o 
concepție superioară de joc. Nu-i 
mai puțin adevărat că Dunărea, 
lipsită de aportul cîtorva titulari 
și doar cu două-trei antrenamente 
pe gheață, nu s-a ridicat la valoa- - 
rea arătată în tururile anterioare.

decisiv, Avintul 
învins pe Tirnava 

ultimul loc.

Intr-un meci 
Gheorghienj a 
Odorhei, cedindu-I 
Astfel, Tîrnava va trebui să sus
țină întîlnirea de baraj cu echipa 
Liceului nr. 1 din Miercurea Ciuc 
pentru a hotărî pe cea de a opta 
participantă la întrecerea Diviziei 
A în sezonul următor.

ULTIMELE REZULTATE: Avîn
tul — Tîrnava 11—5 (0—3, 3—1, 
8—1), I.P.G.G. — Dunărea 
(1—1, 0—0, 2—1).

CLASAMENTUL

5. I.P.G.G.
6. Dunărea
7. Avîntul
8. Tîrnava

60—38
64—44

4
4
9 60—75

10 51-78

iar tovarășul Nicolae Coadă, prim 
secretar al Comitetului 
U.T.C.. a declarat deschise 
cerile finale ale ediției a 
„Crosului tineretului-.

Primii care s-au întrecut, 
țînd printr-o pasionantă < 
cursele finalelor, au fost pionierii 
din orașul 
startul, in 
finalelor 
act al competiției, care a reunit 
inițial pe traseele crosului aproxi
mativ 1 000 000 de tineri și tinere. 
A fost o desfășurare entuzias- 
mantă de forțe, o întrecere loială 
pentru ca locurile fruntașe să fie 
ocupate de cei care s-au arătat 
mai bine pregătiți. Am fost, ast
fel, martorii unei dorințe extreme 
de victorie, a unei mari bucurii 
manifestate de cîștigători. bucurie 
pe care numai marile reușite o 
pot provoca. Dar. parcă nu acesta 
a fost marele rfșfig al finalelor 
de la Brăila.
semnul sigur 
mare număr 
aici — mulți 
tru prima 
sportivă — au devenit 
deauna simpatizant ai

județean 
între- 

V-a a

, anun- 
dispută

gazdă S-a dat apoi 
ordinea categoriilor, 

programate — ultimul

Dăruirea totală a fost 
al faptului că un 

dintre tinerii prezenți 
dintre ei aflați pen-

oară într-o întrecere 
pentru tot- 

mișcării ;

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)
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în 
nismenii 
zenți la 
petiții 
Năstase, 
și Sever 
la Bournemouth (Anglia) ; Pe
tre Mărmureanu, Toma Ovici, 
Viorel Sotiriu și Dumitru Hă- 
rădău la Stuttgart (R.F. a Ger
maniei) ; iar Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu, Traian 
Marcu și Gabriel Neacșu la 
Erfurt (R.D.G) unde vor parti
cipa la întîlnirea dintre selec
ționatele de tineret ale Româ
niei și R. D. Germane.

sâptămîna aceasta, 
români slnt 

startul a trei 
internaționale : 
Ion Țiriac, Ion 
Mureșan

BRAȘOV, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nestru).

Pe stadionul Tineretului din lo
calitate pe un timp însorit, în fața 
unui public numeros (circa 10 000 
de spectatori) și atașat tricolorilor, 
lotul reprezentativ a întîlnit divi
zionara A Steagul roșu, un parte
ner tradițional înaintea marilor 
confruntări.

A fost un meci de antrenament 
reușit — încheiat cu victoria selec- 
ționabililor, la scorul de 3—1 (1—0) 
— și care a evidențiat, printre al
tele, pofta de joc a componenților 
lotului, semn că în cartierul gene
ral de la Poiana Brașov pregătirea 
se desfășoară după un program ju
dicios întocmit.

Lotul reprezentativ a început jo
cul în următoarea alcătuire : Rădu- 
canu — Sătmăreanu, Lupescu, 
Hălmăgeanu- Deleanu — Anca. 
Nunweiller — Lucescu, Dembrov- 
schi, Dobrin. Domide. Adamache a 
apărat poarta Steagului roșu care

a mai cuprins în formația sa pe 
Ivăncescu, Jenei, Păltinișan, Cojo
carii — Ghergheli, Cadar — Zotin- 
că. Papuc, Balint, Necula.

In această primă parte a jocului

unde a deviat în plasă) la capătul 
unei combinații de șah-mat- purta
tă cu Dobrin și Domide. A fost un 
gol care ni l-a reamintit pe cel 
înscris tot de Lucescu în partida

CUPA DINAMO" LA CAIAC-CANOE
A REVENIT SPORTIVILOR DINAMOVIȘTI

Devenită tradițională, „Cupa 
Dinamo* a adunat în acest sfîrșit 
de săptămlnă o serie de fruntași 
ai caiacului și canoe: la o foarte 
disputată întrecere. In prima zi a 
concursului 
Dinamo în 
municipală 
dat startul 
distanța de 
de rece și vin tul tăricel n-au știr
bit cu nimic din frumusețea între
cerilor. Prima finală a fost cea 
rezervată caiacelor. încă din start 
se formează două grupe la jumăta
tea distanței în frunte fiind 6 ca- 
iaciști- Cu un ușor avans, cunoscu
tul caiacist Andrei Conțolenco ri
dică ritmul de atac. Finalul par
cursului cunoaște o agitație deose
bită și linia de sosire este trecută, 
in ordine, de Simiocenco — care a 
sprintat puternic —■ Conțolenco, 
Sidorenco. Păunescu și Ivan.

Canoiștii așteaptă cu nervozita-

organizatorii — C.S. 
colaborare cu comisia 
de caiac-canoe — au 
tn probele olimpice (pe 
1 000 m). Timpul destul

este declarat *1

care au particl- 
aceea de caiac 
de 500 metri.

te startul. VIntul s-a întețit și ple
carea în cursă este mai dificilă. 
Un moment de calm și siluetele 
canoelor au pornit să acopere cel 
1 000 de metri. Din start, Ceatlaș 
are un avans de o lungime de bar
că, cu care de fapt 
cîștigător al probe:

Singura cursă la 
pat fetele a fost 
simplu pe distanța
Pe primul loc a sosit dinamovista 
Maria Lovin. Asaltul dat de către 
elevele prof. S. Teodorov a fost im
presionant. In această finală C.N-U. 
a avut patru reprezentante care au 
ocupat locurile 2, 4. 5 și respectiv 
8.

Așteptate cu mult interes, probele 
de dublu au agitat toate galeriile 
volante aflate pe ambele maluri

Paul ROMOȘAN

și
(Continuare în pag. a 2-a)

Cea mai spectaculoasă probă a competiției a (ost cea a caiacului de 4. In imaginea noastră momentul startului.

■
. ,.y. . ,svZz.-.

In meciul de la Brașov, Dobrin și-a făcut o reintrare promițătoare. j
Fotoi S, BACKS! 1

inițiativa a aparținut selecționatei, 
dar și replica gazdelor s-a situat 
la înălțime, rezultlnd o repriză de 
bună factură, pe placul publicului. 
S-a înscris un singur gol (min. 9), 
opera lui Lucescu (voie din inte
riorul careului, care a trimis ba
lonul în colțul lung, lîngă bară, de

cu Țara Galilor, disputată în sezo
nul trecut.

La reluare. Angelo Niculescu a 
efectuat o serie de modificări în

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

iN CAMPIONATUL DE RUGBY

SPORTUL STUDENȚESC
A ÎNVINS si pe grivița roșie

’ » ■»*

Așa cum am anticipat 
cronica etapei, spectatorii 
deplasat ieri pe Terenurile _
au avut posibilitatea să asiste la par. 
tide atractive, de un bun nivel teh
nic și spectacular. Această a XVIII-a 
etapă n-a mai fost „zguduită" de 
surprize de proporții ca precedenta, 

ar putea fi 
„neprevăzute" 

jnregistrat în meciul 
GRI-

în avan- 
care s-au 
de rugb.v

singurul rezultat care 
încadrat în categoria 
fiind cel ‘__ 1___
SPORTUL STUDENȚESC 
VIȚA ROȘIE, dar și acesta judecat 
după... ceea ce a fost odată și nu 
după evoluția de ieri a celor două 
formații. In rest, succese scontate, 
unele obținute mai greu, altele mai 
ușor, dar oricum, învingătoare fiind 
echipele prevăzute.

Pe terenul Politehnica, în prezen
ța a peste 1 000 de spectatori, s-a 
consumat derbyul etapei, între for
mațiile SPORTUL STUDENȚESC și 
GRIVIȚA ROȘIE. Spre satisfacția 
publicului, ambele echipe s-au an
gajat într-un joc deschis, cu o per
manentă circulație a balonului pe 
treisferturi, cu „spargeri" spectacu
loase, cu atacuri decise pe înaintare, 
încă de la începutul partidei a fost 
vizibilă dorința studenților de a

cuceri victoria. Ei au atacat în per
manență, au scos aproape toate ba
loanele din grămezi, au imprimat jo
cului un ritm mai alert, realizînd, 
în min 6, prin Piștalu prima încer
care. a meciului, transformată de 
Crăci tincscu : 6—0. Deși vădit inco
modată de jocul adversarilor, Grivița 
a încercat să creeze breșe în apăra
rea studenților, însă fără prea mult 
succes, deoarece rugbyștii grivițeni au 
fost cu regularitate placați. Totuși, 
în urma unui, atac spectaculos, în 
min.12, Pavlovici pătrunde irezistibil, 
este placat, încearcă să paseze, in 
timp ca unul din colegii săi, în po
ziție ideală de a înscrie, este placat 
fără balon. Arbitrul dictează, con
form regulamentului, încercare de 
penalizare, transformată de Simion 
Și 6—6. Studenții nu se descurajează, 
atacă în continuare și în min. 19 
Călărașu reușește o lovitură de pi
cior căzută : 9—6, rezultat care se 
menține pînă la încheierea reprizei. 
Am crezut că după pauză, grlvițenii 
vor închide jocul, dar acest lucru nu

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE FMO

REUNIUNEA SENIOARELOR A CAPTIVAT
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru) — Ultima reu
niune a campionatelor republicane 
de canotaj fond s-a încheiat, du
minică dimineața, pe Bega, cu cele 
cinci probe rezervate schifistelor 
senioare. A fost o întrecere con- 
trarronometru și contra-., așteptă
rilor. prin surprizele pe care le-ă 
produs în această lume unică și 
liniștifă a canotajului feminin.

Prima dispută s-a desfășurat re
lativ calm, echipajul clubului Voin
ța București cîștigînd detașat proba 
de schif 4 + 1 vîsle. Experimenta
tele canotoare de la clubul Voința 
au avut, practic, în această cursă 
de 3 000 m un singur adversar — 
colegele de Ia Voința Timișoara — 
pe care au știut să le depășească. 
Rezultate : 1. Voința București (Mi- 
tana Botez- Gabriela Toader, Crista 
Kloos, Elena Szaka) -+ Agneta Fie- 
burg) 26 21, 2. Voința T m s -.-a 
26:40. 3. Șc. sp. Timișoara 28:22.

Favoritele întrecerii de sch'f 
8 4 1, canotoarele Clubului Nautic 
Universitar București, trec primele 
linia de sosire (24:12), însă ele vor

• S-a definitivat eehipa 
tativă a României ce va 
la Balcaniada de box din 
Competiția va avea loc la Ankara, 
între 15 și 20 mai. Colegiul cen
tral de antrenori a stabilit următo
rul lot în ordinea categoriilor: Au
rei Mihai, Constantin Gruiescu, 
Adrian Moraru, Gabriel Pometcu, 
Antoniu Vasile, Caiistrat C'uțov, 
Alexandru Popa. Ion Gyorfîi, Alet 
Năstac, Horst Stump, Anghel lancu.

reprezen- 
participa 
acest an.

• în zilele de 9, 10, 11 ți 13 mai, 
la Sibiu, se vor disputa finalele 
campionatelor naționale de juniori.

i

A (Urmare 
din pag. 1)

ceului nr. 2 Iași 
tor în fața 
băieți Școlii sportive Crajova 
45.5.

Duminică, 
prăștiat și prin alte locuri vecine, 
așa incit reuniunea a doua s-a 
disputat pe o vreme acceptabilă, 
spre prînz apărînd și soarele mult 
așteptat.

La 800 m băieți, atletul metalur
gist bucureștean Gheorghe Ghipu 
s-a „răzbunat" pe înfrîngerea su
ferită la 400 m și a terminat în
vingător, stabilind, totodată, un nou 
record național: 1 ;50,l (v.r. — a-

c.
— 50.6 surprinză- 
A. Roman, și la

norii s-au mai îm-

fi descalificate pentru nerespecta- 
rea regulamentului privind înscrie
rea în concurs. în urma 
„rac" neprevăzut’ juriul 
titlul de campioane 
sportivelor de la Politehnica Timi
șoara. clasat* pe locui 3 (27:06).

Două echipaje au constituit „ca
piii de af.ș' la schif 2 vîsle. Cel 
de la U.Ț. Arad și C N.U. Bucu
rești, ultimul lâsînd să se întrevadă 
— printr-o reașezare de forțe în 
barcă — o victorie In această aș
teptată dispută. Au cîștigat. tn fi
nal canotoarele de lă Arad- maet- 
trei* emerite ale sportului Elisabeta 
Lazlr și Ileana Kondoroczi. Clasa
ment : 1. U.T. Arad 26:0T, 2. C.N.U 
București (Marinar a Sîngiorian, 
Teodora t'niaru) 27:0î, 3 Metal'îl 
București (Marinara Constantin, 
Maria Radu).

O surpriză s-a înregistrat și în 
proba de schif Simplu. D namovista 
Ioana Tudoran (de mai multe cri 
componentă a bărcii noastre cam 
pioană europeană) a 
■ă de tînăra Mana 
CF.R. Timișoara __
Maria Micța (19 ani, 
la Fabrica de tricotaje 
28:49- 2. Ioana Tudoran ruinamc 
București) 29.11. 3. Mari* Ptrtre 
(Voința Timisoara) 31TT7

Cursa de schif 41 râme a fo- 
chetet disputele unei» dintre 
mai reușite ediții 
natelcr republican*

Clasament • 
restl (Eeatrrina 
Viorica Lihcaru, ____
Georgeta Alexa + Agnel» Fie bere) 
26:48- 2: Olimpia București 27:15. 
3. Metalul București 27:34.

Campionii republican' la 
(tineret): schif 2 vîsle • i. Metalul 
București (Tănase—Foca) : sehif 2 
f.c.: Metalul București (B:>bocea— 
Herling) ; schif 2 + 1: Steaua Bucu 

(Ristea. Petrescu 4- Sandu) : 
simplu : Dumitru Măct ;ș (Me- 
București) ; (junioare) : schif 
vîsle: Șc sp. Tim-șoara ; 
44-1 rame: Metalul București, 

simplu: Codruța Blidaru

fost 
Mesa 
Rezu

acestui 
acordă 

republicane

Nir. 7048

DISPUS DE I.E.F.S

confecția Învinse, la buhuși, pe textila i
iN CAMPIONATUL FEMININ, DIVIZIA A

S«mona Arahir trape puternic fi inrerie. Fază din partida 
i — ',’otnfa Qdorhei

Turneul feirinin de la Oradea

fond.

tele 
ale csmpio- 

de canotaj 
Voința Bncn- 
Traneioveana. 

Dana Cost ac he

1.

fond

.-estj 
schif 
talul
4 + 1 
schif
schif
(C.N-U. București).

Vosii* TOFAN

ALERGĂTORII

Ieri s-»n disputat jaratil* diu 
cadrul etapei a XXII-a a rampio- 
naialai feminin de handbal. divL 
iu A Aceasta rundă, dominată de 
lupta aprigă pentru e'iiarra re
trogradării. a adus • Mirpriazătoa- 
re vietorie m deplasare a echipei 
Confecția Bnenrețti

TEXTILA BVHLSI—LONIFX
TÎA 16—11 f6—») ! Jucindu-si a- 
pruape ultima șansă, echipe buca 
reșteană a evolua! 
ta ci nd susținui și 
atenție, in vreme 
prezentei cu mult

echipe 
foerte bine, 
apărindu-se

a- 
cu 

ce Textila s-a 
s- 

bișnuit De notat că handbalistele 
de la Confecția au inserts 5 go
luri din aruncări de la 7 th. Prin
cipalele realizatoare : Adoehitei

sub nivelul

ÎN LUPTĂ CU O PISTĂ DIFICILĂ
parținea tot Iui — era de 1:51.6) 
La 200 m plat fete, Eleonora Mo- 
noranu n-a scăpat prilejul să mai 
riștige o cursă de sprint, rezultatul 
ei din finală (24,5) fiind remarca
bil pentru pista moale. Proba si
milară a băieților a, revenit lui Em. 
Georgescu (C.S.O. Cimpuluhg Mus
cel) cU 20,0 sec. Două rezultate 
remarcabile în probele de arun
cări : la ciocan, Tudor Stan, de la 
Viitorul, a realizat 02.36 m, în timp 
ce clujeanca Eva Zorgii (Șc. sp.) a 
reușit la suliță 50.80 m. în schimb, 
la greutate fete Mariana Constan
tin (Se. sp. A. Bue.) a cîștigat cu 
13.51 m (rezultat 
La această probă 
25 de concurente, 
că ultima clasată 
m ! Marin Iordan
eventul, cîștigînd discul cu 45 80 m.

mediocru). deși 
au fost înscrisă 
E'.lifieafor faptul 
a aruncat... 3,11 
a realizat și el

FINALA „CROSULUI TINERETULUI"
(Urmare din vaci 1)

o adevărată pasiune pentru sport 
născută în focul întrecerilor de 
afum si de pînă acum, pasiune ce 
■'■a dubla cealaltă pasiune de 
locurile de muncă, 
tîtnnla 
merăm 
Roiban 
Gronul școlar Petroșani, 
Smith — strungar la Nicovala Si
ghișoara, 
în clasa 
Reghin, 
rantă la 
Tarasov
Tțilcea și, fără îndoială, că mulți 
dintre aceștia vor urma drumul 
atletismului de performanță. Suc
cesul obtinut prin calificarea în 
această finală, calitățile pe care 
>-au arătat din plin îi recoman
dă suficient. Această zi dedicată 
crosului a fost completată șl de 
p'te curse tot atît de interesante. 
Este vorba în primul rînd de 
cursa veteranilor, cîștigată de fos
tul alergător Dumitru Tilmaciu, și 
de cea în care s-au întrecut cîs- 
ti<dȘtorii edițiilor trecute ale Cro
sului tineretului

REZUt.TATE TEHNICE: cat. 15 
— 16 ani. fete (808 m) : 1. ADI
NA COM AN (Bacău), 2. Mariana 
Panait (Buzău), 3. Lenuta Nedelcu 
(Hunedoara): băieți (1500 m): 1.
VASILE VOICU (Constanta),

desigur cu 
numai pe 
— elev în

la
Așa se va tn- 
talentații («nu- 
cîțiva) Eugen 

anul îl la
Ștefan

Maria Filipșan — elevă 
a XÎ-a la Liceul nr. 2 

Elisabeta Pavel — labo-
G.I.P. Pitești, Adriana 

— muncitoare la I.Î.D.P.

Ion Fildan (Bihor), 3. Victor 
tirca (Argeș); cat. 1T—19 ani: __
(1 000 th): 1. MARIA FILIPȘAN 
(Mureșul), 2. Constanța Muzeș 
(Prahova), 3. Angela Darie (Iași); 
băieți (2 000 tn): 1. EUGEN ROI- 
BAN (Hunedoara), 2. Ștefan Smith 
(Mureș), 3. Ion Mîndru (Bihor); 
cat. peste 19 ani: fete (1 000 tn) :
1. ELISABETA PAVEL (Argeș), 2. 
Maria Rus (Bistrița Năsăud), 3. 
Valeria Ungureanu (Argeș); băieți 
(3 900 m): 1. VICTOR ĂILOAIEI 
(Suceava), 2. Ion Magheru (Hu
nedoara), 3. Tudor Chitaru (Satu 
Mare).

Co
fele

înălțimea fete a revenit, conform 
tuturor așteptărilor, recordmanei 
naționale de junioare, Roxana Vu- 
tesca (Lîc. 35 Blic.1 cu“ 1.72 m. 
După dispoziția ei de concurs, pro
babil că ar fi înregistrat up nou 
record dacă pista de elan ar fi 
permis. Dorina Cătine«nu (Metalul 
Buc.) a terminat pe primul Soț la 
lungime. înregistrând 5,87 m. Ma
rian Voicu (C-SS. Buc.) a cîștigat 
detașat săritura cu. prăjina, ob- 
ținind 4.40 m. Celelalte rezultate 
ale probei — mediocre — în timp 
ce catnpionul national Anton Cor
nel n-a reușit să Se clasifice... 
Radu Gavriiaș (C.S.M. Iași), un Vi
itor decatlonist de talie, și-a ad
judecat și proba de lungime cu 
7.14 m. alți doi Săritori atingind 
granița celor 7 m : M. Scoarță (Vi
itorul) T.09 m și O. Olaru (8. S. 
Craiova) 7,00 m. Proba de 400 mg 
a revenit, surprinzător, unui ju
nior II. Iosif Crișan (Lie 11 Cluj) 
cu 56.5. Craioveanul N. Qneseu a 
dominat clar probele de fond, eiț- 
tigind ți ta 5000 m eu 15:11.4. Aler
gătorii de 400 m de la Liceul ex
perimentai de atletism din Cimpu- 
lung Muscel au dominat probele 
de ștafetă, la băieți terminîhd în
vingători cu 3:28.4. iar la fete eu 
3:54,4.

Clasamentul general arată astfel: 
1. Liceul experimental de atletism 
Cimpulung Muscel (5 locuri I. 3. 
locuri II și 4 locuri 3), 2. Școala 
soortivă de atletism Bucure?*’ (4— 
6—5). 3. Clubul atletic Roman 
(3—2—5). 4. Metalul București
(2-3-0).

(T) Și Ridiac (1 
pectiv Viera ( 
VIFRU-coresp.)

RULMENTUL 
8—8 8). Deși
in prima repriză, 
reușit s* înscrie 
decît... un singur 
brașoveneejor uh punct foarte pre
țios. Principalele realizatoare : 
Băicoianu (4) — IEFS. respectiv 
Nako *2). Pt-Hndaru (?) și Căciulă 
•2). (V. SECĂRE.ANt-caresp)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
VNiVEftSiTATEA CLUJ 26—10 
(11—4) Cu toată dirzema clujen- 
celor, studentele de pe Bega au 
obținut o victorie ușoară, la ca
pătul unui joc pe care l-au do
minat in permanență. Principalele 
realizatoare : îbadula (6). Sauer (4) 
și Popa (3) — Univ. Timișoara, 
respectiv Butan (4). Chirilă (2) și 
Cnciș (2) (I ENE-eoresp.).

UNÎVERSiTATF.ă BUCUREȘTI — 
VOINȚA ODORHEI 13—8 (7—5)
Eliberate de grija punctelor (după 
calculul hirtiei — care, desigur, 
rămine doar un... calcul al hirtiei 
— Voința Odarhei a Ieșit din lupta 
pentru evitarea retrogradării), hand
balistele lui D. Szabo au început 
decontractate partida cu formația 
campioană. Ele au realizat un joc 
frumos, cu combinații plăcute și 
șuturi prin surprindere la poartă, 
reușind să conducă cu 3—1 și 4—3. 
Dar ce obțineau jucătoarele cie cimp 
cu migală, printr-o laborioasă ac
tivitate de minute întregi, risipea 
in fraețiuni de secundă portarul 
Pena Popescu. Așa se face că la 
pauză scorul era tavorabi] bucu- 
reștencelor.

Universitatea a început nebulos 
mediul ■ Profitînd insă 
nife portarului adsers. 
și colegele sale și-au 
pe tabela de marcaj 
acționat dezinvolt, s-au detașat e- 
trident de partener. Formația antre
norului C. Popescu continuă să fie

3*
Confecția, res- 
rioara (3) (L

BRASOV—IEFS 
au dominat ci ar 

, studentele n-au 
în eee secundă 

goi. oferind astfel

de siăbieiu- 
Doinn Furcoi
creat avans 
ți. apoi, au

eterogenă. Lingă veritabile valori 
ale handbalului
Furcoi,

nostru (Doina 
Simotia Arghir. Niculina 

Iordache. Aneta Schramko) se află 
jucătoare mediocre și chiar sub
mediocre. din care cauză mecanis
mul echipei se dereglează ușor, ac
ționează — uneori — in contratimp. 

Au mareat : Arghir 6. Furcoi 3. 
Scorțeseu I. 
Răducami 1, Ierdache 1 
Universitatea București, 
Markos 8. Magyari 1, Balint 1 și 
Biro 1 — pentru Voința C'dorhei. 

Au arbitrat : I. Dumitrescu și 
R tamandl (B”’ău).

HRISTACHE NAUM
RAPID BUCUREȘTI — MURE

ȘUL TG. MUREȘ 15—8 (8—7). De
butul f— 1-----
le-a surprins în mod 
handbalistele feroviare, 
spre surprinderea generală, 
min. 7 scorul era 
voarea oaspetelor 1 
elevele antrenorului 
iibrează jocul și egalează (min. 14: 
4—4). pentru ea apoi să preia con
ducerea (min. 15': 5—4). Mureșen- 
cele nu se resemnează (deocam
dată I). Pînă la pauză asistăm la 
citeva faze frumoase, rapide, care 
st succed la ambele porți. După 
primele 25 de minute, giuleșteneele 
conduceau cu 8—7. în repriza se
cundă. aspectul partidei se schim
bă radical. Rapidul se apără exce
lent. în linie și declanșează siste
matic contraatac după contraatac, 
distanțîndu-se neașteptat de ușor

‘ 10—7,
Tg. Mu- 
doar la 
Rozaliei 

(singură) 
, Princi- 

Stânișel (4).
(4) — pentru 
(4).
Cojocaru și f.

Niță 1. Dobirceanu,
— pentru
Teglas 3,

furtunos al mureșencelor 
vădit pe 

așa îneît, 
în 

de 3—1 în fa- 
Treptat, însă 

P. Simion echi-

pe tabela de marcaj (9—7. 
14—7). Handbalistele din ” 
reș se limitează în atac, 
eforturile disperate ale 
Șoș. care nu poate depăși 
întreaga apărare feroviară 
palele realizatoare: ’
Florea (4) și Crisu 
Rapid, respectiv Sof

Au
Stihăilercu (Craiova)

Horia ALEXANDRESCU

condus Vl.

ÎNTRECERILE

zile de intre- 
competiția de 
clubul Steaua.

— VAGONUL ARAD 6—1

PROGRESUL 
BUCUREȘTI

bazinul 
restantă

Teri s-au disputat Ia 
Floreasca două meciuri 
rlîn campionatul național de polo. 
Dimineața. Vagonul Arad a întîl- 
nit ne Olimpia Oradea, de care a 
disnus cu scorul de 7—2 (2—0.
1—o. 2—1, 2—1), după un joc pre
sărat cu multe greșeli tehnice în 
fazele de finalizare. A arbitrat 
bine Gheorghe Dumitru. După- 
amiază. Progresul București a în
vins pe Vagonul Arad cu 
(j—0. 1—0. 3—1, 1—0), mai 
decît se prevedea. Elevii antreno
rului Teodor Angelescu au 
condueerea prin golurile

Ieri, după patru 
ceri, s-a încheiat 
tir organizată de 
la care a participat un număr 
destul de mare de trăgători. La 
două probe de pistol (liber și ca
libru mare) aU fosk prezenți doi 
sportivi din lot — L. Giușcă și I. 
Pieptea. Deci, ediția din acest an 
a „Cupei Steaua" a avut o parti
cipare mai puțin valoroasă ca in 
alți ani. De aceea apreeiem că în 
programarea competiției ar fi fost 
nevoie de o mai bună conlucrare 
intre federația de 
conducrea secției de 
Steaua.

La ultimele probe 
fost modeste, unele chiar slabe, 
cum au fost cele de la armă calibru 
mare, po21țta în picioare, de Ia 
armă calibru redus etc. Apoi, la 
proba pe distanța de 300 m (armă 
liberă calibru mare) n-au luat star
tul decît patru (!) concurenți și a- 
ceștia de la clubul organizator.

REZULTATE : armă liberă cali
bru redus 46 f culcat : C Codrea
nu (Dinamo) 398 p (rezultat valo
ros). 2 M. Antal (IEFS) 395 p. 3.

specialitate fi 
tir a clubului

rezultatele au

C. Manole (Steaua) 392 p , 40 focuri 
picioare : 1. D. Vidrașcu (Dinamo) 
363 p. 2. Gh. Vlădan (Metalul) 362 p. 
3. M. Marin (Metalul) 357 p ; 40 
tocuri genunchi: 1. C. Codreanu 
385 p. 2. C Manole 333 p, 3. T. 
Ciulu (Steaua) 360 p ; 3x40 focuri: 
1 C Codreanu 1127 p, 2 T. Ciulu 
1124 p, 3. M. Marin 1121 p. Pistol 
calibru mare 60 focuri : 1. L. Giuș- 
că (IEFS) 581 p (preciiie 285-vitetă 
296), 2. I. Corneîiu (Steaua) 569 p 
(278—291). 3. M. Dumilriu (Steaua) 
566 p (283—283). 4 C. FeciOrescu 
(Steaua) 564 p f284—239). 5. St. 
Marin (Steaua) 557 p (270—287). 6 
D Marinescu (Olimpia) 546 p (268- 
280 — penalizat). Armă liberă ca
libru mare 3x40 focuri culcat: 1. 
C Manole 385 P- 3. T. Coldea 383 p, 
3. T Citllu 382 p : 40 focuri picioa
re : 1. T. Ciulu 355 p. 2. T. Coldea 
331 p. 3.
40 focuri genunchi l 1 
373 p, 1 T. CiulU 371 p, 
nole 352 p ; 3x40 focuri : 
Iu 1108 p. 2. T. Coldea 
C. Manole 1028 p.

6—1 
ușor

luat
_____ r,:_. _ ț./’.j înscrise 

de Teodoreseu și Manea. în repri
za a doua, Ion Gheorghe a 
o lovitură de la 4 m. iar în 
lași minut am notat alte 
mari ratări la ambele porți. 
gea întîlnind de mai multe

ratat 
ace- 
două 
mln- 

. ............   ori 
barele. în continuare, bucureștenii 
au pus stftntnire pe loc, înseriind 
prin Ion Gheorghe (2), Manea si 
Teodoreseu. Arădenii au Înscris 
punctul de onoare prin Lesai. 
Oaspeții au circumstanțe atenuan
te. prin faptul că au trebuit să 
susțină două meciuri în aceeași 
zi. oboseala punîndu-și amprenta 
în final. Cu toate acestea, ei au 
dat dovadă de voință, reușind să 
stăvilească de multe ori atacurile 
în trombă ale bucureștenilor. A 
arbitrat foarte bine dr. Ion Dră- 
gan.

Constantin VIȘAN

Reuniunea de ieri ar fi fost, 
probabil, mult mai frumoasă in 
condiții atmosferice normale. Dar 
alergările au Început sub auspicii 
favorabile ți s-au desfășurat, în 
ultima lor parte, sub influența unor 
puternice rafale de vânt Ca atare, 
între curse a existat nu numai un 
decalaj spectacular, dar și unul va
loric. De aceea, pentru noi, per
formanța cea mai valoroasă o a- 
tribuim lui Gind. care în ciuda 
unui handicap greu suportat, a cu
cerit pînă la urmă o victorie fa
cilă. Desigur că Gică Tănase l-a 
minat cu gîndul să cîștige o op
țiune pentru deplasarea la mitin
gul internațional de la Moscova 
Prin acțiunea efectuată, fiul lui 
Vals a arătat. într-adevăr, o con
diție fizică deosebită. Totuși, este 
încă prematur si-1 pronosticăm 
deplasarea vizată, deoarece nici te
lul cum s-a desfășurat cursa dă 
ieri — cu vădite «zitâri ace adver-

ORADEA, 7 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Cu ultimele meciuri desfășurate 
în sala Armatei din localitate au 
luat sfirșit întrecerile celui de al 
doilea turneu din ultimul tur al 
diviziei naționale feminine de bas
chet. Iată rezultatele de duminică, 
precum și unele amănunte asupra 
partidelor disputate sîmbăiă.

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 64—58 (34—24). Bas
chetbalistele de la I.E.F.S. au în
ceput meciul excelent, surprin- 
zîndu-și adversarele prin forța și 
precizia atacurilor, ca și prin com
bativitatea din apărare. Balai și-a 
condus foarte bine coechipierele, 
creîndu-le deseori situații favora
bile fructificate pe rînd de Szabo. 
Tita și Salcu. Ca urmare a jocului 
hotărît practicat de I.E.F.S., dar 
și din cauza exasperantelor ratări 
ale baschetbalistelor de la Politeh
nica, tabela de marcaj a indicat 
10—3 în min. 5 și 17—5 (min. 9) 
în favoarea primei echipe, și se 
părea că mult așteptatul derby se 
va transforma într-o simplă for
malitate. Pînă la încheierea pri
mei reprize am mai asistat la o 
încercare de revenire a Politehni
cii, insuficientă însă pentru a re
cupera din handicap.

După pauză însă s-a petrecut o 
spectaculoasă răsturnare a scoru
lui. Cu Szabâdos de-a dreptul ex
cepționali atît în atac, cît și în 
apărare, cu Pruncu. Topor și De
metrescu în vervă deosebită, echi
pa prof. Gr. Costescu s-â apropiat 
pas cu 
42—42. 
mințite 
LE.F.S. 
nuare, 
ai. unor momente de 
întrecere sportivă. După 42—42 a 

----- ---- 46—44
51—50

pu- 
de 

s-a

pas și a egalat în min. 29: 
După aceste aproape 10 

de cedare a inițiativei, 
și-a revenit și, în conti- 

spectatorii au fost martori 
pasionantă

urmat 44—42 (I.E.F.S.),
(Poli), 50—48 (I.E.F.S.) și 
(Poli). Apoi însă un nou șoc 
ternic al formației conduse 
prof. Ioan Nicolau și I.E.F.S.

distanțat la 6 puncte: 57—51 (min. 
36). Politehnica a încercat din nou 
să revină, dar absența lui Pruncu 
și Taflan (eliminate pentru 5 gre
șeli) nu a putut fi suplinită de ju
cătoarele de rezervă. în plus, Gu- 
giu (înlocuită în prima repriză) a 
refuzat să mai intre în teren (!?). 
I.E.F.S., în schimb, deși era vădu
vită de absența lui Balai si Popov 
(eliminate din 5 greșeli personale) 
a găsit suficiente resurse (adică 
jucătoare de schimb) pentru a ter
mina învingătoare în această con
fruntare, pentru care a demonstrat 
că s-a pregătit eu multă seriozi
tate și a abordat-o ca atare. Au 
marcat : Tita 26, Szabo 12, Ponov 
6. Salcu 5. Petr.ic 5. Iftimie 4. Ba
lai 4. Vigh 2 de la învingătoare, 
resneetiv. Topor 15. Szabadoș 12, 
Demetrescu 12. Pruncu 9, Taflan 
8, Gagiu 1, SaVu 1 de la învinse. 
Au arbitrat E. Hotva (excelent) și 
D. Ganea (cu scăpări în aprecie
rea greșelilor personale).

CRIȘUL ORADEA — A.S.A. 
CtUJ 58—48 (33—15). Cînd la în
cheierea primei reprize tabela de 
marcaj indica scorul de 33—15, ca 
urmare a unui joc bun practicat 
de echipa condusă de Florian An- 
dor, conturile păreau încheiate. 
Dar baschetbalistele de la Â.S.A., 
la indicațiile antrenorului N. Mar
tin, au aplicat din prima secundă 
a reprizei a doua un presing insis
tent. Tactica s-a dovedit eficace, 
dar nu și suficientă pentru recu
perarea întregului handicap, 
ales că localnicele au găsit și re
surse pentru a contracara acțiu
nile adverse prin Boca, Czege și 
Balogh.

Alte rezultate : POLITEHNICA 
— A «S.A CI.TTT 87—67 (41—31' ; 
VOINȚA BRASOV — ..U“ IAȘI 
66—44 (38—20); SANĂTATEA —
CONSTRUCTORUL 46—49 (27—25); 
CRI5UL — ..U“ TIMISOARA 45—56 
(22—37); RAPID — I.E.F.S. 63—61 
(31—34).

Dumitru STANCULESCU

mai

„U“ TIMIȘOARA CAMPIOANĂ UNIVERSITARĂ
(prin telefon). După
întreceri, desfășurate

GALAȚI, 7 
cinci zile de 
sub semnul unor surprize notabile, 
dar și a unei evidente discrepanțe 
valorice —- care a condus la înre
gistrarea unor scoruri de proporții 
— turneul final al campionatului 
masculin universitar de baschet s-a 
încheiat duminică.

Așa după cum anticipam, lupta 
pentru cucerirea titlului s-a dat 
între cele mai în formă echipe, 
Universitatea Timișoara și LE.F.S. 
București. In urma unei partide pe 
care au avut-o în permanență la 
discreție, studenții timișoreni (an
trenor Grigore Dorogan) au dispus 
cu 76—63 (41—27) de I.E.F.S.. in- 
trînd astfel în posesia titluliii și 
a unei frumoaăe cupe acordate de 
organizatori. Locul secund l-a Ocu
pat I.E.F.S. București (antrenor C. 
Dinescu), iar locul al 3-lea a re
venit Institutului Politehnic Iași 
(antrenor V. Todirașcu), revelația 
acestui turneu.

Ultimele rezultate : «U*
șoara — Inst. Polit. lași 
(37—16), LE.F.S. — HU”
92—49 (49—23). I. P. Galați — 
București 73—56 (36—27). Inst. de 
mine Petroșani — „U“ Cluj 56—51 
(19—28), I. P. Iași Brașov

79—52 (31—22), Clasament final: 1. 
Universitatea Timișoara (campioană 
universitară), 2. I.E.F.S. Buc.. 3. 
t. P. Iași, 4. „U“ Brașov, 5. I. P. 
Galați, 6. I. P. Buc., 7. Instit. de 
mine Petroșani, 8. „U“ Cluj.

T. SiRlOPOL — coresp. județean

SUITA VICTORIILOR

Timi- 
71—42 

Brașov 
I. P.

„CUPEI STEAUA

S-AU iNCHEIAT

Frații Nemeș

CUPA DINAMO**

ii

(Urmare 
din pag Ii

î. Trâscăveanu
T.
3.
1. 
1087 p. 3.

T.

Snagov. Caiaciștii

302 p ; 
Coldea 

C. Ma- 
T. Ciu-

RAIȘAN

ale frumosului
ău pornit furioși. Aplecați, cu bra
țele încordate pe padele. caiaciștii 
smulgeau metru cu metru din apa 
agitată a lacului. Situetele înaintau 
vertiginos. La 500 metri, la egali
tate erau trei ambarcații care 
avansau In ritm de pistoane. în 
același ritm s-a terminat și cursa. 
Arbitrii de la sosire au dat câștigă
tor echipajul clubului Steaua (Te- 
rente — Mitrea).

în start canoiștii au părut mai

GIND, PRINCIPAL ÎNVINGĂTOR

calmi.
campion mond:ai fGrunau 1966) 8t- 
mionav — Max m și acel al experi
mentatului Buteichin. Starierul 
Doru Bardaș a dat dramul crono- 
metrelor. Cursa a început Se lo
vește apa cu multă putere. Pruna 
parte a cursei rupe plutonul. în 
față stat frații Nemeș, Morcov — 
Ceatlaț și Avram — Erofei. Gale
riile se întrec Intre ele. Finalul 
este foarte palpitant Frații Nemeș 
respiră cuminți dincolo de linia de 
sosire privind cum ta urma tor 
echipajul Avram — Erofei întrece 
oe cei condus de Ceatfaș.

Zece minute au trebuit pentru 
alinierea in start a caiacelor de 4. 
Plecarea acestora este un spectacol 
impresionant. Apa clocotește in ju
rul „motoarelor vii" și te aștepți 
mai degrabă să asiști 
decit la o alunecare 
Pentru caiacele de 4 
1000 de metri este f< 
După aprox.m

sărilor principali — nici condițiile 
atmosferice nu ne-au permis să ne 
edificăm pe depiln asupra valorii 
sale Antrenorul Gh. Tănase a avut 
de 
cu 
cu 
în 
nu

altfel „o zi plină". dștigind și 
Rai — în mare progres — și 
Perja, ultima condusă de Nacu. 
replică, pe Mircea Ștefănescu 
l-a mai răbdat inima și ca 

atare s-a avintat cu Minunea și 
Tantal, cucerind o dublă victorie, 
așteptată cam de mult de supor
terii săi... Cum s-ar spune, suc
cesul senatorilor de drept din rîn- 
durile antrenorilor a fost deplin. 
Dar se cuvine a fi subliniat că 
Rai și Minunea se află la a treia 
victorie în șapte reuniuni 1 Prețul 
acestora a fost cam 
in secunde. De cind 
rea dri verilor noștri 
tul european putem 
tăm la lucruri Interesante.:.

Rezultate tehnice : cursa I: Cum
plit (FI. Pașcă) 41,2, Rîb. simplu 4»

scump plătit 
cu participa
tă campionă- 
să ne aștep-

ordinea 6. cursa a II-*: Rai (Gh. 
Tănase) 30.6, Halina. MadrigaL 
simplu 2. event 10. ordinea 143. 
ordinea triplă 1.029, cursa a III-»: 
Minunea (M. Ștefănescu), 28.9. Fi- 
gurel, Măcieș. simplu 2, event 15, 
ordinea 19. ordinea triplă 117. cursa 
a ÎV-a Filomela (V. Gheorghe) 33.7, 
Papanaș, simplu 4, event 71. or
dinea 109, cursa a V-a Obreja (N. 
Iofi) 32.5, Heroina, Formula, sim
plu 6, event 130, ordinea 205, or
dinea triplă 875, curs® a Vl-a: 
Tantal (M. Ștefănescu) 33.8. Ini
mos, sirhplu 2. event 34. ordinea 
121, cursa a VH-a : Gind (Gh. Tă
nase) 26,8 Cuc, Struna, simplu 2. 
event 6, ordinea 20. ordinea tri
plă 347, cursa a VUI-a : Perja (Al. 
Nacu) 46,7, Fanta, simplu 8. event 
15, ordinea 78. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de lei 14.170 
ți s a închis.

NitWy DUMITRESCU

;i te ■ 
la o decolare 
de suplețe, 
distanta de 
«arte scurtă.

v 3 minute de lup-

tâ cursa a luat sfirșit Cu o sutime 
de secundă mai bun echipajul di- 
-amovist Bivel — Pantea — Tu- 
dose — Lupea a fost declarat cîști- 
Cător.

Ieri au continuat întrecerile pe 
distanța de 500 metri. Iată rezul
tatele : caiac 1—B : 1. N. Simiocen" 
co (Dinamo) 1:52,3, 2. I. Bivol (Di
namo) 1:53,3, 3. A; Conțolenco
(Steaua) 1:54,1; canoe simplu: 1. St 
Nemeș (Dinamo) 2:04,5, 2. C. Ceat- 
aș (Dinamo) 2:05,5, 3. I. Sevastian 
(Steaua) 2:06,6; caiac 2—B : 1. N. 
Simiocenco — D. Păuneacu (Dina
mo) 1:45,2, 2. V. Ștefan — I. Petro 
D-.namo) 1:46.2, 3. I. Bivol — L 

Par.tea (Dinamo) 1:46,4; canoe du
biu: 1. St. Nemeș — S. Nemeș (Di
namo) 1:32.3, 2. C. Avram — I. 
Erofei (Steaua) 1:55,2. 3. P. Marcov 
— C. Cea:laș (Dinamo) 1:55,8.

în clasamentul general pe echipe 
conduce Dinamo București cu 299 
puncte, urmată de Steaua cu 167 p 
și C.N.U. cu 31 p.

-

Duminică dimineața, 
s-a disputat cea de a

DINAMO BRAȘOV

LUI ȘTEFAN CHIȚU 

(POIANA CÎMPINA) 

CONTINUA
CÎMPINA, 7 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru), in programul 
etapei a doua a campionatului re
publican de motocros, desfășurată 
pe traseul de pe Dealul Muscelu
lui din localitate, au figurat probe 
pentru posesorii de motorete ro
mânești, juniori și seniori, la care 
au asistat peste 5 000 de spectatori.

Și întrecerile de duminică au fă
cut parte din suita de spectacole 
oferite de motocrosistul nr. 1 al 
țării noastre. St Chițu, învingător 
în toate reuniunile din actualul 
sezon. El s-a situat, din nou, îna
intea tuturor seniorilor, cîștigînd 
detașat cele două manșe ale parti- 
cipanților la clasele 250 și 500 cmc, 
care au luat startul împreună, fă- 
cindu-se însă clasamente separate. 
El și-a dominat copios adversarii, 
în stilul său caracteristic, capti
vant, pilotînd motocicleta cu o teh
nică aproape desăvîrșită. Tripleta 
celorlalți concurenți de valoare for
mată din M. Banu, Tr. Moașa și 
A. Crisbay (în ultinia manșă) l-a 
secondat cu succes pe învingător, 
creind momente mult aplaudate de 
public. De asemenea, pasionantul 
duel dintre juniorii M. Murgoci și 
A. Benedek. precum și victoria, pe 
eit de surprinzătoare, pe atît de 
plăcută, a celui mai tinăr sportiv 
de la clasa 70 cmc. Ernest Miiller 
(In vîrstă de 13 ani) au avut da
rul său producă o frumoasă im
presie în rîndui spectatorilor.

Din păcate, comportarea remar
cabilă a alergătorilor menționați nu 
i-a contaminat și pe ceilalți par
ticipants disputele pentru obține
rea unui loc cit mal bun în cla
samente fiind interesante numai 
citeva ture. A. Ionescu. Fi. Davi- 
descu și P. Filipescu, ca să amin
tim numai citeva nume cunoscute, 
s-au resemnat în mod surprinză
tor și n-au mai dat dovadă de a- 
cea combativitate cu care ne o- 
bișnuiseră în ultima vreme. Apoi, 
citeva defecțiuni mecanice, apărute 
din neglijența piloților respectivi, 
au scos prematur din luptă pe 
Goran, Fr. Szinte șl alții;

Clasamentele etapei : 70 cmc 
1. E. MtlLLER (St. r. Bv.) 8 p, 
Gh. Banu (Met. Buc.) 6 p. 3. 
Oprea (St. r. Bv.) 4 p ; juniori — 
1. N. MURGOCI (Poiana Cîmpina) 
8 p. 2. A. Benedek (St. r. Bv.) 6 p, 
3. Gh. Barbu (Loc. PI.) 4 p ; 250 
cmc — 1. ST. CHIȚU (Poiana Cîm
pina) 8 p, 2. M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 6 p, 3. P. Lucaci (St. r. 
Bv.) 4 p ; 500 cmc — 1. A. IONES- 
CU (Met. Buc.) 8 p, 2. Tr. Moașa 
(St. r. Bv) 6 p, 3. P. Filipescu (I.T.A. 
Tg. Jiu) 4 p.

tn clasamentele generale după 
două etape conduc : P. Oprea 12 p, 
(cl. 70 cmc), N. Murgoci 16 p (ju
niori), St. Chițu 16 p (250 cmc), 
A. Ionescu 16 p (500 cmc). Organi
zarea concursului asigurată de A.S. 
Poiana Cîmpina și arbitrajele în
trecerii au fost ireproșabile.

C.

2. 
P.

A CÎȘTIGAT DIN

Brașovla
doua parti

dă internațională amicală de judo 
dintre echipele Dinamo Brașov și 
Ruda Hvezda Budejovice (Ceho
slovacia). Disputa s-a încheiat cu 
victoria la limită a sportivilor 
brașoveni : 3—2. Meciurile au
fost mai echilibrate decît în în- 
tilnirea de vineri, oaspeții prezen- 
tîndu-se mult mai hotăriți de a-șl 
apăra șansele.

Punctele gazdelor au fost reali
zat* de Ștefan Pep (cat 63 kg.),

NOU

campionul Ceho-care a dispus de 
slovaciei V. Miroslav, Iosif Ianoși 
(cat. 80 kg.), învingător în fața lui 
P. Dvorak și Ladislau Pali, care 
l-a învins pe P. Porek.

De la oaspeți au cîștigat cam
pionul universitar P. Uraz, asu
pra lui Mircea Notopal (cat. 70 
kg.) și M. Bobiak (cat. +93 kg.), 
învingător în partida cil Alexan
dru Szabo.

C. GKUIA-coresp. județean

Troian IOANIȚESCU

„MUZEUL SPORTULUI, OGLIN
DA GLORIEI SPORTULUI 

ROMÂNESC"

Azi, la ora 12.30, în Sala Dalles, 
Centrul de eercetări științifice al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
pentru educație fizica și sport Ș( 
I.E.F.S.. în colaborare eu Univer
sitatea populară București, anun
ță organizarea conferinței : „Mu
zeul Sportului, oglinda gloriei 
sportului românesc".

Expunerea va fi făcută de prof- 
Nleolae Postolache. directorul Mu
zeului Sportului.
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UREMOAS 3-0 (2-0)

SPORTUL

PROGRESUL
4-1 (2-0)

va fi

LOTUL REPREZENTATIV - STEAGUL

UIT^cd 
jnarr

lui 
ta fi 

împlini

ziua... 
româ-

denivelat, selecționabilii au 
satisfăcător, mai cu sea- 

prima parte a tntilnirii, pe- 
în care au inițiat multe ac- 
ofensive bine concepute.

Antrenorul Angelo fiieuletcu H felicită cu idldurn 
Domide cu prilejul anirersdrii zilei de

ZILELE... FOTBALIȘTILOR DUMINICA VA FI A ECHIPEI?
Duminică, n-a fost numai o si a 

fotbalului. Jucătorii au și ei zilele 
lor. Ieri a fost ziua lut Flavius 
Domide, care a împlinit, aici la 
Poiana Brașov, 26 de ani!

Rind pe rtnd, toți coechipierii, 
In frunte cu căpitanul echipei, 
Mircea Lucescu, au intrat în ■ ca
mera lui, la „102“, l-au îmbrățișat 
i au urat lungă și frumoasă carieră 
sportivă. Domide a fost vădit e- 
moționat, așa cum l-am văzut și 
stmbătă seara în clipa în care, la 
telefonul din holul hotelului ,,Bra
dul", i s-a dat legătura cu Aradul. 
La capătul firului, sofia lui, Laura, 
și feciorul Flavius-Virgilius (4 ani 
și o săptămlnă) transmiteau tăticu- 
fului toate urările de bine si d» 
sănătate.

Toată lumea, aici, era la curent 
cu evenimentul. La stadion. înainte 
de primul fluier de arbitru. Jenei, 
fundașul central al Steagului roșu i-a 
oferit lui Domide un buchet de flori, 
aloătuit din 26 de garoafe, 
și... garoafa. Flavius 
intr-un 
nele 
care 
cele 
Dar

-u1
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UN NOU MECI

DE VERIFICARE

LOTUL OLIMPIC

Continuîndu-și pregătirile în vede
rea partidei retur de la 21 mal 
dată la care va întilni selecționata 
Danemarcei, lotul olimpic al țării 
noastre a susținut ieri un meci de 
Verificare In compania echipei 
UREMOAS, care activează In catego
ria „onoare". Intiînirea s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (2—0) în favoarea 
olimpicilor, prin golurile înscrise 
de Kun II (2) și Olteanu (F.C. Ar
geș). Antrenorii Gh. Ola și Gh. Con
stantin au Intîmpinat dificultăți în 
alcâturirea formației, Ghiță. Sălcea- 
nu și Pescaru fiind accidentați, ast
fel că pe parcursul celor 90 de mi
nute a fost folosit același 11. adică : 
Comari — Pop, Olteanu (Steagul roșu». 
Vlad, Codrea — Olteanu (F.C. Argeș). 
Simionaș — Gydrfi. Kun II, Broșov* 
schi, Marcu.

In ciuda acestui handicap și a te
renului 
evoluat 
mă in 
rioadă 
țiuni . U__  .
Miercuri echipa olimpică va Intllr.i 
la București formația similară a 
Bulgariei. Lotul va fi completat cu 
Tătara, Iar de săptâmîna viitoare 
cu Anca și N. lonescu.

MOMENTE
Poiana Brașov, 6 moi, orele 11... Holul hotelu

lui .Bradul'... S-au tras perdelele. Revedem fil
mul meciului Ungaria—România. .Bârbafii ange
lici* urmăresc, pored, o lectio de anatomie. An
gelo Niculescu face disecția, comentind cu voce 
egalâ s „Vă rog să observați că, în primele zece 
minute, Iordănescu (in special) ți Lucescu nu au re
alizat norma de pressing necesară intr-un meci 
atît de important". Pojz6 „Foarte buna mișcarea 
lui Domide". PcuzO. „Aș vrea să revedem această 
fexă.„ Propun osfa pentru a ne da seama de 
eficacitatea driblingului prelungit ol_ lui Radu. A 
fost un moment necesar. In aceste cîteva secunde— 
rog sâ mai refacem faza... întreaga echipă ți-a 
regăsit locurile firețti— $i-acum, să fim foorte 
atenti. Se opropie momentul golului lui Iraniko- 
vits.„

(Nimeni nu mai respiră. Faza se reia. Incâ o 
dotâ. Si incâ o dată, la cererea tuturor, .opera
torul* Ion Voice prezintă s‘op-cadre. Disecția e 
perfectă. Se Opeleczfi pînă și la Doziția glezne
lor. Apoi se corectează totul la oșezarea de an
samblu a în*regii eebipe.)

Holul respiră ușvrot. Golui lui Brar.ikovits apar
ține din ncu ‘recututui Dmu, core sade lingo mme, 
admiră jeCui lei Domide. Angelo Niculescu con
tinuă ; „Rado ți Dumitru au jucat foarte bine pen
tru că au aisof ce număr poartă pe spate. Acesta-i 
un mare pes spre fotbahrl modern". Din stingă aud 
voce: Dob’’-" Centre mine, cel mai bun inain-
taț le Budapesta a fost Domide*. Mă întorc instinc
tiv. Aceste co. nte capoiâ o rezonanță specială în 
§wa .-ci c'- . pe care Domide l-a Înlocuit la 
udcpes’a. Ccbcrim_
— Ce z’c' de oceastfi vizionare. Sătmărene ?
— E o aee exce'enfâ. Întotdeauna râmin cu irh-

presia câ aș fi putut juca mai bine. Și asta con
tează enorm.

...Ne revedem în holul de la parter. Găsim ziare 
și reviste la „recepție". Răsfoim. Angelo Niculescu 
e felicitat din inimă de cronicari care l-au trimis 
la ghilotină, în repetate rînduri. Mai mult decît 
atît, se fcce si elogiul spiritului ofensiv.

Antrenorul naționalei face o scurtă sinteză după 
film i

„Duminică, Î4 mai, vom juca un meci cu o sin
gura alternativă : victoria. In acest scop va trebu' 
să practicăm obișnuitul nostru joc bazat pe echi
libru, cu un plus de prudență în apărare."

Nu știu dacă am auzit vreodată o atit de logică 
fortificare a spiritului ofensiv.

...Se înserează. Poiana își trimite miresmele, ci 
un atomiseur nevăzut. II 
se plimbă agale :

— Ce mai faci, Lițâ ?
— Mulțumesc. Aud câ
— Ei, și t
— Abia aștept. Unii adună șervețele, alții strînc 

cutii de chibrituri. Eu colecționez centri înaintași 
Ce bine ar ti să joace Albert I...

...Duminică dimineața. Urcăm în autobuz, pentn 
meciul cu Steagul roșu. Mă așez lîngâ Doleanu.

— Ce formula de atac întrevezi pentru duminică
— Trebuie so joace Dobrin.
— De ce ?
— Pentru că ore proptele.
— Cum, adică ?
— Fodrte simplu. Are o sută 

in tribune și vreo trei milioane 
lor.

Infllnesc pe Dumitru, care

joacâ Albert.

de mii de proptele 
în foto televizoare

loân CHIRILA

Anul 
le-a ridicat 

gest simbolie spre tribu 
care-l aplaudau călduros, după
a alergat să le împartă spre 
patru laturi ale terenului 
prima garoafă i-a oferit-o lui 

Angelo Niculescu care, mișcat 
gestul elevului său, l-a sărutat 
rintește.

Dat și fotbaliștii îți au zilele 
Domide, 

a lui 
și el

Ieri â fost ziua 
poimâine, miercuri, 
Răducanu, care va 
tot 26 de ani.

Duminică, sperăm,
întregii echipe, a fotbalului 
nesc. care așteaptă o răsunătoare 
victorie, calificarea in primele 
patru ^europene". Dorim o victorie 
care să permită relansarea sportu
lui cu balonul rotund pe temelii 
și mai solide.

(Urmare din pag. I)

CRIȘUL U.T. A

0-1 (0-0)

în .această întâlnire amicală, an
trenorii au folosit jucători noi, 
Astfel, la U.T.A. a jucat Pîrvu 
(fost la C.F.R. Timișoara) cu drept 
de joc pentru U.T.A. și atacantul 
Kora, iăr la Crișul a fost încercat 
Colpic de la C.F.R. Simeria. Pentru 
U.T.A. a înscris Both (min. 60). 
Dărăban (Crișul) a ratat un 11 m.

• «V.t
V. SERE — coresp.

RAPID

Adamache l-a înlocuit pe 
(care a trecut în poarta 

roșu). N. Ionescu pe Sât- 
Dumitru pe Nunweiller. 
Lucescu si Fl. Dumitrescu

formație! 
Răducanu 
Steagului 
măreanu, 
Neagu pe
pe Dembrovschi. Proaspeții intro
duși au evoluat cu multă ambiție, 
în dorința de a „prinde" un loc în 
echipă. A rezultat- așadar, o repri
ză a doua cu un tempo mai ridicat 
In jocul selecționabililor. joc care, 
prin introducerea lui Dumitru 
(mintea limpede în zona de pregă
tire a atacurilor), a clștigat în cla
ritate. Și nu întîmplător și frec
vența și precizia șuturilor au sporit 
în această a doua parte a meciului, 
în care tricolorii au Încercat viei 
lența lui... Răducanu de 18 ori 
(față de cele numai 7 șuturi expe

leri, in Giulești

DINAMO 2-1 (0-0)
Profitând de întreruperea cam

pionatului, cauzată de pregătirea 
tricolorilor în vederea partidei re
tur cu selecționata Ungariei, cele 
două echipe bucureștene. Rapid și 
Dinamo, s-au întîlnit duminică pe 
stadionul Giulești. Deși lipsite de 
aportul unor jucători de bază (re
ținuți în loturile reprezentative A 
și olimpic), cele două formalii au 
prestat un joc plăcut (în special în 
repriza a doua), cu multe faze fru
moase și trei goluri spectaculoase. 
Scorul a fost deschis de feroviari, 
în min. 54, prin Apostol. Dinamo- 
viștii au egalat în min. 59, prin-

tr-un splendid gol (in urma unei 
execuții de mare finețe) realizat 
de Dumltriu II (care, surprinzător, 
nu s-a prezentat la lotul olimpic 
unde fusese convocat deoarece n-a 
avut aprobarea conducerii clubului 
Dinamo). In min. 68, giuleștenii au 
înscris golul victoriei : autor — Co
il reanu, după o frumoasă combina
ție cu Apostol și după ce a 
trei adversari. Un gol de 
gramă.

A condus foarte bine D 
lescu.

d ate în prag repriză>. In aceste 
45 de minute lotul a ma: inscris 
două goluri, la următoarele faze: 
în min 62 Debrm l-a servit impe
cabil in careu pe Neagu care a șu
tat cu sete spre colțul lung, mingea 
a lovit bara, de unde a r-.cosat în 
plasă ; în min 75 Dumitru a exe
cutat, de pe drepta- o centrare 
lungă de 40 m. Fl. Dumitrescu a 
urmărit atent traiectoria mingii pe 
care- de la aproximativ 12 m, a 
trimis-o cu capul în plasă. Cu 5 
minute înainte de finhl, Steagul 
roșu reduce din scor (autor Pa
puc), înscriind — printr-un șut pu
ternic, în dreapta lui Adamactic 
(surprins) — la o fază la care șl 
marcajul apărătorilor lotului a fost 
destul de lejer.

Au lipsit de ia joe, așa cum se 
anunțase anterior. Iordănescu șl 
Dinu : primul, după starea gripală, 
depășită cu bine, a rămas la fiolei- 
iar cel de a doilea a efectuat sub 
supravegherea profesorului I. Votca 
un antrenament de 45 de minute, 
cu caraeter fizic. L-am întrebat Ia 
sfîrșit pe Angelo Niculescu pe care 
dintre selecționabili îi evidențiază. 
„Pe toți, ne-a răspuns el. Au ară
tat fiecare in pane un grad de pre
gătire superior fapt ce îmi dă spe
ranțe pentru jocul de la 14 mai*.

driblat 
chino-

Rădu-

STUDENȚESC

14 al de-bydMin.

K. O. SURPRINZĂTOR ÎN DERBY UL SERIEI 1 A DIVIZIEI B

Pregătit de o zgomi 
â campanie — de către cele 
• ale Diviziei B. Sport 

Studențesc ți Progresul — derby 
găzduit ieri pe stadionul Republ 
cii reușise sâ polarizeze atenția | 
pasiunea) întregii suflări fotbal: 
tice de la noi. Așa se face, de altfi 
câ televiziunea s-a hotărit să-l dă
ruiască tuturor.

Revendicării „noi merităm să 
promovăm in A' — afirmată de 
nenumărate ori de către ambele ta
bere — întîlnirea directă urma să-i 
dea un răspuns concludent Flecare 
combatantă avea prilejul să-și su
pună rivala Ia un test necruțător, 
după cum iubitorilor fotbal'iiui de 
la noi li se oferea un dublu test 
asupra valorii celor două preten
dente. Spre surpriza majorității 
celor care au urmărit jocul, la cel 
mai important (prin caracterul său 
de decizie) test de capacitate. Pro
gresul a căzut fără drept de apel, 
iar Sportul Studențesc a trecut cu 
o ușurință nebănuitâ.

Este adevărat câ Progresul poate 
- acuza și... vitregia soartei- echipa 
din str. dr. Stăicovici fiind victima 
unei suite de „momente psiholo
gice" care au lovit-p necruțător, 
dar nu mai puțin reală este și pri
ma dominantă care privește evo
luția fostei divizionare A și care 
se exprimă foarte simplu prin cu
vintele : echipa a jucat, pe ansam
blu, slab.

Deși creditată cu o experiență 
mult mai bogată declt partenera 
sa. Progresul începe jocul mai ner
voasă, mai crispată decît Sportul 
Contraatacurile studenților îi sur

?sul Kraus < șutat la co!) ți portarul Manta este bătut: 1^0
Foto : V. BAGEAC

prind pe bancari, care a 
tru cornere in pr.zne'e 14 
ultima lovitură de colț fiind la ori
ginea primului goi al studenților: 
autor Kraus, care a șutat din în
toarcere. mingea s-a strecurat prin- 
tr-o pădure de picioare surprinzin- 
du-1 pe Manta- 1—0

A urmat o jumătate de oră de 
dominare teritorială a elevilor lui 
P. Moldovean u, care au avut șansa 
de a marca in cei puțin patru oca
zii mari (Dumitriu — min. 23, 
Raksi — min. 36- Dudu Georgescu 
— min. 42, Kassai — min. 43), pe 
care le-au ratat mai mult sau mai 
puțin copilărește... In această peri
oadă, echipa studenților a rămas 
pe poziții, a respins prin „centra
lii" săi D. Nicolae și Mățăoanu (și 
în ultimă instanță prin portarul 
Ion Vasile) zeci de centrări înalte, 
folosind în terenul advers o iscoa
dă solitară, dar foarte periculoasă 
la fiecare angajare în adincime — 
aripa dreaptă Leșeanu. t) asemenea

i.~e se va termina In min. 44 
pnntr-un gol stupefiant t o pasă de 
53 de m spre careul Progresului- 
iese portarul Manta la limita su
prafeței de pedeapsă, mingea îl 
sare (ca Ia școala primară...), Le
șeanu urmărește balonul și-l intro
duce în poarta goală- Lovitură de 
teatru : 2—0.

Ce a urmat după pauză f Progre
sul a revenit în teren ca un boxeur 
marcat de cele două knock- 
down-ur:t a atacat frenetic, dar și 
fără clarviziune, cîteva minute- a 
obținut în min. 52 un... penalty 
neacordat de arbitrul Andereo îa 
un fault îrl''careu asupra lui Suciți - 
Georgescu (un fault sinonim cu cel 
din partida Rapid — Steaua, asu
pra Iui Iordănescu, ,,mutat" și ej, 
ca și cel amintit, la 16 m) și s-a 
,'stins" în min. 62, cînd o acțiune 
Jurcă — Leșeanu — Bujor — San
du Mircea a făcut șah-mat apăra
rea bancara, vîrful central al stu
denților ridicînd scorul la

Meciul Fiind ca și jucat au urmat 
două goluri „de neatenție-- — TJ- 
năsescu (3—1 în min. 691 și Dimian 
(4—1 în min. 72) care au definiti
vat, statistic, un k.o. surprinzător!

SPORTUL STUDENȚESC ; I. 
Vasile — Jurcă, Mățăoanu. D. Ni- 
colae, Cojocaru — Pană, Culda — 
Leșeanu, Bujor (min. 71 Damian). 
Sandu Mircea, Kraus (min. 75 Ja- 
maischi).

PROGRESUL: Manta (min. 44 
Giron) — Tănăsescu, Mândoiu, 
Grama> Ad. Constantinescu — Du- 
mitriu, Beldeanu — I. Sandu, b. 

■-Georgescu, Kăssai. Raksi (min. 80 
Dinu Iordan).

Arbitrajului lui 6, Andereo 
(Satu Mate), ajutat de N. Rainea 
(Bîrlad) și T. Leca (Brăila) — i se 
poate reproșa o singură greșeală, 
dar mare, penaity-ul neacordat la 
faultul asupra Iui D. Georgescu.

3—0. Mariu* POPESCU

LIDERII DIVIZIEI B S-AU DISTANȚAT
PRIMELE JOCURI ÎN „CUPA DROBETA 1850“

SERIA I SERIA A ll-a2 42—25 34
8 40—21 29
g — -
6
8
8
9

9 4 17—31
9 4 10 2d—33
9 3 11 20—19
6 9 8 18—23
7 7 9
t 4 11
7 4 12
7 4 12
4 7 12 

plai) : 
Pașcani — Ceahlăul P, Neamț, 
srudențese Buc. — 9 N. Oltenița. Meta-

« 13 J
23 12 5 
»
23
23
33
23
*3
23
23
23
23
s

23
23

1. Sportu] studențesc
2. Progresul Buc.

4.
5.
6.
7.
«.

10.
ÎL
12.
13.
14.
15-
14. Portul Constanța

ETAPA VIITOARE (U

u s
9 8

10 ș
9 «
9 5

27—26 29
31—20 25
29—26 23
24—13 -
24—25

S.N. Oltenița 
Politehnica Gl. 
r e. Galați
Metalul Buc. 
Metalul Tirgoviște
Metalul Plopem 
Ceahlăul P. Neamț 
Progresul Brăila 
Știința Bacău 
Dunărea Giurgiu 
Poiana Ctmpîna 
C.F.R. Pașcani 
Chimia Hm. vncea

Corvinul Hunedoara-Mmerul Ba
ia Mare 1—0 (0—0).

C. S. M. Sibiu-Olimpiă Oradea 
1—'0 Ci—Q).

Olimpia Satu Mare-Minerul Ani
na 2—0 (1—0).

C.F.R. Timișoara-Politehnica Ti
mișoara 1—1 (0—1).

Gaz metan Mediaș-Gloria Bistri
ța 2—0 (0—0).

Vulturii textila Lugoj-C.S.M. Re
șița 0—1 (0—1)

C.F.R. Arad-Electroputere Craio
va 3—1 (1—0).

Chimia Făgăraș-Metalurgistul Cu- 
gir 1—0 (1—0).

1. C.S.M. Reșița
2. Minerul B. M.
3. C F.fe Tim.
4. C.F.R Arad.
3. Olimpia S. M.

6—7. Minertu Anina 
6—7. C.S.M. Sibiu

8. Poli Timișoara
9. Chimia Făgăraș
0. Cortifiut Ifuned.
1. Gloria Bistriță 
Z. Metalurg. Cugir 
.3. Gaz m. Mediaș
14. Vulturii textilă

15. Olimpiii Oradea
16. Blectroputere Cv.

ETAPA VIITOARE (14 măi) : felbetro- 
putere Craiova — C.F.R. Titnișoara. Haz 
metan Mediaș — Olimpia Satu Mare. 
Metalurgistul Cugir — c S.M. Sibiu. Mi
nerul Anina — Minerul Baia MârȘ. 
C.S.M Reșița — CorvtnUt Hunedoara 
Gioria Bistrița — C.FR. Arad Chțirti» 
Făgăraș — Vulturii textila Lugoj. Poli
tehnica Timișoara — Olimpia Oradea.

Sportul studențesc Buc -Progre
sul Buc. 4—1 (2—0).

Poiana Cimpina-Metalul 
viște 2—1 (0—I).

Progresul Brăila-Metalul 
reșU 0—2 (0—0)

Politehnica Galați-F. C. 
2—2 (1—1).

Ceahlăul P. Neam {-Știința 
1—0 (0—0).

Portul Constanța-Dunârea 
giu 1—2 (0—2).

Metalul Plopeni-Chimia Rm. VII- 
cea 2—0 (0—0).

S. N. Oltenița-C.F.R. Pașcani 
1—0 (0—0).

24
23 
U
22
21 
21
21
20
1«
13
15

TL-gcx-Ieri s-au disputat la Turnu Seve
rin primele jocuri din cadrul .Cupei 
D rebela I860'. in prima partidă 
Jiul a întîlnit Steagul Roșu. Brașo
venii. cu o formație improvizată, 
au desehi* scorul în min. 2 prin 
Pavlovici. Stocker a adus egala rea 
in min. 82 si după 99 de min

s-a trecut la criteriul penalry-unlor. 
pentru departajarea învingătorului. 
După seria celor cinci lovituri de 
la 11 m Steagul roșu a învins in 
final cu 8—4. în cel de-al doilea 
joe
nit formația A. S. Armata Tg. Mu
reș

Universitatea Craiova a intil-

Bucu-

Galați

Bacău
Aurel PĂPĂDIE

SPORTUL STUDENȚESC A ÎNVINS Șl PE GRIVIȚA ROȘIE

de care a dispus ca si miercuri 
in campionat cu 2—0 (2—0), prin 
punctele marcate de Niță (min. 3) 
și Tacoi (min. 15).

Giur-

18—26 
S7—34 
Î3_» 
18—34
23—30

C.F.R. 
Sportul

:o—i).

(Urmare din pag. I)

s-a întîmplat, ei construind în con
tinuare multe atacuri pe treisferturi; 
stopate însă de adversari. Sportul va 
răspunde prompt, prin același joe 
deschis, fiind de citeva ori la un 
pas de a majora scorul, ceea ce sg 
șt întâmplă In min. 70, cînd, din nou, 
in urma unui placaj fără balon, la 
o fază clară de „essai", arbitrul dic
tează o nouă Încercare de penali^ 
zare, pe care o va transforma Cră
ci uneșcu : 15—6, scor cu care va lua 
sfirșif partidă.

Arbitrul AL Lemneanu a condus 
bine următoarele formații i

SPORTUL i Crăciunescu — PIȘTA- 
LU, IOANISIEVICI. Ilie, Hariton • . .. . -a— _ Atanaslu,

__  , „ - Rusii, Ga- 
Hulă, Aîexandreseu, Drăgu-

GLORIA — DINAMO (0—10). Me
ciul a avut două aspecte diferite, tn 
prima parte a dominat Oloriâ, care 
a ratat numeroase ocazii. în repriza 
secundă, jucătorii dlnamovt?ti. cu 
un plus de vitalitate, au reușit să 
obțină o victorie meritată, prin punc
tele mtr -te de Constantin, Coravu 
(încerc.) și Florescu (transf). A con
dus eoreet G. Eîtimescu. (G. ROS
NER).

ȘTIINȚA — AGRONOMIA (34-3). 
Disputat pe terenul din Lonea, me
ciul a fost de un foarte bun hlvel teh
nic, Știința cîștigînd o partidă în care 
a fost net superioară. Au înscris : 
Bueos (12 p). Făucușanu (7 p). Or-

—3). După un început furtun-, 
timișorenii au slăbit ritmul, dar a- 
reasta nu i-a Împiedicat să se im
pună fără dificultate Punctele au 
test realizate de Stasz, Rășcanu, 
Peter (Încerc.), lacob .2 tran-f) Pe
ter (drop.), pentru ,U*. respectiv, 
Topa (1. p.) Foarte bun arbitrajul 
lui K. Chiriaș. (P. ARCAN — evrop. 
județean).

REZULTATE TEHNICE

Gh. MANAFV-corespondent

tui Buc. — Poiana Cîmpina. Politehnica 
Galați — Punerea Oiurgtu. Știința Baciu 
— Progresul Brăila. Metalul Tirgovlște 
_ Progresul Buc.. Chimia Rm. Vtlcea — 
F. C. Galați, Metalul Plopenl — Portul 
Constanța.

Campionatul republican al juniorilor și școlarilor

• ••

— Călărâșu, ROIBĂȘU - 
Fugigi, IORGULESCU — 
landa — 
leseu.

GHiyiȚA : Simian — Țibuleac, 
PaVloVICI, Leșan, Negoescu —CO- 
MANICI, Damaschin — Pop, De- 
mian, V- Dumitrescți — Veluda, Șțo- 
ian — Toma. MEZARO.Ș, Gereanu (V. 
Vasile).

.a-euvuo (44. raMUU^Ulltt (1 -

telecan (4). Abribula (7 p) și Lomotă 
(4 P), . ' ‘ '.
Cordoț (3 p). A arbitrat foarte bine 
D. GrigoreSțu. (Em. NBAGOE-cores- 
pondent).

RULMENTUL — POLITEHNICA 
(6—4). O partidă echilibrată, în care 
echipele și-au împărțit perioadele de 

Au marcat Nedeîcu (în- 
/ ’ pentru gaz-

reșpectiv Vărzaru (îtieerc.). A 
----- „j V. Cișman din București. 
(E. SOLOMON — coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.M. (19

pentru învingători, respectiv

dominare. ... ...
cerc.), Ciorici (transf.) 
de, l.
condus

Cluj 
„ ______ . .

(0—0). Sportul studențesc — Grivița Ro
șie 15—t» (9--4), Universitatea Timișoara 
— C.S M. Sibiu 1B—3 (19—0). Rulmentul 
Birtad — Politehnica Iași 9— 4 
Steaua — Farul Constanța:

CLASAMENT

Știința Petroșani — Agronomia 
34—4 (14— 3), Gloria — Dinamo

(5—4). 
amlnat.

1. ȘTIINȚA
2. Universitatea

18 14 1
18 14 0

5 174— 71 47
4 215—101 44

3. Dinamo 18 11 2 5 166—105 42
4. Steaua 17 10 3 4 270—113 40
5. Grivița 17 9 4 4 228—128 30
6. Rulmentul 18 8 1 9 130—163 35
7. C.S.M. Sibiu 18 8 1 11 117—150 31 j
8. Sportul 17 6 1 10 165—184 3«
9- Farm 15 7 0 8 124—158 25

10. Politehnica if 3 0 12 102—1A2 27
11. Agronomia 18 4 0 14 89—308 ?6
12. Gloria 17 3 1 13 96—235 34

Mingea meciul
Foto : B. VASILE

a fost cîștigată de studenți, Roibașu avînd posibilitatea șă lanseze un nou atac (Fază din 
Sportul studențesc Grlvița Roșie)

încă trei etape ți vom afla nu
mele celor opt cîțtigătoare de se
rii, ale Campionatului republican 
al juniorilor si școlarilor, precum 
ți pe cele ale ocupantelor locului 
doi, echipe care vor rămîne, în 
continuare. în cursa pentru titlul 
de campioană a țării. Pentru că. 
așa cum am mal anunțat, turneul 
final din acest an se va desfășura 
fntr-d formulă noul — pe două 
serii, găzduite de Ploiești și Arad
— care permite unui număr mai 
mare de echipe, cele mai puter
nice. să poată aspira cu șanse 
egale la cununa de lauri. Acest 
fapt a avut darul de a face pa
sionante disputele pentru primele 
două locuri ale fiecărei serii, stîr- 
nind emulație și printre acele 
echipe care. în campionatele pre
cedente, emiteau pretenții minore. 
Dar, să vedem ce ne oferă nou 
actuala ediție a campionatului

FAVORITELE ÎN „CONFLICT" 
CU REVELAȚIILE. Citeva echipe
— reprezentantele unor centre de 
copii ți juniori puternice, pepi
niere unde se lucrează de ani de 
zile cu pasiune șl pricepere — au 
pornit încă din startul întrecerii 
ca mari favorite și. pe parcursul 
campionatului, nu s-au dezmințit, 
punîndu-și, îndreptățit, candidatura 
pentru un loc în turneul final. 
Este vorba de F. C. Argeș, „U“ 
Cluj. Farul Constanta. Steaua 23 
August București. Crișul Oradea. 
U.T. Arad. Minerul Baia Mare. 
Progresul București. Ceahlăul Pia
tra Neamf, Școala sportivă Sibiu 
(campioana țării). Politehnica Iași. 
Actuala ediție a tntrecedi eviden
țiază însă și alte cîteva echipe 
despre care se credea inițial că 
se vor mulțumi doar cu poziții la 
mijlocul clasamentelor seriilor. Ele 
formează grupul revelațiilor și, 
trebuie să recunoaștem, ascensiu

nea lor a dat, și continuă să dea 
culoare și combativitate întrecerii. 
Școala sportivă Craiova luptă, in 
prezent, de la egal la egal cu F.C. 
Argeș pentru supremația seriei a 
V-a; Politehnica Timișoara — în- 
tr-o revenire spectaculoasă și 
mițătoare pentru fotbalul din 
șui de pe Bega — speră să 
tige o serie (ă Vl-â) în care 
de Înfruntat rivale puternice 
U.T.A., Vagonul ș^ C.S.M. Reșița. 
Cu toate ef 
ritar al seriei a VII-a, nu mai 
poate fi depășită, prezenta Indu
striei sirmei Cimpia Turzii pe urî 
loc fruntaș. în fața altor echipe 
cu veleități (A.S.A. Tg. Mureș. 
Corvinul Hunedoara), reprezintă

. un succes neprevăzut, dar absolut 
meritat. Tot așa cum aprecieri po
zitive merită șl juniorii Victoriei 
Cărei (seria a VIII-a) și ai Școlii 
sportive din Brașov (seria a IV-a), 

DECEPȚIILE ÎNTRECERII. O 
analiză atentă a realităților cam
pionatului ne relevi însă și con
statări de cu totul altă natură. 
Desigur, într-o întrecere sportivă. 
oriCâre ar fi ea. nu pot există nu
mai echipe... fruntașe. numai 
locuri bune ! Cineva trebuie să 
si piardă, să se claseze și pe locu
rile din subsolul clasamentelor. 
Surprinzător apare faptul rind o 
serie de echipe cu pretenții de
cepționează. obținind rezultate sla
be. S.C. Baeău, Steaua București. 
F.C. Galați, Metalul 
(campioana din 1970). 
Ploiești (finalista 
de anul trecut). Metalul 
viște. Universitatea Craiova.
Petroșani. C.F.R. Timișoara (fina
listă tn 1970). A.S.A. Tg. Mureș. 
Gaz metan Mediaș. Olimpia Ora
dea — echipe de la care se aștep
tau comportări cel puțin lg nivelul 
celor din campionatele trecute —

pro- 
ora- 
cîș- 
are 
ca

„U“ Cluj, lider auto- 
a VII-a, nu

București 
Petrolul 

campionatului 
Tîrgo- 

JHil

au dezamăgit pînă tn prezent, 
pierzînd legătura cu fruntașele se
riilor, complâcindu-se într-o me
diocritate inadmisibilă. Inadmisi
bilă, deoarece condițiile lor mate
riale sint mult superioare celor 
al? unor echipe ca Oituz Tg. Ocna. 
Rapid Focșani, Gloria Baia Mare 
sau Unirea Dej, spre exemplu. O 
altă surpriză neplăcută : compor
tările deplorabile ale majorității 
echipelor școlilor sportive. Zece 
din cele 14 formații ale școlilor 
sportive participante tn campio
nat se află pe poziții din subsolul 
clasamentelor, unele (Iași, 
stanța, Lugoj, Tg. Mureș) 
nind, de etape în șir, chiar ulti
mul loc !

ABATERI DE LA DISCIPLINA 
COMPETIȚIONALA. Disciplinar 
— capitol care ne interesează în 
mare măsură, fiind vorba de o 
competiție a elevilor — situația se 
prezintă satisfăcătoare. Totuși, 
CELL. Sighet, Gloria Bistrița, 
C.F.R. Cluj. Șc. sb. Tg. Mure», 
Jiul Petroșani. U.T.A., Politehnica 
Iași. S.C. Bacău, Unirea Zalău au 
avut jucători sancționați în retur 
pentru lovirea adversarilor, ges
turi nesportive, injurii, proteste, 
ceea ce denotă că antrenorii aces
tor echipe, dar și respectivele sec
ții de fotbal, au neglijat nepermis 
activitatea educativa pe care tre
buie s-o desfășoare nermanent cu 
tinerii lot jucători. Și era de aș
teptat să se întîrnple așa, din mo
ment ce Electroputere CraidVă s-a 
nreocupat mai mult de substituiri 
de jucători, Politehnica Iași ți 
U.T.A. de contestații făcute fără 
motive întemeiate, iar Dunărea Ca
lafat și-a trimis echipa în depla
sare fără antrenor și conducă
tor !?!

23 15 4 4 35-14 a
23 ii 4 8 F--- '8
23 9 1 7 36—IM 25
23 10 ? 8 38—311 25
23 10 3 10 17—30 4
23 1° 3 10 28—12 23
23 io 3 10 2.1—27 33
23 n 6 9 *?3
23 10 2 11 36—33 îi
23 9 3 11 24—26 2t
21 9 3 fi S3au27 âi
23 9 3 11 18—23 ?1
23 9 3 il 17—25 21
23 8 5 iO 18—30 21
23 9 2 12 28-29 30
23 8 4 11 19—30 20

F. C. ARGEȘ - ETAR TIRNOVO 4-1

Con- 
deți-

Piteștenii au întîlnit, ieri, echipă 
bulgară Etar TIrnovo, de care au 
dispus cu 4—1 (1—1). Au marcat : 
Radu (min. 39). Prepurgel (min. 48), 
D. Ștefan (min. 60) și Roșu (min. 
74) pentru F. C. Argeș, respectfv 
Vasilov (min. 26).

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU
13 rezultate exacte la 

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 19, ETAPA DIN 7 MAl 1912

I. Șp. sțudențesc-Progresul B. 1
2 

X 
X
2 

X
1
2
1
1 

X 
X 
X

ii. Prog. Brăila-Met. Buc. 
Politehnica Gl.-F.C. Galați 
C.F.R. Tim.-Pol. Tim. 
Vulturii Lug.-C.S.M. Reș. 
Bologna-A talan ta 
Juventus-Cagliari 
Mantova-Lanerossi 
Milan-Napoli 
Roma-Catanzaro 
Sampdoria-toteirnaziona’ e 
Varese-Fioren tina

laurențiu DUMITRESCU

ni.
IV.
V.

VI.
VII, 

vni.
IX.
X.

XL
XII. . ________ _

Xltl. Verona-Torino
Fond de premii t 439.490 lei.
Plata premiilor va Începe în 

pitală de la 12 mai pînă la 21 
nie, în țară de la 16 mai pînă la 
21 iunie 1972 inclusiv,

Ca- 
iu-

C.FR


<j

-HALTERE

șa

ÎNVINGĂTOR

la 
în fața lui I. Ferstek 
Marcel Lupu, refractar 
sfaturile antrenorului său 
Niculescu, l-a determinat

A 25-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

Corespondență specială pentru SPORTUL

ECHIPA 10. CEBMANE IȘIPUNt SPERANȚE

Pînă în 1971 nu s-a 
mult de halterofilii din 
mană față de alte discipline în care 
sportivii acestei țări s-au evidențiat 
în mod deosebit pe plan mondial. 
Iată, însă, că anul trecut, la cam
pionatele mondiale de la Lima, 
pentru prima oară un halterofil 
din R. D. Germană a cucerit o me
dalie de aur. Este vorba de Ste
fan Gruetzner, care la categoria 
grea a „smuls" 165 kg și a cîștigat 
medalia de aur 1 El a totalizat 
547,5 kg și a „aruncat" 205,5 kg ! 
Al doilea greu de valoare este Hel
mut Losch, care a devenit, de ase
menea, campion mondial la „arun
cat". ridicînd o bară de 206 kg 
Ei vor fi prezenți și la Constanța ; 
specialiștii noștri speră ca ei 
aibă o comportare remarcabilă 
lupta cu valoroșii halterofili 
vietici. Cine sînt acești doi grei 
valoare ? Ștefan Gruetzner 
născut în 1948. Cîntărește 102 
și are o înălțime de 1,79 m. Re
cent, la Schwedt, cu prilejul cam
pionatelor internaționale ale R.D.G., 
el a totalizat 560 kg (record). El 
a „aruncat" 210 kg, a „împins" 
185 kg și a „smuls" 165 kg. Pe lo
cul al doilea cu 547,5 kg, s-a cla
sat Losch, în vîrstă de 21 de ani, 
de profesie șofer. în prezent stu
dent al Institutului superior ger
man pentru cultură fizică (D.H.f.K.) 
din Leipzig. Cei doi halterofili 
sînt principalele vedete ale echi
pei R.D.G. Dar mai sînt și alții, 
care, chiar dacă nu vizează me
dalii, se pot clasa printre primii 
șase. La categoria supergrea, 
R. D. Germană va prezenta tot 
doi concurenți. Pe Gert Bonk po
sesorul unei performanțe de 565 kg. 
și pe experimentatul Manfred Rie- 
gert, cotat cu 575 kg. Bonk are doar

vorbit prea 
R. D. Ger-

să 
în 

so- 
de 
s-a 
kg

21 de ani și 
fost pînă nu de 
mult aruncător de 
greutate. Lupta 
dintre acești doi 
coloși se anunță 
foarte echilibrată, 
deoarece Bonk 
'are de partea sa 
'tinerețea. în timp 
ce Riegert (31 de 
ani) — rutina de 
concurs.

La alte catego
rii. în care cam
pionii țării noas
tre nu prezintă 
o valoare inter
națională, nu vom 
lua startul.

La categoria u- 
șoară, Wolfgang 
Faber, cu cele 
410 kg. obți
nute la Schwedt 
poate ocupa un 
loc printre primii 
șase, ca și Fran
klin Zielecke și 
Peter Wenzel, cu 
rezultate de 459 
kg și 
445 kg 
mijlocie.
■tea 
tea 
(20 de ani), 
timp ce Zielecke 
are 25 de 
semigrea, 
un nume 
posesorul 
Nu e un __
vedere valoarea actuala a „greilor" 
de pe continent, dar Arnold, la cei 
31 de ani ai săi. este decanul de 
vîrstă al reprezentanților noștri și 
totodată cel mai bun om al cate
goriei.

După cum se vede, la categoriile

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX DIN UNGARIA

MILDE (R. D. G.) - PENTRU A DOUA OARA 
DE ETAPĂ!

este 
lui

respectiv 
la semi- 

Tinere- 
de par-
Wenzel

în Ștefan 
R. D.

Gruetzner, marea speranță a echipei 
Germane la cam pionatele europene

la categoriaani. în fine,
vom fi reprezentați de 
cunoscut : Karl Arnold, 

performanței de 500 kg. 
rezultat mare, avîr.-d in

mari ne punem cele 
speranțe.

HANS-GEORG
„Deutsches Sport Echo"

★
în cursul zilei de ieri 

Capitală 
rației 
(F.H.I.), 
urmări, 
țional, 
haltere. 
București 
deplasa la Constanța.

mai mari

ANDERS
— Berlin

sosit în 
al Fede- 

haltere 
care va 
interna- 

europene

a 
secretarul general 

internaționale de 
dl. Oscar State, 
din partea forului 
campionatele 
După o scurtă ședere 

dl. Oscar State se

de 
în 
va

ȘAHISTELE NOASTRE 
CONDUC ÎN MECIUL „CUPA DAVIS“

CU POLONIA (Urmare din pag t)

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Se
lecționatele feminine de șah ale Ro
mâniei și Poloniei își dispută la 
Lodz un meci la șase mese. După 
primul tur,' scorul este de 3—2 
puncte în favoarea echipei române, 
o partidă fiind întreruptă. La patru 
mese a fost înregistrată remiza, iar 
Margareta Teodorescu a învins-o 
pe Cihewskaia.

LA SOFIA

TREI VICTORII
ALE GIMNAȘTILOR

JUNIORI BUCUREȘTENI

din primul set cînd a reușit un 
break la început, anihilat însă ime
diat în continuare. Burgener con
duce din nou la începutul setului 
doi, dar Țiriac revine și se distan
țează. Urmează un moment de scă
dere în precizia serviciilor lui Ți
riac, ceea ce permite adversarului 
să preia nesperat inițiativa și sa
și adjudece setul, nu însă fără a fi 
luptat cu emoțiile unui al cincilea 
ghem foarte disputat (cu șase ega
lități).

Ambii jucători renunță lâ pauza 
regulamentară continuînd imediat 
cu setul patru. Țiriac forțează vizi
bil și cîștigă ghem după ghem. La 
capătul unei ore și 40 de minute, 
pe tabela de scor este înscris, re
zultatul : Țiriac — Burgener 
6—2, 2—6, 6—0.

Cele două meciuri au fost 
duse de tinerii arbitri Ștefan 
tian ș> Mihai Algiu.

6—3.

con-
Cris-

nulovici, după ce Gasiorek învingea 
pe Spear cu 6—2, 7—5, 5—7, 6—4. 
Polonezii conduc cu 3—1 și sînt ca
lificați pentru meciul cu Danemarca, 
învingătoare cu 3—2 în fața Finlan
dei. Schimbare de scor la Tbilisi : 
echipa U.R.S.S. a luat conducerea cu 
2—1 în meciul cu Ungaria, Metreveli 
cîștigînd cu 6—3, 2—6, 6—4, 6—0 par
tida întreruptă cu Barany, după care 
dublul sovietic Metreveli — Lihaciov 
a dispus cu 6—3, 6—4, 10—8 de Ba- 
rany — Szoeke.

Cîștigătorii acestui meci întîlnesc 
pe învingătorii din întîlnirea Liban — 
Maroc, programată în săptămîna ce 
urmează.

Iată rezultatele din grupa B, în or
dinea tabloului : Cehoslovacia — Bel
gia 3—2 (Kodes — Hombergen 10—8, 
6—2, .6—2 ; Raia — Mignot 2—6, 4—6, 
5—7) ; Suedia — Noua Zeelandă 3—1 
(Bengtson — Parun 6—4, 16—14, 13— 
11) ; R.F.G. — Grecia 5—0; Irlandă — 
Turcia 4—0 : Spania — Bulgaria 5—0; 
Franța — Anglia 3—1 (Barthes — 
Lloyd 6—0, 6—3, 6—1). Ultimele două 
calificate sînt Monaco și Portugalia, 
care se întîlnesc în sferturi de finală.

SZEKESFEHERVAR, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Primele locuri ale turneului in
ternațional de box din localitate 
și le-au disputat pugiliștii maghiari 
și români. Aceasta, după ce sîmbă- 
tă boxerii noștri au fost aplaudați 
la scenă deschisă pentru stilul de 
luptă spectaculos și deosebit de 
eficace. Singurul care nu a boxat a
fast mijlociul Vasile Croitoru, de
oarece adversarul său, cehoslovacul 
Hidveghi- a fost oprit de medic să 
urce în ring. în rest, toți ceilalți 
au cîștigat înainte de limită. Seria 
succeselor a fost începută de Dinu 
Condurat (muscă), care l-a obligat 
pe maghiarul Fiko să asculte de 
două ori. în primul rund, numără
toarea arbitrului și apoi să aban
doneze la reluarea luptei în repri
za a doua. Mult mai rapidă a fost 
victoria lui Ion Adam, la categoria 
pană- Adversarul său, Istvan Elod, 
nu a rezistat seriei de upercuturi 
la corp, plasată cu insistență de 
Adam și după ce a fost de două 
ori k.d. a renunțat la luptă în mi
nutul 2 al partidei. Nici semiușorul 
Tibor Lang nu a putut rezista două 
reprize în fața lui Simion Cuțov. 
în permanentă ofensivă. lovind 
din toate pozițiile, Cuțov și-a obli
gat adversarul să abandoneze în 
repriza a doua. Evoluînd mai bine 
decît în primul meci, Marcel Lupu 
(semimijlocie) a cîștigat prin k.o. 
în fața lui Ianoș Budai.

După ce în prima reuniune greul 
Ion Ruicu pierduse prin descalifi
care în fața lui Buknicz (R.P.U.) — 
datorită sistemului adoptat de or
ganizatori (turneu la unele catego
rii) — Ruicu a boxat din nou și 
în reuniunea de sîmbătă. cîștigînd 
prin abandon în rundul 2 în fața 
lui Sandor Takacs. în felul acesta, 
toți cei 8 sportivi români prezenți 
la competiție s-au calificat în finale, 
în ultima reuniune, însă, dintre 
boxerii români numai cei câștigă
tori înainte de limită au fost de
clarați învingători.

Alexandru Turei (semimuscă) ar 
fi meritat și el decizia, după meciul 
cu Ferenc Kosma (R.P.U.), dar ju
decătorii l-au preferat pe sporti
vul maghiar. La categoria grea 
Ion Ruicu l-a dominat copios pe

Deszo Klimisz (R.P.U.). dar arbitrii 
au dictat... meci egal. Dinu Condu- 
rat (muscă), mult prea lent de a- 
ceastă dată, a cedat de puțin

.. puncte 
(R.P.U.). 
la toate 
Teodor 
pe acesta să-i ceară abandonul în 
ultima repriză, în momentul cind 
maghiarul Sandor Borbeli se 
învingător.

Ceilalți 4 reprezentanți ai
— Ion Adam, Simion Cuțov, 
Croitoru și Marian Culineae 
cîștigat înainte de limită

I. Adam și S. Cuțov și-au obligat 
adversarii •— Ianos Csap și, respec
tiv, Imre Schmik — să abandoneze 
în ultimele reprize, iar meciurile 
V. Croitoru — Gabor Tari și M 
Culineae — Josef Szakal nu au 
avut istoric, reprezentanții Româ- 

‘ niei realizînd victorii prin abandon 
în primele minute de luptă.

La sfîrșitul galei, Simion Cuțov- 
, care a împlinit duminică 20 de ani. 

a primit din partea organizatorilor 
cupa acordată celui mai tehnic bo
xer al competiției.

MAGDEBURG, 7 (prin telefon). 
„Cursa Păcii" a programat dumini
că etapa a III-a, Berlin — Magde
burg, 163 km. Cei 99 de rutieri ră
mași în cursă au beneficiat de o 
vreme admirabilă și de un traseu 
aproape plat, reușind să ruleze cu 
peste 45 km pe oră. Primul sprint 
cu premii — Potsdam (km 50) — 
a revenit lui Schiffner (R. D. Ger
mană), urmat de Fontana, Dimit- 
riev, Neliubin (purtătorul „tricoului 
galben") și alții. Deși s-au efectuat 
numeroase tentative de evadare, nu 
s-a înregistrat — totuși — nici o 
acțiune. Plutonul, atent, a anihilat 
orice intenție șî a mărit în perma
nență ritmul pentru a nu crea pre
mise de detașare. Astfel, la sprintul 
final s-a prezentat un grup nume-

ros, cu peste 60 de alergători, care 
și-au disputat cu ardoare primele 
locuri. Pe stadion se aflau 90 000 de 
spectatori, care au aplaudat frenetic 
victoria compatriotului lor Mi
chael Milde (R. D. Germană). 
Țînărul rutier a reușit să-l învingă 
la sprint pe italianul Ballardin și 
cehoslovacul Moravec (o curiozita
te : Moraveo poartă numărul 23 și 
a împlinit duminică 23 de ani), mar
când timpul de 3 h 37:35. Obținînd 
a doua victorie consecutivă de eta
pă (și, firește, bonificațiile de timp 
respective), MICHAEL MILDE a 
preluat „tricoul galben".

Luni se dispută cea de a IV-a 
etapă a celei de a 25-a ediții a 
„Cursei Păcii" I Aschersleben — 
Erfurt, 170 km.

detașa

noștri
Vasile
— au

Petre HENT

PRIMA ZI A CAMPIONATELOR
CONTINENTALE DE. SKEET
EURO VILLAS. 7 (prin telefon). 90 de 

concurenți (din 19 țări) și 12 reprezen
tative participă la campionatele euro
pene de skeet (talere arur<?ate din turn) 
care se desfășoară în Spania. După pri
ma manșă de 75 de talere, pe primele 
locuri ale clasamentului individual se 
află Pandelakis (Grecia) cu 75 t, urmat 
de Wimhier (R.F. ~
fensson 
(U.R S.S.) 
în frunte 
nemarcei 
(Cojocaru ._ .. --------------- . -
70 t. Diaconu 68 t) a totalizat 279 t, fi- 
gurînd pe locurile 7—8 în clasament. 
Iată punctai ele înscrise în cele trei se
rii (a cîte 25 t) de trăgătorii noștri : I: 
Cojocaru. Sencovici. Pintilie și Diaconu 
— toți cîte 23 t: II: Cojocaru și Sencovici 
25 t. Pintilie 24 t. Diaconu 22 t: III : Co
jocaru. Pintilie și Diaconu 23 t. Senco
vici 22 t.

întrecerile continuă, luni urmînd a fi 
cunoscută campioana la echipe (după 
150 t).

a Germaniei), Ste- 
(Danemarca) și Andreev 
cu cîte 74 t. L.a echipe sînt 
selecționatele U.R.S.S și Da- 

cu 288 t. Formația României 
71 t. Sencovici 70 t. Pintilie

„CUPA HUNGARIAN LA SABIE

G. CULCEA A LUPTAT EXCEPTIONAL
dar n-a reușit calificarea în „sferturi'
BUDAPESTA, 7 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). —Pla
sat într-o serie foarte dificilă, în 
care se mai aflau redutabilii sa- 
breri maghiari A. Kovacs Și Ge
re vich, reprezentantul țării noastre 
Gh. Culcea a făcut dovada unei 
excepționale combativități în cadrul 
optimilor de finală ale turneului in
dividual dotat cu „Cupa H ungaria". 
El a luptat, pînă Ia epuizare, eu 
toți adversarii, dar a avut de în
fruntat repetate inexactități de ar
bitraj, care nu o dată au întors 
complet rezultatul. Culcea a început 
cu o victorie la Nagyhazi (5—3) și 
a pierdut, apoi, la sabrerul sovie
tic Iliuk (2—5). In continuare, el a 
tras cu Tordai (Ungaria) pe care 
l-a condus din start. Arbitrii i-au 
anulat, însă, două tușe clare și 
pînă la urmă victoria a revenit, 
la limită, lui Tordai (5—4). Aproape 
la fel s-au petrecut lucrurile și în 
asaltul cu A. Kovacs. Culcea a avut 
mereu inițiativa, a condus cu 2—1 
și 4—2, dar arbitrii au comis gre
șeli din nou, ceea ce a dus la ega
la re și apoi la victoria lui Kovacs 
(5—4). Culcea nu a renunțat la 
inițiativă nici în asaltul cu Gere- 
vich, a condus cu 4—3, dar...

In același mod părăsesc compe
tiția, în sferturi de finală, cei doi 
francezi Bonissent și Vitraq. în 
schimb, printre cei 24 de partici- 
panți la „sferturi" se numără în 
-nod surprinzător trăgătorul bulgar 
Stavrev și vest-germanul Covents,

alături de 13 sabreri maghiari și 
7 sportivi sovietici.

Trierea a devenit ulterior mai 
severă, iar în finală ajung : Sidiak, 
Rakita, Bajenov și Krovopuskov 
(U.R.S.S.), Marot, A. Kovacs și T. 
Kovacs (Ungaria), Covents (R.F.G.).

La ora efectuării 'convorbirii 
noastre telefonice, Marot se afla în 
frunte cu 4 v (și o înfrângere la 
Rakita), dar pe punctul de a fi 
ajuns din urmă de Rakita și Si
diak. Așadar, în perspectivă, un 
eventual baraj în trei! ...

Tiberiu STAMA

ÎNTRECERILE DE TIR
„MARELE PREMIU
AL VICTORIEI"

PLSEN, 7 (prin telefon) : între
cerile „Marelui premiu al Victoriei" 
la tir, care se desfășoară în locali
tate, au continuat cu disputarea pro
belor de pistol liber, pistol viteză 
(manșa I) și armă standard 
focuri (senioare + juniori), 
la care primii clasați au

SOFIA 7 (Agerpres). A luat sfîr- 
șit întîlnirea internațională de gim
nastică dintre selecționatele de ju
niori ale orașelor Sofia și Bucu
rești. La feminin gazdele au cîști- 
gat cu scorul de 177,80—177,15. în 
clasamentul individual primul loc 
a fost ocupat de gimnasta Ștefania 
Trandafir. în meciul masculin, ju
niorii bucureșteni au câștigat cu 
250,55—242,50. Primul loc în clasa
mentul individual a fast ocupat de 
Gabriel Popescu.

ALTE REZULTATE
De aseară se cunosc cele mai multe 

dintre echipele calificate în tarul doi 
— sferturi de finală — ale zonei eu
ropene a „Cupei Davis", programate 
pentru 20—22 mai.

Pînă la desemnarea viitoarei ad
versare a echipei României (meciul 
Iran — Egipt se joacă săptămîna vi
itoare), participantele la celălalt 
„sfert" al grupei A și-au definitivat 
victoriile : Italia — Austria 4—0 (Ber
tolucci — Haskovetz 6—4, 6—2, 6—3) ; 
Olanda — Norvegia 5—0

Lucrurile par a se lămuri și în 
următoarea jumătate de tablou. La 
Varșovia, echipa Poloniei elimină Iu
goslavia, lipsită de serviciile lui Fra-

RUGBYȘTII DE LA STEAUA, ÎNVINGĂTORI
ÎN MECIUL CU SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE

NANTES 7, (prin telefon). Echipa 
de rugby Steaua, care întreprinde 
un turneu în Franța, a susținut, la 
Nantes, cel mai important joc al 
turneului, în cadrul căruia a întîl- 
nit Selecționata armatei franceze.

La capătul unei partide foarte 
spectaculoase 
tehnic, rugbyștii 
învingători, cu 
Punctele echipei 
lizate în prima 
(min. 7) — care

partide
și de un bun nivel 

români au terminat 
scorul de 12—9. 
Steaua au fost rea- 
repriză de Ionescu 
a transformat o lo-

vltură de picior căzută — și Durbac 
— care a concretizat trei lovituri 
de pedeapsă în min. 20, 30 și 35.

O foarte bună evoluție a avut 
compartimentul înaintării, care a 
funcționat aproape ireproșabil, pre
cum și fundașul Durbac, care a im
presionat prin jocul său eficace în 
atac — unde s-a dovedit a fi un 
transformer remarcabil — și prin 
atenția de care a dat dovadă în a- 
părare.

TURNEUL DE LA BRATISLAVA

La Bratislava a continuat tur
neul internațional masculin de 
volei, dotat cu „Cupa Eliberării". 
In penultima etapă, formația Ro
mâniei a fost întrecută la Un scor 
surprinzător de sever de cea a Bul
gariei, în fața căreia era de aștep
tat dacă nu un rezultat pozitiv,

cel puțin unul mai strîns. Scor 3—0 
(12. 11, 9) pentru Bulgaria! în
treaga echipă română 
lamentabil, după cum ne 
la telefon medicul lotului, 
Cherebețiu. Titularii, cu

ECHIPA UNGARIEI MULT SCHIMBATĂ
— Meciul cu Malta văzut }i comentat de antrenorul federal C. Braun-Bogdan

Ultima verificare oficială a eohi- 
pei Ungariei înaintea meciului de 
duminică, de la București, a avut 
loc sîmbătă seara la Budapesta și 
s-a încheiat — așa după cum se 
știe — cu o victorie clară (3—0) în 
fața reprezentativei Maltei. Intr-o 
convorbire telefonică, antrenorul 
federal Coloman Braun-Bogdan. 
care a urmărit acest joc, ne-a co
municat următoarele i

„Timp de 90 de minute jocul s-a 
desfășurat într-un singur sens, spre 
poarta maltezilor. Aceștia s-au 
apărat cu îndârjire cu 10 oameni 
în propriul careu (!), constituind 
un adversar incomod pentru desfă
șurarea jocului echipei maghiare. 
In mod normal, fotbaliștii forma
ției gazdă trebuiau să învingă la 
un scor și mai mare. Față de for
mația care a evoluat cu echipa Ro
mâniei, reprezentativa Ungariei a 
fost mult schimbată și îmbunătă
țită, dovedind 
tire fizică, un 
susținut și o 
ta te, datorită 
mație a celor 
și Bene (tot

POLONIA

o mai bună pregă- 
ritm de joc mai 

mai mare omogeni- 
introducerii în for- 

doi Juhasz. Vidats 
meciul). Vidats, ne-
— BULGARIA 3—0

restabilit complet, a suferit un nou 
accident (a fost înloouit în min. 55 
cu Balint), iar Dunai II — întindere 
la genunchiul drept — a fast 
schimbat încă din min. 29 cu 
Kocsis. O impresie deosebită au 
lăsat Pancsics, pe post 
Vidats, care deși fundaș 
venit deseori în atac, 
Bene, în mare revenire 
și Zambo In schimb, 
Giczi n-a fost solicitat 
minge, Szăke s-a dovedit mai slab 
decît Fazekaș, iar Szucs a muncit 
mult, dar nu întotdeauna cu folos. 
După meci, R. Illovszky a declarat 
că este mulțumit de randamentul 
majorității jucătorilor. în special 
la capitolul pregătirii fizice, a rit
mului impus și a spiritului de 
luptă.

Echipa Ungariei s-a reîntors la 
Esztergom unde își continuă pre
gătirile toată săptămîna, în vede
rea meciului de la București. Sin
gurele semne de întrebare care 
stau acum în fața lui Illovszky 
constau în restabilirea lui Vidats 
și Dunai II".

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE !

a jucat 
spunea 
Gabriel 
care a 

fost începută partida, au avut o 
evoluție mult sub potențialul o- 
bișnuit, ceea ce a determinat 
antrenorul N. Sotir să apeleze la 
rezerve. Acestea s-au străduit, 
nivelul posibilităților lor, dar n-au 
reușit să-și pună adversarii în di
ficultate. Este adevărat că volei
baliștii bulgari, care au arătat o 
formă ascendentă în competiție, 
au făcut o partidă foarte bună, ju
când variat și eficace. Pe de altă 
parte, elanul lor a fost susținut și 
de lipsa de mobilizare a echipei 
noastre.

Intr-un 
vaciei a 
așteptat — de cea a Ungariei cu 
3—0. Astăzi, echipa noastră întîl- 
nește pe cea a țării gazdă.

pe

la

alt meci, echipa Cehoslo- 
dispus — cum era de

spectatori au urmărit

de libero, 
central a 
I. Juhasz, 
de formă, 

portarul 
cu nici o

Cu acest gol marcat de Allan Clarke (care nu apare în imagine) Leeds United ciștigă mult 
Cupei Angliei în partida cu Arsenal. In imagine, fundașul McLintock. portarul^ Bamett 
ji căpitanul echipei Leeds Bremner 
ke 04 cu 46 p. Borussia Monchen- 
gladbach și F. C. Kbln cu cîte 38 p 
etc. In clasamentul golgeterilor 
conduce autoritar Gerd Muller cu

36 goluri (sîmbătă el a mai mar
cat două goluri) apropiindu-se de 
recordul absolut pe care-1 deține 
(38 goluri).

Telefoto :

rivnita
(ambii

A. P.-Agerpres

finală a 
Arsenal)

ȘTIRI, REZULTATE
• Biroul comisiei de organizare 
campionatului mondial de fot-

(Marks). BULGARIA : Iordanov — 
Zafirov, Penev, Zecev, Alajdov (Ve- 
licikov). Kolev, Dermendjev (Vasi- 
liev), Bonev, Jekov, Penev, Mitkov. 

în clasamentul grupei conduce 
POLONIA cu 6 p (golaveraj 8—3). 
urmată de BULGARIA 4 p (11—7), . 
SPANIA 0 p. Urmează meciul 
Spania — Bulgaria, la Burgas. 
Echipa Bulgariei se poate califica 
numai în urma unei victorii la 
două goluri diferență.

100 000 de 
la Varșovia returul din prelimina
riile turneului olimpic dintre echi
pele Poloniei și Bulgariei.

Victoria a revenit polonezilor cu 
3—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Banasz (20,74) și Lubanszky. Au 
evoluat primele reprezentative ale 
celor două țări: POLONIA: Kostka 
— Vrazy. Gorgon, Anczok, Masczik 
(Pollak), Banasz, Szoltyszik, Zikie- 
wiez, Dejna, Lubanszki, Gadocha

R. F. a GERMANIEI : Luptă sfrînsă în fruntea clasamentului

FRANȚA : Noi victorii pentru Marseille și Nîmes

Cu etapa a 35 a au continuat 
meciurile dfn campionatul francez 
Rezultate : Marseille — Metz 3—0 ; 
Monaco — Rennes 3—1 ; Borde
aux — Angouleme 2—0 ; Saint Eti
enne — Nice 2—1 ; Ajaccio —

Nantes 3—0 ; Lyon — 
în clasament con-
cu 51 p

și Angers
urmată

42 p.

In etapa a 30-a a campionatu
lui s-au înregistrat următoarele re
zultate: Rot—Weiss Oberhausen — 
Hertha 5—2, Borussia Mbnchenglad- 
bach — Fortuna Dusseldorf 1—2, 
Bayern Munchen — Hamburger 
S. V. 4—3, V.f.b. Stuttgart — 1- 
F. C. Koln 1—1, Hunnover 96 —

M.S.V. Duisburg 3—2, Werder Bre
men — Eintracht Braunschweig 
2—4, V.f.L. Bochum — Eintracht 
Frankfurt 3—1, Arminia Bielefeld— 
Borussia Dortmund 3—1, F. C. Kai
serslautern — Schalke 04 2—2.

în clasament conduce Bayern 
Munchen cu 47 p, urmată de Schal-

Saint Germain Paris 3—0 ; Nimes- 
Nancy 1—0 ; Angers — Reims 3—1; 
Lille
Sochaux 1—0.
duce Marseille 
de Nîmes 47 p

ITALIA : Juventus are mari șanse la titlu

— Napoli 3—0 
Prati), Roma 
(Zigoni,
Sampdoria — Internazionale 0—0, 
Varese — Fiorentina 1—1 (Patrini. 
respectiv Scala), Verona — Torino 
0—0. în Clasament conduce Juven
tus cu 40 p, urmată de Milan 38 p, 
Torino și Cagliari cu cite 37 p, Fio
rentina 34 p, Roma 33 p, Inter 32 
etc.

învingînd, pe teren propriu, pe 
Cagliari cu 2—1, Juventus Torino 
și-a mărit la două puncte avansul 
față de următoarele clasate, avînd 
acum, cu două etape înainte de 
sfîrșit, mari șanse de a cîștiga ti
tlul de campioană. Iată rezultatele 
înregistrate și autorii golurilor: 
Bologna — Atalanta 1—1 (Magis- 
trelli, respectiv Savoldi), Juventus 
— Cagliari 2—1 (Gori și Anastasi. 
respectiv Furino), Mantova — La- 
nerossi Vicenza 0—1 (Poli), Milan

Villa(Biasiolo,
- Catanzaro 4—0 

Scaratti, Beț și Franzot),

CESARE TRENTINI

Ș'

a
bal s-a întrunit. Ia Londra, în pre
zența președintelui F.I.F.A.. Stan
ley Rous. Delegatul Federației din 
R.F. a Germaniei, M. Neuberger, 
a prezentat un raport cu privire 
la preparativele ce se fac în ve
derea campionatului mondial din 
1974. Meciurile turneului final se 
vor desfășura în nouă orașe, pri- 
tre care Munchen, Stuttgart, Ha- 
novra, Dusseldorf, Hamburg. De 
asemenea, comisia a luat act de 
propunerea Federației argentiniene 
de a spori numărul echipelor pen
tru turneul final al „Cupei Mon
diale" din 1978, de la 16 formații 
la 24.

• Turneul 
bal (juniori) 
încheiat la 
selecționatei 
nală, a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) echipa Coreii de Sud.

international de fat
al țărilor asiatice s-a 
Bangkok cu victoria 
Israelului care în fi-

3x20 
probe 

___ t______  ___ . obținut 
rezultate superioare. Reprezentanții 
noștri s-au clasat pe locuri modes
te, dar la aceste probe — cu excep
ția celei de armă standard — am a- 
liniat trăgători cu mai puțină ex
periență internațională, deci fără 
pretenții la primele locuri.

REZULTATE : nistol liber 60 f. 
seniori : 1. V. Volmar (R.D.G.) 570 
p. 2, H. Hromada (Cehoslovacia) 
567 p, 3. H. Artelt (R.D.G.) 566 p,
4. J. Veseli (Cehoslovacia) 558 p,
5. J. Helut (Cehoslovacia) 557 p,...25. 
M. Teodor 529 p, 26. N. Ciotloș 515 
p (27 de concurenți). Armă standard 
3x20 f. senioare 4- juniori : 1. Helga 
Ditmayer (R.D.G.) 574 p (la culcat 
196, in picioare 182, in genunchi 196), 
2. J. Hullay (Ungaria) 572 p, 3. H. 
Gunther (R.D.G.) 570 p, 
Kreuter (R.D.G.)
Marcko (Polonia) 569 p... 10. Mela
nia Petrescu 562 p (196—173—193)... 
13. Veronica Stroe 559 p (194—179—
186) ... 19. L. Ilovici 557 p (198—172—
187) . “---- ------ -----
38. Anca Iuga 535 
(54 de concurente
Pistol viteză manșa I (30 f.) : 
Hurt 297 p, 2—3, ”
Hyka 296 p, 4—6. F. Barta, J. Barta, 

Vana 295 (toți din Cehoslovacia).X ..... — .. a
la

4. Mariane
570 p, 5. Malgo

19.
31. S. Cucu543p (190-169—184)... 

p (194—154—187). 
și concurenți).

■ ‘ 1. v.
V. Falta și M.

J. 1 
Reprezentanta! nostru, N. 
punctat 277 — a scăpat o 
4 secunde.

întrecerile se încheie 
disputarea manșei a Il-a 
viteză șl cu proba de 300 
mă liberă calibru mare - 
participăm eu cîțlva țlntașl din lotul 
național.

Ciotloș 
siluetă

luni,
la pistol 
m — ar- 
- la care

cu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionul mondial de box la 
mijlocie mică japonezul Wajlma Koichi 
l-a IntUnit în orașul Fukuoka pe șalan- 
gerul său oficial italianul Domenico Ti
ber! a. Japonezul, foarte 
purtat victoria orin 
1:29,0.

expeditiv, a re- 
k.o. In numai

tn Japonia, se
vele! a U.R.S.S.

Contlnulndu-șl turneul 
lecțlonata feminină de 
a jucat la Otsu al doilea med In com
pania echipei țării gazdă. Voleibalistele 
sovietice au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (15—13, 15—9, 5—15, 6—15, 18—16). 
(In primul meci echipa japoneză oiști* 
gase cu 3—0).

Cu prilejul unui concurs Internațional 
de natație, desfășurat tn bazin de SO m 
la Long Beach (California), sportivul 
american Mark Chatfield a riști gat pro
ba de 100 m bras cu timpul de 1:08,3. 
Cursa de 200 m fluture a revenit vest- 
germanului Hans Fassnacht, cronome
trat tn 2:08,7. Probele stilului Uber au 
fost dominate de americanul Steve 
Center, care a obținut trei victorii : 
100 m tn 54,7, 200 m In 1:58,2 șl 400 m tn 
4:11,4.

în turneul Internațional de polo pe apă 
de la Duisburg, echipa Torpedo Mos
cova a întrecut cu 7—1 formația Duis
burg 98 și conduce neînvinsă în clasa
ment. Alte rezultate : V.B. Duisburg __ _
Mladost Zagreb 2—2 ; Cannottieri Nea- 
pole — Torpedo Moscova 2—8 ; VB 
Duisburg — Cannottieri Neapole 5—4.

(pe 
me-
se-

Pe circuitul de la Niirburgring s-au 
disputat întrecerile ,,Marelui premiu al 
R.F.G.“ la motociclism, competiție con- 
tind pentru campionatul mondial. în 
clasa 500 cmc, victoria a revenit cam
pionului italian Giacomo Agostini 
„M. V. Agusta), care a realizat o 
die orară de 141,200 km. Pe locul
cund s-a clasat compatriotul său Al
berto Pagani, urmat de australianul 
Kim Newcombe întrecerea rezervată 
motocicletelor cu ataș a fost cîștigată 
de vest-germanii Schauzu și Kalauch 
(pe ,.B.M.W.“), iar la clasa 250 cmc a ter
minat învingător japonezul Hideo Ka- 
naya (pe „Yamaha“), cu o medie ora
ră de 137,600 km.

Concursul internațional de călărie 
la Roma s-a încheiat c_. ______
probei clasice „Marele premiu al națiu
nilor", în care victoria a revenit echipei 
Italiei (Mancinelli, Orlandi, Raimondo 
și Piero d’Inzeo). învingătorii au tota
lizat 12 puncte, fiind urmați de forma
țiile Angliei — 24 puncte, R.F. a Ger
maniei — 28 puncte, Braziliei __ 48
puncte, Portugaliei — 69 puncte, Fran
ței și Belgiei.

de
cu desfășurarea

La Moscova, s-a disputat întîlnirea In
ternațională amicală de hochei pe ghea
ță dintre selecționata de tineret a Ceho
slovaciei și reprezentativa de juniori a 
U.R.S.S. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 13—5 (4—0. 2—3, 7—2).

In sala sporturilor din Ljubljana au 
continuat întrecerile turneului interna
țional masculin de baschet. Echipa 
U.R.S.S. a învins eu scorul de 73—70 
(35—33) selecționata Braziliei..

Reprezentativele feminine de baschet 
ale Cehoslovaciei șl R.D. Germane s-au 
tntîlnlt la Praga într-un med amical. 
Baschetbalistele cehoslovace au obținut 
victoria cu scorul de 94—57 (49—33).

Continuîndu-și turneul tn U.B.S.S., e- 
chipa masculină de baschet a S.U.A. a 
jucat la Tbilisi tn compania selecționa
tei orașului. Baschetbaliștli americani 
au obținut victoria cu scorul de 117—8R 
(49—38).

In sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Las Vegas 
(Nevada) au fost înregistrate două sur
prize : americanul Marty Riessen l-a 
eliminat în două seturi, cu 6__ 2, 6—4,
pe australianul Rod Laver, marele fa
vorit al concursului, iar Frank Froeh- 
ling (S.U.A.) l-a învins cu 6—7, 6—3, 
7—5 pe campionul olandez Tom Okker. 
Celelalte dougl partide s-au soldat cu 
următoarele rezultate : John Newcombe 
(Australia) — Ken Rosewall (Austra
lia) 6—4, 7—6 ; Cliff Drysdale (R.S.A.) 
— Roger Taylor (Anglia) 6—2, 7—6

Intre 10 și 24 mai, un lot de 10 pugl- 
llștl francezi se vor pregăti în comun 
la Szczecin, alături de „olimpicii" polo
nezi, în vederea turneului J.O. de la 
Mtinchen. Din lot fac parte cunoscut îl 
internaționali Rabah Khaloufi, Aldo 
Cosentino, Serge Poulain și alții. între 
26 și 28 mai, boxerii francezi vor par
ticipa la un turneu Internațional pro
gramat la Szczecin.
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