
Fsorrasr nw wsnm w-M h

Miercuri 10 mai 1972

UN IMPORTANT TEST OLIMPIC PENTRU SABRERI
0 FRUMOASĂ

Foto : S. BAKCSIDin nou in familiarul deoor al Snagovului...

Munchen
FOLOSIT DOAR PARTIALA'fe W1972

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

4 PAGINI 30 BANI

TRIUNGHIULARUL 
FACULTĂȚILOR DE DREPT>

DE TRĂGĂTORII NOȘTRI
>

Cupa Europei" și „Cupa Hungaria",

GH. CULCEA a luptat cu mult curaj, dar in

memoria specialiștilor străini a rămas

numele unui alt român: DAM IRIMICILC

Dan Irimiciuc în anul marilor e- 
xamene: unul pentru diploma de 
inginer, celălalt pentru o diplomă 
olimpică. Ii dorim un dublu succes.

Cea de a X-a ediție a competi
ției de sabie „Cupa Europei", recent 
desfășurată la Budapesta, a generat 
o serie de comentarii privind, în 
mod foarte direct, viitorul acestei 
pobe. S-a recunoscut, de exemplu, 
că această armă trebuie să-și men
țină caracterul convențional în ceea 
ce privește loviturile pentru că numai 
astfel își poate păstra spectaculo
zitatea. Specialiștii, aflați la Buda
pesta cu acest prilej, au pledat des
chis pentru executarea unei game 
cît mai largi de lovituri tehnice, re- 
nunțîndu-se, în schimb, cît mai 
mult la loviturile dure. Trăgătorii 
maghiari și cei francezi au adoptat 
această sugestie, iar sportivii sovie
tici au fost și ei de acord cu o ase
menea tendință, aducind, însă, un 
corectiv: loviturile convenționale 
au alternat cu cele în forță, ofe- 
rindu-le, totodată, un solid funda
ment de pregătire fizică. La drept 
vorbind, sabrerii sovietici au fost 
singurii concurent: care au rezistat 
maratonului de la Sportcsamok,
desfășurat, cu mici antracte, pe du
rata a 24 ore. Vitalitatea sporti
vilor sovietici a fost demonstrată 
și de faptul că au avut nu mai pu-

MOMENT DE „SUSPENSE"

IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

TITLUL SE VÂ DECIDE
IN ULTIMA PARTIDA

țin «e 4 calificați în finala „Cupei 
Hungary".

Evidențiind valoarea ridicată a 
tuturor asalturilor, iixepinc cu op
timile de finală, atît In proba pe 
echipe cit și în cea individuală, o 
serie de specialiști, printre care 
Kuznețov (U.IUS.S.). Mercier Fran
ța). Wertzer (Austria) au ținut să 
remarce. de asemenea că o forma
ție cu patru titulari și o rezervă 
este o formulă riscantă Intr-o com
petiție cu solicitări maxime și cu ac
cidentări mai frecvente ca la alte 
arme. Ei sugerează ca, la primul 
congres al forului .niemaț.onal, să 
se ia in discuție formula cu 4 tră
gători și cu minimum două rezerve. 
S-a văzut, de altfel, că in formula 
actuala. Steaua a suferit un enorm 
handicap.

Scrima noastră n-a avut la Buda 
pesta dedt o parte a lotului olim
pic. mai exact un trăgător din 
echipa de bază (C, Nicolae) si alți 
dci dm restul lotului (AL N'ilcă și 
Gh. Culcea) deoarece unul din ti
tulari (O. Vintilă) era indisponibil 
In urma unei accidentări, iar cei
lalți membri ai lotului reprezintă 
alte cluburi (Politehnica Iași si 
Universitatea București). In schimb, 
pentru celelalte țări participante, 
întrecerile desfășurate la Budapesta, 
în ultimele zile ale săptămini: tre
cute, au constituit un test impor 
tsnt în vederea J.O. în acest con
text, am solicitat un pronostic cî- 
torva specialiști privind posibilele 
prezențe pe podiumul olimpic, la 
confruntarea sabrerilor, atît pe e- 
chipe cît și individual. Am avut 
plăcuta surpriză să constatăm că 
printre acești favoriți se află acum 
și un sportiv român, Dan Irimiciue. 
Dar, iată pronosticurile culese: Par- 
rent (Franța) : Ungaria. U.R.S.S., 
Franța; Marot, Sidiak, Rakita ; Bay 
(Ungaria) : Ungaria, U.R.S.S., Ita
lia ; Marot, Sidiak, Irimiciuc ; Kuz
nețov (U.R.S.S.) : U.R.S.S., Unga
ria, Franța; Sidiak, Marot, Irimi- 
e’uc- Tiberiu STAMA

DINTRE DINAMO Șl STEAUA
MIERCUREA CIUC (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Patinoarul 
artificial acoperit din localitate a 
găzduit, aseară, partidele derby ale 
celui de-al 4-lea tur al campiona
tului național de hochei pe gheață. 
Foarte receptivi față de jocul cu 
crc-să și puc — aflat aici pe pri
mul loc în clasamentul preferințe
lor (înaintea fotbalului, N.B. !) —, 
amatorii de sport au umplut pînă 
la refuz tribunele „Palatului de 
gheață", dînd astfel întrecerii o am- 
b’anță de mare animație și entu
ziasm. Așteptările spectatorilor au 
fost răsplătite prin partide dina
mice, spectaculoase. Spre marea 
lor satisfacție^ formația locală, A- 
vîntul, a învins, la capătul unei 
partide de bună calitate și de fru
moasă luptă sportivă, echipa stu
denților clujeni, Agronomia, asi- 
gurîndu-și astfel un onorabil și 
meritat loc III In ierarhia națio 
nală.

Disputa dintre Steaua și Dinamo 
a dat naștere unei încleștări acerbe.

Meciul a luat sfîrșlt cu un re
zultat de egalitate, ceea ce lasă 
deschisă lupta pentru supremație. 
In ultimul joc, cel de duminică, 
dinamoviștii au neapărat nevoie de 
O victorie pentru a-și păstra titlul.

Și acum, scurte relatări asupra 
partidelor de aseară :

manevrat metodic pe gheață, în- 
cercînd toate șireteniile pentru a 
scoate din dispozitiv apărarea foar
te organizată a studenților. Avîn- 
tul a deschis scorul, dar clujenii 
au egalat în a doua treime a par
tidei, astfel că incertitudinea a 
plutit multă vreme asupra rezulta
tului final. De abia în ultimele 20 
de minute de joc, Avîntul — pro- 
fitînd de căderea fizică a adversa
rilor (care au evoluat în 
două linii) 
ritatea.
nicilor 
goluri, 
marcat 
înscris

Arbitrii bucureșteni FI. Gubernu 
și M. Presneanu au avut o misiune 
foarte ușoară conducînd acest meci 
fair, desfășurat în limitele unei 
desăvîrșite sportivități.

numai 
și-a impus superi o- 

Omul numărul 1 al local- 
a fost 
Pe cel 
Miklos.

Borbath

Osvath, autor a 3 
de-al patrulea l-a 
Pentru clujeni au 
și Veres.

STEAUA — DINAMO 2—2 
(0-0, 1—0, 1—2)

AVTNTUL MIERCUREA CIUC —
AGRONOMIA CLUJ 4—2 (1—0, 

0—1, 3—1)

Un joc foarte frumos, rapid, 
sportiv (doar două eliminări), care 
a electrizat tribunele. Gazdele au

Un joc Intr-adevăr derby, în care 
dezlănțuirea de ambiții și rivalități 
nu șl-a pus amprenta pe calitatea 
întîlnirii. Meciul a fost echilibrat, 
strîns, emoționant pînă în ultime
le sale clipe, cînd Dinamo — prin- 
tr-o uimitoare 
egaleze, lăsînd 
tru titlu.

Au marcat:
(Steaua), respectiv 
Huțanu.

Au arbitrat : Al. Mureșanu și Gh. 
Tașnadi.

zvîcnire a reușit să 
deschisă lupta pen-

Gheorghiu și Ioniță 
Țone și Gh.

Călin ANTONESCU

REUȘITĂ 
SPORTIVĂ

170 de viitori juriști din Bucu
rești. Cluj și Iași s-au reunit în 
orașul de pe Someș pentru 
a-și disputa ediția a doua 
a triunghiularului facultăților 
de drept, competiție care, dincolo 
de scopul ei afișa- — angrenarea 
in ir-o întrecere sportivă de pro
porții a studenților dintr-o anu
mită specialitate — a contribuit la 
apropierea și cunoașterea discipo
lilor lui Themis, la destinderea 
Si la îmbogățirea orizontului lor 
geografic, considerând. bineînțeles, 
că deplasarea la Cluj a bucurește- 
r.îlor și ieșenilor a fost și o agrea
bilă excursie. O „excursie cu 
scooT pe care gazdeto s-au stră
duit (și au reușit) s-o complete
ze cu o ireproșabilă ospitalitate 
și cu o excelentă organizare $i pe 
care 'rănea a sprijinit-o cu două 
zile însorite, parcă oferite special 
tineretului. O tinerețe care s-a 
manifestat vulcanic în întreceri 
deosebit de antrenante. O tinerețe 
bine supravegheata în competiții 
de un colectiv autoritar de arbi
tri. care au sancționat prompt 
orice abatere sau infracțiune de 
joc. Intransigența și obiectivitatea 
lor ș-a dovedit. în soecal. in me
ciurile de fotbal Cluj-București si 
Cuj-Iasi. în care au acordat oas
peților lovituri de Ia 11 m in si
tuații fa care gazdele fie că nu 
aveau nici un avans (Clui-Bucu
rești— în minutul acordării penal- 
tyului era 0—0) fie doar un avans 
minim (Ctuj-Iași 1—0).

Disputat pe -Babes" si în sala 
de gimnastică a Universității. in 
două zile a cite două reprize (da
torită acestei programări mai 
multe echipe au fost obligate să 
susțină al doilea meci la o dis
tanță de numai 3 ore. lucru ce 
s-a repercutat asupra valorii por
ților). triunghiularul 1972 al vii
torilor oameni ai legii a revenit 
bucunes’enilor, evident mai bine 
pregătiți si cu un lot mai omogen. 
Ei au totalizat 34 de puncte fiind 
primii la baschet, handbal, volei 
— fete, tenis de masă — fete (Eu
genia Demeter), 1 000 m (Ion Iovă- 
nescu) si 500 m (Elena Giotu). Cu 
totalul acesta ei au reușit să 
păstreze cupa cucerită anul trecut.

Studenții clujeni au cîțtigat pri
mul loc ia velei (b). fotbal, gim
nastică sportivă (prin Clara Horfo- 
bogyi) și tenis de masă băieți (Mi
hai Labici), totalizînd 24 p. Juriș
tii din Dealul Conoului n-au reu
șit să se „infiltreze’’ în disDuta 
omonimilor lor din București și 
Cluj decît la volei băieți, singura 
ramură unde au ocupat locul 2. 
SIntem siguri însă că ei p-egătesc 
o serioasă revanșă pentru la anul, 
cînd vor fi gazde ale acestei ori
ginale întreceri.

Nușa DEMIAN

PREGĂTIRILE ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL SE INTENSIFICĂ

DE IERI, TRICOLORII SE AFLA
DIN NOU LA SNAGOV
• Azi, ei susțin un

De ieri, tricolorii se află din nou 
în ambianța Snagovului.

Plecați în cursul 
autocarul de la 
componenții lotului

dimineții cu 
Poiana Brașov, 

___ w____ _______ național au 
ajuns In jurul prinzului la Comple
xul sportiv de la Snagov. Jucătorii 
și-au luat în primire camerele atât 
de familiare lor, iar o jumătate de 
oră mai tîrziu se aflau cu toții în 
sala de mese. După o binemeritată 
ocihnă, la orele 16,30, antrenorul 
Angelo Niculescu și-a convocat elevii 
ia o ședință de antrenament cu o 
durată de 60 de minute. în care s-au 
exersat diferite procedee tactice — 
trasul la poartă, repetarea unor lo
vituri libere, centrări, comere etc.

Programul ziiei de astăzi cuprin
de, in cursul dimineții, un joc de

ultim meci de verificare
de 
fi

în compania echipei 
clubului Dinamo. Va

> formație din care va lipsi 
întrucît, la antrenamentul

verificare 
tineret a 
utilizată o 
Lucescu, i 
de luni după-amiază, acesta a sufe
rit o întindere musculară la muș
chiul abductor de la piciorul drept, 
situație care face incertă prezența 
lui în meciul de duminică. In schimb, 
lordănescu s-a însănătoșit, la fel 
și Dinu, ambii participînd în cursul 
zilei de luni la două antrenamente, 
unul de pregătire fizică, 
tehnico-tactic. în care au

celălalt 
arătat 

multă poftă de lucru. Așa că în jo
cul de astăzi ei își vor relua locurile 
In formație.

Astăzi după-amiază. selecționabilii 
se vor deplasa la București, pentru 
a urmări intilnirea internațională

de fotbal dintre selecționata olim
pică a țării noastre și echipa B a 
Bulgariei. «

Angelo Niculescu ne-a declarat că 
a schimbat aerul de munte de la 
Poiana Brașov cu atmosfera de li
niște de la Snagov tocmai pentru 
ca toți jucătorii să se acomodeze cu 
climatul apropiat celui de duminică. 
„Ambianța de la Snagov ne oferă po
sibilitatea să ne pregătim în tihnă 
și să ne punem la punct planul tac
tic cu care tom aborda meciul retur 
cu Ungaria. Cu excepția lui Lucescu, 
toți jucătorii se simt bine, au o 
deosebită poftă de lucru, ceea ce 
denotă că sint hotărîți să nu pre
cupețească nici un efort în această 
decisivă confruntare", ne-a declarat 
antrenorul echipei reprezentative.

ASTĂZI, DE LA ORA 17. PE STADIONUL REPUBLICII

O NOUA VERIFICARE
A SELECȚIONATEI OLIMPICE

PARTENER, ECHIPA
încă o etapă, azi, 

vitatea de pregătire 
lui nostru olimpic în 
importantei partide-retur cu Dane
marca din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. De data aceasta, 
„reexaminarea* olimpicilor are loc 
în compania unei selecționate di
vizionare din Bulgaria, de fapt — 
cum au precizat oaspeții — echi
pa națională B. Oaspeții prezintă 
un buchet de internaționali (A și 
tineret) care alcătuiesc o formație 
care va „întinde", probabil, selec-

în acti- 
a Iotu- 
vederea

LA BALCANIADA DE BOX DE LA ANKARA

Peste puțin timp, mai exact de 
La 15 mai, va începe în capitala 
Turciei, 
ediție a Balcaniadei de box. In 
vederea acestui important eveni
ment pugilistic, sportivii din zona 
Balcanilor au efectuat pregătiri a- 
șidue, fiecare țară participantă do
rind — spre deosebire de unele 
din edițiile anterioare — nu nu
mai victoria în sine, ci și să ve
rifice, cu cîteva luni mai devreme, 
forma sportivă a boxerilor pe care 
îi va arunca în focul disputelor 
olimpice. Privită prin această pris
mă, întrecerea celor mai buni bo
xeri din Balcani este așteptată cu 
deosebit interes de toți specialiștii 
care au tangență cu nobila artă.

România, țară în care pugilismul 
a luat o amploare demnă de toa
tă lauda, tratată ca o mare putere 
în lumea boxului, va prezenta la 
această ediție cea mai puternică 
echipă de care dispune la 
această oră. Antrenorii emeriți Ion 
Popa, Constantin Nour și Ion Chi- 
riac au început din vreme pre
gătirea unui grup de sportivi din 
care au fost selecționați, pe baza 
unor rezultate și a indicilor formei 
sportive, cei 11 boxeri care vor

miilo- 
și Ion

Ankara, cea de a VII-a

• Ion Gydrțfî a revenit la 
cie-mică • Victor Zilberman 
Alexe nu au fost selecționați 
Mihai Aurel reintrodus în formație

ringul de la Ankara laurca în
15 mai.

Lotul 
zile un . _
gătire, în măsură să asigure boxe
rilor noștri o comportare superi
oară în confruntarea cu cei mai 
buni pugiliști din Balcani. Sufragi
ile specialiștilor s-au oprit asupra 
următorilor 11, în ordinea catego-

român urmează de câteva 
program intens de pre-

B A BULGARIEI
noastră, făcînd-o să depunăționata „ _ . ____

eforturi, ceea ce se și urmărește 
cu această partidă, cu 12 zile îna
inte de meciul cu Danemarca.

în această întîlnire, programată 
de la ora 17 pe Stadionul Republi
cii, olimpicii noștri se vor alinia la 
fluierul arbitrului maghiar G. 
Muncz în formația:

Ghițâ — Pop, C. Olteanu, Vlad, 
N. Ioneseu — Anca, Simionaș — 
Gyorfi, Tătaru, Kun II, Marcu.

Ca rezerve vor figura: Coman, 
Codrea. M. Olteanu și Broșovschi.

De altfel, toți acești jucători fi
gurează și pe lista care va fi înain
tată joi la F.I.F.A. (conform regu
lamentului competiției). Din lotul 
de 21 (al 22-lea va fi 
astăzi) mai fac parte: Ștefan 
Smarandache, Dumitru.
Neagu, lordănescu. La Pescaru s-a 
renunțat, deoarece el s-a acciden
tat din nou și nu poate fi folosit. 
De altfel, se așteaptă meciul de

OLTEANU

pentru a se vedea
produce o altă indis*

desemnat

Domide,

azi 
cumva se va 
ponibilitate și în acest caz lista va 
fi modificată.

Echipa oaspe este alcătuită pe 
„scheletul" clubului Lokomotiv So
fia, deci își are asigurată omogeni
tatea. Antrenorul G. Berkov nu s-a 
fixat încă asupra formației. în 
orice caz, nu vor lipsi internațio
nalii Kolev, Piskov, D. Gheorghiev, 
Grigorov și I. Gheorghiev.

Gabriel Pometcu 
tn timpul luptei 
la mânuți la ulti
mele antrenamen
te înaintea Bal

caniadei

A FOST DEFINITIVATA
ECHIPA DE HALTERE

A ȚĂRII NOASTRE

Foto :
V. BAGEAC

Mihai Aurel, Constantin 
Moraru, Gabriel 
Vasile, Calistrat 

Popa. Ion Gydrf- 
Horst Stump și

riilor :
Gruiescu. Adrian 
Pometcu, Antoniu 
Cuțov, Alexandru 
fi, Alee Năstac, 
Iancu Anghel.

După cum se vede. Ion Gyorffi
Paul IOVAN

/

(Continuare in pag. a 3-a)

Doar cîteva iile ne 
de rtzr._i ~ .
de haltere. _
ora 17,30, In Sala 
Constanța va avea 
festivă, după care 
primul campion al 
anul In curs i cel 
muscă.

Ce fac sportivii români In timpul 
care a mai rămas pînă la start, ce 
echipă vom alinia ? Pentru început, 
vă vom informa că la C. E. de la 
Constanța. România nu va fi re
prezentată la toate categoriile. Mo- 
tivul este lesne de înțeles. La unele 
categorii de greutate, performanțele 
de valoare lipsesc și, ca atare,

_ mal 
startul campionatelor i______

exact. sîmbătâ la ' * “* * “ * Sporturilor din
loc deschiderea 
va fi cunoscut 
continentului pe 
de la categoria

Constanța.

I despart 
europene rației da «peclalltate, care a supra

vegheat pregătirile lotului nostru, 
ne-a declarat că se așteaptă ca unii 
sportivi români să concureze cu 
succes la unele probe: Fiți Balaș 
și Vasile Bădescu la „împins", Vasile 
Deak la „smuls* etc. Avînd In ve
dere faptul că la fiecare probă 
(împins, smuls, aruncat) se vor a- 
tribui cîte trei medalii, nu este ex
clus ca unii dintre halterofilii ro
mâni să urce pe podium.

Iată, de altfel, componența lotului 
nostru : CATEGORIA MUSCA : Ion 
Hortopan, Zoro Fiat ; CATEGORIA 
COCOȘ : Victor Rusu. Marian Gri- 
goraș ; CATEGORIA PANA : Vasile 
Bădescu ; CATEGORIA UȘOARA !

i

PRIMII COPII

Sport îndrăgit de copii, Mărturie, mulțimea celor ce se pregătesc să asalteze primele titluri ae 
' campioni naționali,, ‘ Foto i Glieorghe DONCIU.

CAMPIONI
In sala de gimnastică din muni

cipiul Gh. Gheorghiu-Dej s-au dis
putat finalele primei ediții a cam
pionatului republican de judo rezer
vat copiilor. In faza finală s-au 
întrecut 158 de copil, dar competi
ția, In etapele ei anterioare, a reu
nit în jurul saltelelor de concurs 854 
de participanți. întrecerile s-au dis
putat în fața unui mare număr de 
spectatori, care au umplut pînă la 
refuz sala wide a avut loc concursul.

Iată rezultatele (copii pînă la 12 
ani) : I. Nistor (M. Ciuc) clștigă y.g. 
cu D. Stoker (Timișoara), C. Czisar 
(Cărei) bate ippon D. Mușat (Craio
va), C. Nae (FI. roșie Buc.) bate 
ippon M. Căpățînă (Gh. Gh. Dej), 
Gh. Papari (S. S. 2. Buc.) învinge 
y.g. G. Sapta (Deva), S. 
Gh. Dej) bate ippon 
(Cărei). Bucureșteanul 
Nae a primit premiul 
mai tehnic concurent la 
tegorie de vlrstă.

Lungu (Gh. 
T. Astalosi 
Constantin 
pentru cel 
această ca-

DE JUDO
Categoria 13—14 ani : Gh. Nedelcu 

(Timișoara) bate y.g, D. Albert (M. 
Ciuc), C. Jikman (Timișoara) bate y.g. 
I. Miroslav (FI. Roșie Buc.). A. Surge 
(Timișoara) bate ippon V. Ilioae (Gh. 
Gh. Dej), F. Blagăilă (Arad) bate 
ippon B. Barbu (Energia Buc.), D. 
Sapta (Deva) bate y.g. T. Setran 
(Energia Buc.) Cel mai tehnic ju
doka, Codruț Jikman (Timișoara).

Categoria 15—16 
(S. S. 2 Buc.) bate 
(Orăștie), G. Nițu 
ippon D. Vensang 
I. Dragomir (FI. 
y.g. M. Chiper (Gh. Gh. Dej), I. San
to (M. Ciuc) bate y.g., J. Randel 
(Sibiu), I. Arsenoiu (Făgăraș) bate 
ippon H. Kohert (Sibiu). Cel mai teh
nic judoka, Gelu Nițu (Craiova).

Clasamentul pe echipe : 1. Casa 
Pionierului Timișoara, 2. Flamura 
Roșie București, 3. S. S. Miercurea 
Ciuc și S. S. Gh. Gheorghiu Dej.

ani : C. Mihai
y.g. V. Mateescu 

(Craiova) bate 
(Gh. Gh. Dej), 

Roșie Buc.) bate

■

Zoro Fiat, după o lungă absență,

trenoril lotului (Șt. Petrescu, N. 
Bărbulescu și Șt. Achim) au prefe
rat să Introducă în echipă pe acel 
sportivi care au rezultate mai bune, 
chiar dacă la o categorie au fost 
preferați doi concjgrenți.

Recent a avut toc un concurs de 
verificare, la care sportivii noștri 
s-au comportat mulțumitor. Victor 
Busu a totalizat 340 kg. (cat. cocoș), 
Ion Hortopan 310 kg (cat. muscă), 

(cat. pană) aiar Vasite Bădescu 
„împins" 127,5 kg.

In cursul unei convorbiri, Lazăr 
Baroga, secretarul general al fede-

se antrenează cu conștiinciozitate
Foto t I. MIHAICA

Fiți Balaș ; CATEGORIA SEMIMIJ- 
LOCIE ; Gheorghe Mîinea, Dumitru 
Constantin ; CATEGORIA SUPER- 
GREA : Vasile Deak.

După cum se știe, Zoro Fiat șl 
Marian Grigoraș au fost mai mult 
timp accidentați. Se pare însă că 
în ultima vreme ei s-au restabilit 
așa îneît vor lua startul la cam
pionate. în ceea ce privește însă 
rezultatele lor, nu ne putem aștepta 
la lucruri deosebite. Cel mult la o 
probă, ei pot obține performanțe 
bune, în compania celor mai bunj 
europeni. Le dorim succes 1
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PĂSTRĂTOR DE TRADIȚII
A ■ 9După multe strădanii, acum un 
an a luat ființă, sub obrocul tri
bunei oficiale a stadionului „23 
August" din Capitală, Muzeul spor
tului. menit să fie — potrivit ti
tlului unei recente dizertații — 
„oglindă a gloriei sportului româ
nesc".

In cele 6—7 spații de expunere 
(mai curînd mici, decît corespun
zătoare necesităților), s-au aglo
merat piese, de cele mai variate 
sorturi, mărturii ale unei istorii 
seculare. Chiar în aceste condiții, 
etalarea cfoiectelor, prezentarea lor 
s-a făcut cu eleganță, bun gust ți 
putere de atracție asupra privito
rului.

Periodizarea,1 subtil sugerată, 
duce în final 'spre apoteoza sălii 
în care figurează numeroasele ji 
impresionantele 'trofee cucerite de 
sportivii români în;'ultimele două 
decenii. Firește, fluidul curiozității 
conduce pe vizitator în special 
spre vitrinele cu testimonii vechi,

dar aceasta e soarta oricărui mu
zeu : antichitățile sînt întotdeauna 
mai sugestive. Cine se poate ab
ține să nu vadă mai de aproape 
„capa de internațional- a ruqbțțf- 
tilor români din 1919, bobul lui 
Frim din 1934, premiile călărețu
lui Felix Țopescu sau amintirile 
personale ale primilor noștri at
leți ? Emoționantă este vitrina in 
care apare ultimul echipament al 
marelui nostru fotbalist, prematur 
dispărut, Iosif Petschovski.

Intr-un singur an, peste 15.000 
de vizitatori au parcurs sălile mu
zeului, urmărind totul cu interes, 
de la basorelieful 
Skirtos Dacul pină la 
limpice ale I olandei 
în același răstimp — 
ntilor sau achizițiilor 
blat inventarul muzeului Prin ne
cesitate, s-a creat o arhivă cu fond 
vechi, documente, cărți dir» seco
lele trecute, acte constitutive ale

gladiatorului 
medaliile o- 
Balaș-Soter. 

datorită da-
— s-a du-

federațiilor sau cluburilor sportive 
românești. Această arhivă și depo
zitul de achiziții solicită și impu
ne fără îndoială o muncă de cer
cetare și documentare, care e pen
dantul obișnuit al oricărui muzeu.

Directorul muzeului, prof. Nico- 
lae Postolache iși pune mari spe
ranțe in proiectul de extindere 
care prevede acoperirea cu sticlă 
a galeriei și peronului de la in
trare. creînduse astfel nu numai 
o sală de expoziții, ci ți o sală 
de proiecții, o librărie de cărți 
sportive, o sală de documentare 
etc. Firește că un sediu mai cen
tral ar satisface mai bine sarci
nile educative și propagandistice 
ale muzeului. Oricum, insă, avem 
un nou prilej, la această intimă a- 
niversare, să ne exprimăm bucu
ria că lumea sportului românesc 
are un așezământ propriu, păstră
tor al amintirilor și tradițiilor sale.

Victor BANCIULESCU

tn vitrinele fi sălile muzeului, jerba de trofee sportului românesc

.1'

PENULTIMA ETAPĂ1

Foto i I. MIHAICÂ

In divizia b

GHEORGHE GHtPU

PERFORMERIIJUNIORILOR
Născut in anul 

atlet bucureștean 
mecanic, fiind descoperit 
prilejul Crosului tineretului din 
anul 1969 de către antrenorul 
Silviu Dumitrescu, care tl și 
pregătește tn prezent.

Ascensiunea demifondistului 
de la clubul Metalul a fost ful
gerătoare. In primul an de a- 
pariție pe pistă (1979), Gheor
ghe Ghipu înregistrează în pro
ba de 800 m timpul de 1:54,0. 
In anul următor, el realizează 
1:51,6, pent-u ca recent, cu pri
lejul concursului republican de 
primăvară al juniorilor mari, să 
stabilească un nou record na
țional cu 1:50,1.

Excelent dotat fizic pentru 
probele ăe demifond. cu o ca
pacitate de efort remarcabilă 
Gheorghe Ghipu și-a reliefat 
resursele de care dispune și pe 
stadionul constănțean Farul, in 
cursa fn care a stabilit noul său 
record național. Controlind a- 
Iergarea de la un cap la altul, 
trecînd peste piedicile turnan
telor mocirloase pe primul cu
loar. tînărul demifondist a în
registrat la 400 »n excelentul 
timp de 50,9, mai 
proba similară la J.O. 
Mexic fi 
mondial a 
600 m, el 
1:19,6. In 
întilnit, tn 
buni seniori (Damaschin, Ungu- 
reanu, Lupan) nu s-a dovedit 
inferior acestora.

1954, tînărul 
este lăcătuș 

cu

,tare“ ca în 
" ~. de la 

ca In cursa record 
lui Peter Snell! La 

înregistrase timpul de 
cursele in care s-a 
acest an, cu cei mai

l
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0 SĂRBĂTORIRE
CU FRUMOASE SEMNIFICAȚII

La sfîrșitul săptămînii trecute 
au fost programate partidele pen
ultimei etape în divizia secundă. 
Corespondenții noștri ne-au comu
nicat următoarele rezultate :

FEMININ S A.S.E. București —
I.T.B. 0—3, Universitatea lași —
Spartac București 3—2, Viitorul
București — Orizontul Bacău 3—0, 
Universitatea București — Confec
ția București' 3—0, Politehnica Ga
lați — Progresul București 3—2. 
Flacăra roșie București — Voința 
Constanța 3—Universitatea Cra
iova — Știința Tîrgoviște 3—0, Vo
ința 
biu 
nul

Sinaia 
0—3. 
Deva

Drapelul roșu Si- 
Voința' Brașov — Corvi- 
0—3, Voința Oradea —

Voința Zalău 3—2, Medicina Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj 0—3.

MASCULIN : Petrolul Ploiești — 
"Politehnica Iași 3—1, Aurora Bucu
rești — Voința București 3—0, Lo
comotiva București — Electra Bucu
rești 3—1, Farul Constanța — Medi
cina București 
— Politehnica 
A.S.A. Sibiu — 
1—3, Alumina 
Șimleul S. 3—1.

(Corespondenți:
Ionescu, F. Lorincz, 1 
Seuleanu, A. â’asilescu, I. 
S. Albu ,Gh. Arsenic, V. 
C. Toader).

3—1, Voința Arad 
II Timișoara 3—0, 
Corvinul Hunedoara 
Oradea — Silvania

N. Matecscu, I. 
Șt. lacob, 
. Leizeruc, 
, Popov ici.

După

IH FAȚA FILEULUI
cum am mai anunțat. 

„Turneul 
la fete va fi organizată

I • 
competiția voleibalistică 
Prietenia'
în tara noastră, între 18 și 25 au- 
gus?; în orașele Suceava și Boto
șani. ZJlele trecute, s-a efectuat 
tragerea :la sorți a celor două serii 
preliminaț-e. Din seria I (Botoșani) 
fac parte >echipele Ungariei, Bulga
riei, R. ~ 
mâniei 
mafiile
R.P.D. Coreeree, Poloniei și Româ- 
n’ei II. Turneul final pentru locu
rile 1—4 (la care se califică pri
mele două țclasate în serii) este 
programat la> Botoșani, iar cel pen
tru locurile /5—10. la Suceava.

« Turneele'^finale pentru promo
vare în Divizia A vor avea loc în 
perioada 25—27 mai. Participă cîș- 
tigătoarele celor patru serii ale Di
viziei B. Ele sa cunosc cu o etapă 
înainte de termjinarea campionatu
lui masculin și feminin al diviziei 
secunde: Universitatea Cluj. Uni
versitatea Craiova. I.T.B. și Uni
versitatea București (fete), Petro
lul Ploiești, Electra București, Vo
ința Arad și Explorări B. Mare

D? Germane, Cubei și Ro-
I, iar din seria a Tl-a for-

W.RÎS.S.. Cehoslovaciei,

(băieți). Turneul feminin 
gramat la Timișoara, Iar 
culin la Botoșani.

• La P. Neamț se desfășoară, 
între 10 și 12 mai, un turneu inter
național masculin, la care iau par
te echipele R. F. a Germaniei. 
România B, Steaua București și 
Viitorul Bacău.

• La turneele finale ale campio
natului național feminin, progra
mate în zilele de 11, 12 și 13 mai, 
au fost delegați următorii arbitri: 
Em. Costoiu, V. Chioreanu, I. Amă- 
răștwnu și V. Szakacs (Pit=sti, 
locurile 1—4). N. Ionescu. I. Nicu- 
lescu, N. Găleșanu, V. Moraru, V. 
Arhire (P. Neamț, locurile 5—8), 
N. Mateescu. I. Armeanu, R. Far- 
muș, V. Tilcă șl E. Ududec (Galați, 
locurile 9—12).

• Arbitrul internațional Constan
tin Armășescu a fost desemnat lec
tor din partea Comisiei internațio
nale de arbitraj a F.I.V.B. la cursul 
de arbitri de la Ankara (14—21 
mai).

• Căpitanul echinei masculine 
„U“ Cluj, loan Binda, a primit 
titlul de maestru al sportului.

este pro- 
cel mas-

ELEONORA MONORANU
Eleonora Monoranu (născută 

in anul 1954), este elevă (pre
miantă !) la Liceul teoretic nr. 2 
din Roman. Ridicată tn cadrul 
„Uzinei de campioni' ce poartă 
marca antrenorului emerit Con- 
stantinescu-Nehoi (Clubul at
letic Roman), ea a crescut tn 
umbra unei alte campioane, 
Mariana Filip, din anul 1969. 
La debutul său a înregistrat 12.4 
pe suta de metri. In anul ur
mător ea aleargă aceeași pro
bă in 11,6 (ce-i drept, cu vint 
din spate) și 200 m in 24.6. In 
1971, bilanțul constă în 5 titluri 
de campioană balcanică (100, 
200 400, ștafetele 4x100 și 4x400 

.................... pe 
55,4

m) și performanțele 11,8 
„sută", 24,4 pe „două- și 
pe „patru" !

Recordmană națională la 
nioare în probele de 80 m 
liber), 50 și 60 m (sală), și la 
junioare în probele de 80, 100, 
200 m (aer liber), Eleonora Mo- 
noranu a confirmat zilele tre
cute, în concursul republican de 
primăvară al juniorilor, dispu
tat la Constanța, valoarea sa 
actuală. în condițiile unei piste 
dificile, ea a realizat 11,8 și 
24,5 în probele sale preferate 
de sprint. Are maturitate de 
concurs tn ciuda puținei sale 
experiențe și este titulară tn 
echipa reprezentativă de seni
oare.

Antrenorul său prevede pen
tru viitorul apropiat performan
țe de 11,5, sub 24,0 și 54,0- 
Nu-i puțin !

se-
(aer

Am asistat zilele trecute la o 
aniversare. Se sărbătoreau cinoi ani 
de la înființarea Școlii sportive 
„Energia" București, prima unitate 
de învățămînt sportiv creată pen
tru elevii școlilor profesionale șl 
liceelor de specialitate.

Ca la orice manifestare de acest 
gen, au fost trecute în revistă suc
cesele dobîndite în această perioa
dă — cristalizare a unor metode 
și mijloace de promovare a unor 
nod sportivi de performanță —, s-au 
făcut planuri de viitor.

★
Din 1957, cînd în baza ordinului 

Ministerului Invățămîntului, a luatț 
ființă această școală, numărul ele
vilor s-a dublat : de Ia 324 în 1967, 
s-a ajuns la 643 în 1971, ceea ce a 
determinat și creșterea grupelor de 
la 18 la 44 și, implicit, a normelor 
didactice de la 6 la 17 lz3. In pe
rioada care s-a scurs de la înfiin
țare, reprezentanții școlii au cu
cerit 27 titluri și 64 locuri II și III 
în campionatele republicane și au

COMPORTAREA CIVILIZATĂ NU E DOAR
O HAINĂ DE CONCURS!

Acceleratul de dimineață spre 
Constanța. In vagonul unde mă a- 
flam, majoritatea călătorilor o 
forma grupul tinerilor atleți — 
băieți și fete — de la Metalul Bucu-

In campionatul de
Duminică se vor inaugura la 

Arad întrecerile campionatului na
țional de dirt-track. Programate să 
se desfășoare de-a lungul a șase 
etape, disputele motocicliștilor spe
cializați in alergări de viteză pe 
piste de zgură vor putea fi vizio
nate în acest an în trei mari cen
tre din țară: Arad (14 mai) Sibiu 
(21 mai) și București (4 iunie), ora
șe care beneficiază de amenajări 
speciale pentru acest gen de con
cursuri și care sînt de altfel re
prezentate in lupta pentru desem
narea campionului țării.

După aceste trei etape va urma 
o scurtă pauză, apoi, disputele vor 
fi reluate prin intîlniri revanșă ce 
vor avea loc în aceleași centre, dar 
într-0 ordine care urmează să fie 
stabilită. Ceea ce se știe cu preci
zie este faptul că finala campiona
tului se va disputa la Sibiu.

în lupta pentru titlu vor intra 
16 concurenți și o rezervă — cei 
mai buni specialiști ai genului, din

START

DIRT-TRACK
fiecare reuniune concu- 

vor disputa întiietatea în 
cinci manșe (cite patru

țară. La 
renții iși 
cadrul a 
sportivi de fiecare manșă), primi
lor clasați urmind să li se atribuie 
cite 3, 2 și 1 punct, în funcție de 
locurile ocupate. Alergătorul cu cel 
mai mare punctaj acumulat va fi 
desemnat învingătorul etapei. Din
tre favoriții întrecerilor menționăm 
pe Ion Boollneana (Voința Sibiu) — 
campionul României la cursele de 
dirt-track. pe Ion Marinescu și 
Comeliu Voiculescu — de la Me
talul București. Ion Lăzărescu (Va
gonul Arad). Gh. Draja de la Va
gonul Arad, nu va putea lua star
tul în prima etapă a campionatului 
întrucît s-a accidentat la unul din 
ultimele antrenamente.

rești, care plecau sîmbătă la con
cursul republican de primăvară al 
juniorilor mari. Totul a decurs 
normal, pină ce sportivii s-au re
întors de la vagonul restaurant, 
unde — după cum dăduseră sfoară 
prin vagon — luaseră micul dejun- 
Nu știm în ce a constat meniul, 
cert este, însă, că tinerii reprezen
tanți ai clubului bucureștean au 
devenit deodată explozivi, făcînd 
un tărăboi ce contrasta flagrant cu 
liniștea firească a călătoriei de 
pină atunci. Fugărindu-se pe cu
loar ca în aer liber și punctînd 
ciocnirile între ei cu răcnete, debi 
tind în auzul tuturor glume lipsite 
de decență, ei îi deranjau evident 
pe cei din jur.

N-a surprins nu numai faptul că 
..eroii", care urmau să concureze 
peste citeva ore își consumau ast
fel în gol energia, ci și absența in
tervenției celor ce-i însoțeau ca an
trenori sau conducători de lot pe 
tinerii atleți de la Metalul (n-am 
reușit să aflăm dacă erau piezenț) 
în preajma acestora).

Comportarea civilizată, ținuta 
demnă a sportivilor nu constituie 
o haină care se îmbracă doar c 
dată cu intrarea pe poarta stadio
nului !

Coman Florin aduce pe primul loc 
ștafeta de 4x400 m în campionatul 
școlilor sportive din învățămîntul 

profesional

Paul SLAVESCU

CLARIFICĂRI

IN DIVIZIA MASCULINA A

obținut 99 locuri fruntașe în cam
pionatele municipiului, la atletism, 
box, lupte (cele mai multe), haltere- 
și judo.

Ce demonstrează aceste cifre 7
Răspunsul l-am aflat de la direc

torul școlii, prof. Ștefan Nobilescu t 
„Dintotdeauna, în școlile profesio
nale au existat tineri cu deosebite 
aptitudini pentru sport, dar de cele 
mai multe ori ei erau lăsați la voia 
intimplării. Misiunea școlilor spor
tive este tocmai de a-i angrena în- 
tr-o activitate organizată. De ase
menea, nu este lipsit de interes să 
menționez că, în același timp, ele 
iți aduc un substanțial aport și la 
reușitele sportive ale școlilor de 
bază, deoarece elevii noștri au po
sibilitatea să concureze și în cadrul 
formațiilor școlilor unde învață"

Pînâ în prezent, 90 dintre ele
vii școlii au fost transferați la di
verse cluburi și asociații. Dintre ei 
amintim pe luptătorii Ion Arapu și 
Traian Stoian, pe atletul Dorin 
Paniță, compOnenți ai loturilor re
publicane

„Școlile sportive pentru elevii din 
învățămîntul profesional și de spe
cialitate — ne-a spus, în conti
nuare, tov. director — au contri
buit și contribuie la dezvoltarea și 
promovarea unor sportivi de per
formanță cu certe calități. De aceea, 
ne străduim ca să asigurăm o pre
gătire corespunzătoare fiecărui elev 
din cei 643 cîți avem înscriși. Pen
tru aceasta, dispunem de o bază 
materială satisfăcătoare și de lin 
colectiv de cadre didactice cu bo
gată experiență".

★'
Desigur, pentru a te număra prin

tre elevii școlii nu trebuie numai 
să fii dotat pentru sport, ci să știi 
și cui să te adresezi, să știi — in
tr-un cuvînt — de existența unei 
asemenea școli sportive.

„în preajma fiecărui nou an șco
lar ,noi tipărim afișe pe care Ie di
fuzăm in șeoll. In aceste afișe, pre
zentăm succint, dar precis, discipli
nele sportive care se pot practica 
în școala noastră, zilele și orele de 
antrenament, în așa fel incit să nu 
existe nici un fel de neclaritate. 
De asemenea, cu prilejul diverselor 
întruniri cu profesorii de educație 
fizică sînt discutate modalitățile de 
îndrumare a cit mai multor copii 
spre școala sportivă, precum și a- 
vantajele reciproce. De remarcat 
că, acum, între noi și școlile furni
zoare de sportivi s-a stabilit o strîn- 
să colaborare, ceea ce facilitează 
activitatea ambelor părți".

★
în prezent, asemenea școli spore 

tive, profilate pe atletică grea, func
ționează și in alte 10 localități din 
țară — Arad, Brașov, Cluj, Con
stanța ,Craiova, Galați, Iași, Pitești 
Sibiu și Timișoara — cu un număr 
de 5310 elevi, în 83 de secțij pe 
ramuri de sport și. 337 de grupe.

Este de la sine 'înțeles că ne-am 
interesat și de planurile lor de 
viitor.

„Faptul că școala noastră a do
vedit utilitatea unor astfel de uni
tăți pentru învățămîntul profesio
nal a determinat înființarea unor 
noi asemenea școli. Preocuparea 
actuală este, conform și indicațiilor 
primite din partea ministerului, să 
consolidăm situația prezentă și să ne 
continuăm intens activitatea, cu 
precădere în sporturile individuale, 
în ceea ce ne privește, am dori ca 
Ia aniversarea unui deceniu să pu
tem spune că am dublat numărul 
rezultatelor foarte bune și că foar
te mulți dintre elevii noștri au fost 
selecționați în loturile reprezenta
tive, obținînd succese de prestigiu".

Nu credem că greșim afirmînd 
că — Ia această sărbătorire a școlii 
sportive „Energia" — întreaga miș
care sportivă din învățămîntul pro
fesional și de specialitate a aniver
sat, de fapt, un eveniment de sea
mă al activității sportive din acest 
sector.

Emonu»! FANTANEANU

CINE VREA

EXCURSIE ?“

O curiozitate face ca, după turneul 
de Ia Galați (primul al ultimului tui), 
ierarhia celor 12 divizionare masculine 
A sâ rămînă exact ca Înaintea desfășu
rării lui. S-au produs. Insâ. citeva pre
cizări importante: Mureșul Tg. Mureș Si 
Politehnica Galați aa ajuns in situația 
de a nu mai putea evita retrogradarea 
(decrt în cazul câ vor obține rezultate 
excepționale de acum Înainte); Univer
sitatea Timișoara și Politehnica Bucu
rești și-au consolidat pozițiile 3—4 care 
le asigură calificarea în turneul final, 
în rest, nici o modificare, astfel că, în 
mod norma!, turnee-e următoare vor S 
decisive doar in ceea ce privește desem
narea camproanet târli. Pretendent», ca 

obicei, binamo și Steaua.

O plăcută amintire înscrisă pe peliculă : reîntilnirea foștilor adversari 
din marile competiții 'internaționale de tenis de masă din urmă cu 20 

de ani, Ladislav Stipek (stingă) ți .Mircea Popescu, astăzi antrenori.

REINTILNIRE

AUTOMOBILIȘTI!
Se apropie sezonul estival.
Incheiați asigurarea facultativă de avarii pentru autoturismul dv. 
Asigurările facultative de avarii se pot încheia sau reînnoi :
— la sediul unităților ADAS sau prin lucrătorii direcțiilor județene 

ADAS sau ai punctelor operative de lucru. Dacă primele de asigu
rare se plătesc anticipat pe un an întreg, se acordă o reducere 
de lOVo;

— prin agenții de asigurare, filialele ACR etc.
La asigurările pentru avarii a autoturismelor încheiate pe un an, 

dacă acestea se reînnoiesc pe o nouă perioadă de un an, iar pentru 
anul de asigurare anterior nu s-au plătit ori nu se datorează des
păgubiri, se acordă o reducere de 15% la primele de plată.

CU NOI IN
Cel ce ne-a expediat scrisoa

rea la care ne referim astăzi, 
se prezintă încă de la început! 
„Mă numesc Dan Gherasimescu 
și sînt originar din corn. Valea 
Danului, jud. Argeș. Sînt asis
tent 
corn. Sălătrucel, jud Vilcea, si
tuată la baza masivului Cozia". 
Iată și ce ne spune în conti
nuare autorul scrisorii. In pri
mul rînd, că este legat... ofi
cial de sport, fiind președintele 
asociației sportive 
După ce ne arată cîte 
activitatea desfășurată 
ceastă linie, ne aduce 
tință că unul din 
fruntașe ale asociației este cel 
de turism. Și o dovadă, printre 
altele: de curînd, cu ocazia Se
micentenarului U.T.C., un grup 
de 12 elevi din comună au fă
cut o ascensiune pe muntele 
Cozia instalînd aici o placă co
memorativă. De altfel, se pare 
că turismul ocupă un loc de 
cinste în cadrul asociației .Vo
ința" 
un exemplu: ...
membrii ei s-au gindit 
nizeze în această vară 
acțiune, tot pe plan 
Despre ce este vorba ? 
de această mare aniversare a 
tineretului, dorim ca într-una 
din lunile acestei veri să orga
nizăm o excursie — nu cu tre
nul sau autocarul, ci pe jos — 
prin care se urmărește, în pri
mul rînd. să se facă cunoscute

medical și lucrez in

„VoințaJ. 
ceva din 

pe a- 
la cunoș- 
cercurile

din com. Sălătrucel. încă 
președintele și 

să orga- 
o mare 
turistic. 
„...Legat

frumusețile patriei. Vrem 
parcurgem drumul de la Sălă
trucel pină la Bușteni*. In con
tinuare, noi amănunte, 
pildă acela 
drum 
urmind 
traseu 
Cozi a, 
luluj , _.
participa la această excursie ? 
M-am gindit, spune președinte
le asociației „Voința", la orice 
tinăr care cunoaște, iubește 
muntele fi dorește să participe 
alături de noi. Cu cit vom fi 
mai mulți, cu ații va fi mai 
bine și mai frumos'.

Organizatorii n-au fixat încă 
data plecării, locurile de popas, 
etapele, fiindcă vor să cunoas
că și părerea altor excursio
niști ce vor participa la această 
frumoasă acțiune. Sînt dear 
atîtea de stabilit : locul de în- 
tilnire, durata excursiei, echi
pamentul, hrana necesară și 
multe altele. Amatorii de dru
meție pe crestele munților Co- 
zia, Făgăraș, Piatra Craiului și 
Bucegi — individual sau în 
grup — se pot adresa în scris 
președintelui pe adresa s „Dan 
Gherasimescit, cir ța sanitară Să
lătrucel, jud. Vil^a".

în ceea ce ne privește, am 
popularizat inițiativa. Altceva ? 
Urăm reușită acestei tentante 
excursii.

ca de 
că a fost ales un 

poteci umbrite, 
se parcurgă un 
crestele munților 

Piatra Cra- 
Cir.e va

pe 
să

P* 
Făgăraș, 

și Bucegi.

Modesto FERRARINI

grameazâ citeva derby-uri: Steaua — 
Universitatea Timișoara, Dinamo — Uni
versitatea Timișoara șl binamo — Steaua.

CLASAMENT

1. Dinarr.o 26 24 2 11M—IM 59
î. Steaua 26 23 3 1649 49
3. Unlv. Timișoara 26 18 8 2‘M—1832 44
4. Poli. Buc. 2< 17 1 1945—1715 42
5. .U- Cluj 26 15 11 1821—1747 41
€. Rapid 26 13 13 1771—1818 39
7. LCH F. 26 12 14 1639—1639 38
1. LE.F S. 26 6 17 1706—1316 35
9. PoiL Cluj 26 8 18 1680-18» 34

10. Voința Bue. 26 7 12 1581—1547 33
ÎL PoiL Galați 26 6 » 1850—2052 32
12. Mureșul Tg. M 26 4 22 1756—2276 36

De vineri, în sala Olimpia. din Ttmi-
joara. Începe ai doilea tumeu care pro-

IN DIVIZIA B

B,

INTRE DOUA FOSTE VEDETE
De curînd, selecționatele de tenis 

de masă ale Bavariei au învins re
prezentativele Perului, cu 3-—0 la 
fete ți 5—1 la băieți. Nu este lipsit 
de interes să amintim faptul că 
echipele cîștigătoare sînt antrenate 
de Mircea Popescu, fostul titular 
al reprezentativelor noastre de a- 
cum mai bine de un deceniu ți ju
mătate, iar formațiile peruane de 
fostul campion al lumii, cehoslova
cul Ladislav Stipek.

Mircea Popescu lucrează de mai 
multe luni în R. F. a Germaniei, 
avînd prerogativele unui antrenor 
federal. El conduce ți coordonează 
pregătirile a opt centre de tenis 
de masă din landul Bavaria, cu 
vreo 300 de jucători ți jucătoare 
(juniori ți seniori) cărora le sînt 
atașați ți 73 de antrenori ți instruc
tori localnici.

CAMPIONATUL DIVIZIONAR FEMININ SE 
AGLOMERATA

REIA CU O ETAPA

în ultima etapă a diviziei 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : masculin : Voința Plo
iești — P.T.T. București 74—82 
(38—50), Universitatea Craiova — 
Olimpia Sibiu 81—63 (28—30), Ști
ința Mediaș — Voința Timișoara 
81—67 (39—43), CSM Iași — A.S.A. 
Bacău 86—79 (37—34), Sănătatea 
Aiud — Politehnica Brasov 45— 
95 (30—56), Voința Tg. Mureș — 
Sănătatea Satu Mare 60—55 (20— 
29) ; feminin : Sănătatea Ploiești — 
Pedagogic Galați 25—31 (4—8 !),
Confecția Dorohoj — Voința Con
stanța 57—78 (37—37), Știința Sf. 
Gheorghe — Voința Tg. Mureș 50— 
83 (21—17), Constructorul Arad — 
Metalul Salonta 61—54 (36—26),
Universitatea Cluj — Pedagogic 
Tg. Mureș 34—33 (14—12, 22—22), 
Universitatea Craiova — Voința 
Oradea 79—38 (37—17).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții A. Vâsli eseu, N. 
Drăgănoiu, V. Popovici, V. Diaco- 
nescu, G. Roman, Șt. Iacob, Gh 
Briotă, I. Somogy, M. Ilarion, A. 
Szabo,

După o pauză de două săptămîni, 
campionatul divizionar de tenis de 
masă se reia sîmbătă și duminică, 
cu o etapă extrem de aglomerată 
la fete. Iată programul complet al 
meciurilor de la sfîrșitul 
săptămîni î 
— Voința

acestei 
băieți : Voința Arad

Brașov, Politehnica 
București — Progresul București ; 
fete : Spartac II București — Vo
ința București, Progresul București 
— C.S.M. Cluj, Spartac II Bucu
rești — Progresul București, Spartac 
I București — Voința București, 
Politehnica București — C.S.M. 
Cluj, Voința Arad — Rapid Brașov, 
Politehnica București — ~ 
București.

înaintea acestei etape, 
tele arată astfel i

Progresul

clasamen-

FETE

r București1. Spartac
2. Rapid Brașov
3. Voința Arad

4. Progr. București
5. C.S.M. Cluj

6. Politehnica Buc.
7. Voința București
8. Spartac II Buc.

BĂIEȚI

1. C.S.M. Cluj
2. Politehnica Buc.
3. Voința Buc.
4. Locomotiva Bua.
5. Voința Brașov
6. Comerțul Tg. Mureș
7. Progresul Buc.
8. Votat* Cluj
9. Voința Arad

10. C.S.M. Iași

e
6
7
7
6
7
6
7
7

57— 62
58— 44
53—66
51—88
9—110

5 
«
3
3
3
3

3 2 22—23
1
3
3
2
i

3 1 3
4 0 4

5 23—29 
0 25— 2
0
1
1

29— 7
15—12

8
7
6 
t
3

14—13 5
11—16 4
3—33 4

/

• Cu eieazia festivităților prilejuite 
de aniversarea a 100 de ani de patinaj 
In România, șl a semicentenarului 
F.R.P., se vor da In folosință noi pa
tinoare artificiale, Ia Cluj și Constan
ța. Patinoarul artificial de la Sibiu se 
află In probe tehnologice, primii pași 
pe gheața artificială fiind făcuțl de ti
nerii viteziștl de la Școala sportivă din 
localitate.
• La demonstrația internațională, 

programată In cursul lunii octombrie 
ta cinstea evenimentelor amintite, și-a 
anunțat participarea și cunoscuta pati
natoare maghiara Zsuzsa Almassy, cla- 
■ată printre fruntașele C.E. șl C.M. Se

REȚINEȚI : Primele de asigurare sînt convenabile, la cerere pu
țind fi plătite și în rate.

Relații suplimentare se pot obține de la orice unitate ADAS.

ACTUALITĂȚI
așteaptă alte confirmări ale unor cam
pioni europeni, mondiali șl olimpici.
• Antrenamentele viteztștilor de la 

Harghita și Școala sportivă din Miercu
rea Ciuc continuă1 pe patinoarul arti
ficial acoperit din localitate, cu exerciții 
de corectare a tehnicii alergării pe pa
tine. Lecțiile stat conduse de antrenoa- 
rea Eva Farkaș șl profesorii Maria Taș- 
nadl și Anton Molnar.
• 48 de mici patinatori artistici din

București, Galați și Brașov și-au dis
putat Întiietatea în cadrul celei de-a 7-a 
ediții a „Cupei speranțelor" la Poiana 
Brașov. Iată ciștigătoril : începători — 
Dana Nigrim (Dinamo Brașov) și Fran- 
cisc Zolde (Petrolul Brașov) ; copil __
Dana Rădulescu (Dinamo București) și 
Bogdan Krutl (Dinamo Brașov), clasa
mentul general pe echipe : 1. Dinamo 
Brașov 10 p, 2. Petrolul Brașov 6 p, 3. 
Școala sportivă nr. 2 București 6 p, 4. 
Dinamo București 4 p, 5. Școala spor
tivă Galați 1 p. (C. Gruia — coresp.).

• La Brașov patinoarul artificial 
din Poiana s-a închis cu 15 zile mat 
devreme, vlteziștll și „artiștii gheți;“ 
de la Dinamo șl Petrolul Brașov fiind 
nevolțl sa-șl continue antrenamentele 
pe... uscat.
• La București s-a redeschis tn a- 

reste zile patinoarul „23 August", atlt 
pentru sportivii de performanță, cit si 
pentru public.
• In conformitate cu noul regula

ment de disputare a competițiilor de 
patinaj artistic, Uniunea internaționaiă 
de patinaj (I.S.U.) a tras la sorți pen
tru sezonul 1972—73 următoarele grupe
de figuri pentru programul scurt obil-’f 
gatorlu : băieți — grupa 1 ; fete _ gru
pa 3 ; perechi — grupa D. Aceste grow 
stnt valabile pentru toate categoriile 
de concurs (seniori, juniori ?i copil).
• In zilele de 15—17 mai, au loc la 

București probele de control ale lotu- 
M^repubjlcan da patinaj viteză

«



că.

CALM, MUNCĂ, ÎNCREDERE
BRAȘOV, 9 (prin telefon).

Poiana pare învăluită 
tulburătoare. Razele 
mură în coroanele 
cer se călătoresc domol stoluri albe 
de vată. E ora 17._ Iar fotbalul, 
cum spune 
joc de ora 
reconfortați 
unul după 
lui Bradul.
virile și aplauzele unei aglomera
ții spontane, de turiști, țe se for
mează la apariția lor.

Citeva formalități obișnuite pe 
stadion, enunțul temei, un apel din 
ochi, o invitație spre profesorul 
Voice de a-i lua în primire pen
tru o încălzire de introducere în 
efort și treaba începe. Nu parti
cipă toți membrii lotului. Dumitru 
simte nevoia să mai acumuleze 

, forțe, ca să aibă de unde cheltui 
mai tîrziu. cînd va fi nevoie. Pe 
Lupescu îl încearcă o greutate la 
umăr, urmarea unei căzături din 
meciul de duminică cu Steagul 
roșu. Amlndoi îl încadrează pe 
Angelo Niculescu și toți trei iau 
loc în tribună. Tac. Tac și privesc 
la un du-te-vino. de-a lungul sta
dionului, presărat cu mișcări și 
exerciții. Prof. Voica nu uită de 
nimic. Atmosfera este calmă. Ju
cătorii schimbă glume între ei. iar 
pe margine cițiva spectatori, prie
teni credincioși ai naționalei, pri- 

(Vesc șj comentează antrenamentul. 
Atmosfera se înviorează brusc. 

La apariția mingilor. Nu se joa
că Ia două por ți. Nici „miuță" la 
una dintre ele. Se exersează tra
sul la poartă, din mișcare, din 
pase venite din spate, din față, ori 
din părți. Răducanu într-o poartă 
și Adamache intr-aita apără ce pot. 
„Bombe" vijîie pe deasupra ba-

de o lumină 
soarelui tre- 
brazilor. Pe

Cornel Dinu, este un
17. Punctuali, gălăgioși, 
de odihnă, tricolorii trec 
altul pe poarta hotelu- 
spre autobuz, sub pri-

relor, „rachete" sînt capturate de 
plasă. Portarii suflă din greu și 
pămîntul duduie sub plonjoanele 
lor.

Mingile vin și dispar ca prin 
farmec. Și cind pe gazon rămine 
numai cîte una, băieții și-o dispută 
aprig și, din senin, din joacă, a- 
pare fenta, driblingul, țișnirea. 
Dobrin dansează pe metru pătrat. 
Se învîrte, preia, conduce, trage. 
Mingea îl ascultă. Profesorul An
gelo Niculescu, ținînd 
întreruperea fortuită, 
din meciul cu Steagul 
ferise un loc alături de eL Do
brin a refuzat politicos : „Lisați 
domn’ profesor, poate miine. As
tăzi vreau să incerc puțin plasele".

Dinu, cu jambierele lăsate. în
cearcă de la 16, de la 20 și 25 m 
vigilența lui Adamache. Zîmbind 
hoțește, Deleanu i le pune pe tavă, 
dintr-o margine, și Dinu, după ce 
scapără cite un fulger pe poartă, 
se întoarce spre dr. Tom eseu, a- 
flat pe margine și. arătindu-i pi
ciorul de citeva zile scos din ghips, 
îl întreabă: „Așa-i că nu mă va 
face de rușine

Nimeni nu numără golurile, deși 
sînt cu duiumul. Portarii iși frea
că mîinile și strigă din cind in 
cind : „Dați-o încolo, mă, băieți, 
vreți să marcați chiar de la 11 m T"

!ntr-un tîrziu. Dinu termină an
trenamentul și vise să-i mulțu
mească dr. Tom eseu ; nu țtie că a- 
cesta. în „complicitate" eu Angela, 
i-a mai rezervat o porție de aler
gare.

— Cornele, cinci ture Ești 
urmă eu pregătirea. Și pe urmă 
mic nu face mai bine 1* glezna 
cît alergarea

— Doar cinci, replică Dinu.
— Stai Cornele, că via și eu

seama de 
de efortul 
roșu, ii o-

ia 
ni- 
de-

DE LA SMITH LA TSCHENSCHER
nu slnt roboti. Știm foarte 
pentru că există doar atftea

in

Arbitrii 
bine asta . ... 
cazuri cind, la distanțe de secunde, ace
lași „cavaler al Cuierului14 judecă 
două teluri și sancționează dher.t i n
fracțiuni similare. Misiunea omului cane 
trebuie să ia în fracțiuni de secundă 
hotâriri ce vor fi disecate — poate — 
în zeci de ore. pe sute de rinduri și mil 
de metri de pelieulă. prezintă această 
uriașă dificultate a sentinței instantanee. 
Temperamentul, ouloarea meciului, at
mosfera lui. intervin și ele pe fond.nl 
unui arbitraj. Ceva mai grav e atunci 
cind influența provine din caracteristici 
prea puternice ale fotbalului țării. re
prezentată de „omul In negru- sau, șl 
mai mult, din interpretări locale ale 
regulilor jocului.

Pentru eă această din urmă situație 
explică maniera de arbitraj a lui Wil
liam Smith la Budapesta. Aspect care 
se cere explicat acum, in preajma me
ciului retur, cind conducător al între
cerii va fi un reprezentant al unei alte 
școli de arbitraj, vest-germanui Kurt 
Tschenscher. De ce a intervenit Smith 
In ABSOLUT toate cazurile de atac pr n 
alunecare, mod de a judeca lucrurile 
care l-a lovit în primul rînd pe Dumi
tru, executantul unor prime asemenea 
procedee defensive ? Pentru că, ince- 
pînd din toamna lui 1971, deci din star
tul campionatului englez, forul clin Lon
dra a decis să ceară arbitrilor săi să 
penalizeze ORICE atac prin alunecare. 
Indiferent din ce parte este efectuat și 
cum este efectuat, o substanțială modi
ficare a opticii de arbitraj la un capi
tol vital ai joeului in apărare. Foarte 
bine. Englezii au avut motivele lor să 
ajungă la această decizie — nenumărate 
accidente. Dar nl se pare că a trece cu 
aplicarea măsurii ș! la lntilnirile Inter
nationale. angajind deci echipe In afara 
sferei de influență a federației engleze,

reprezinîâ o greșeală ș: ea ieser' ds
posi3iL^a:ea reapar.::*: acelor i-ferer. e 
de maniere de arbnraj trite te arsx rre- 
cuțl între Europa șt Azn-r-.e* de 
Care abia se estomțMsezâ după 
rateie colocvii, artntrz-e expe.-e, 
schimburi de .cavaler: ax fluier^.—*
intre c«ie douâ etw^ertte. cursori ee- 
mune privind subieetu: n seordxc : 
rul cu corpul-. Per.»?ă! r.4 s-> ampli
ficat Insâ per.tm ca. spre deosebvre de 
Smith, re- a'-: arbitri engîen care au 
condus in afara insula — vezi caz vi 
Burthensiv la meed! Beoftea — Ajax 
—au înțeles să a?..ce »ma.v:era te‘-er- 
naționalâ*. daeâ ne permite^ să folo
sim acest term an. pentru efectuarea 
atacului prin alunecare.

Duminică, la centrul brigâzii de 
bitri din Republica Federală a Germa
niei va opera Kurt Tschenscher, unul 
dintre cei mai repuxați .cavaleri ai 
fluierului44 din Europa, posesor al unei 
activități internaționale mult mai ample 
decît colegul său Smith, aflat la Înce
putul acestei activități. I.-am văzut m 
multe jccuri pe Tschenscher. Maniera 
lui de a conduce rămine aceea a arbi
trilor care nu rup. numai de dragul 
de-a auzi trilul fluierului lor, continui
tatea acțiunilor. Reprezentînd un fotbed 
unde alunecările pentru deposedare sLnt 
frecvente și unde n-a intervenit vreo 
hotârîre în genul celeț a comisiei cen
trale de arbitri din Londra sperăm să 
nu mat întilnim decizii stranii, de na
tura ce'.or alese de Smith. Energic și 
decis, foarte mobil. Kurt Tschenscher 
va contribui, credem, la reușita unui 
meci cu o importantă miză, med in 
care misiunea „cavalerilor fiuierului“ 
nu-1 cu nimic mai prejos ca a eelor :2 
de atleți de sub comanda lor.

Eftimi* IONESCU
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tine, măcar o tură-două — propu
ne Hălmăgeanu.

— Cu fibra ta lungă, n-ai să 
reziști.

— Nn e nevoie. Bujor — inter
vine scurt dr. Tomescu. Fiecare 
cu porția Iul

Ploaia de șuturi contenește ca 
și tiiscuțiile de pe margine. Doar 
Ioidănescu se înverșunează de la 
punctul de 11 m să-l păcălească pe 
Răducanu. Acesta, stană de piatră, 
il țintuiește cu ochii de parcă ar 
vrea să-1 hipnotizeze. Dar Iordă- 
nescu. revenit după o gripă, se 
strecoară de sub privirea lui Ră- 
dueunu și ochii ii alunecă spre 
tribună, unde Angelo ii socotește 
încercările. Ș- Lucescu a tras mult 
la poartă. La o încercare, a sim
țit ceva la coastă. S-ar putea să 
fie o întindere. Doctorul o să con
firme la hotel. O c-ompresă, un ma
saj, ce va fi nevoie.

— E destul, băieți — răsună vo
cea guturală a lui Angelo Nicu- 
lesea. Aceștia se string buchet in 
jurul său și, agale, glumind, se 
îndreaptă spre autobuzul eare-șt 
ambalează motoruL Doar maseuml 
Andrei Tudose. alarmat și griju
liu. a rămas ultimul ca să caute 
mingi rătăcite, ce-și caută odihna 
la rădăcinile barelor.

— Noroc. bfiietL fi 
resză spectatorii.

— Să *e ies edem cb Mae. U 
Poiana — strtgă alțri.

le u

^3*

Impresii după primul joc de verificare cu reprezentativa secundă a UNGARIEI
Nu este un secret pentru nimeni 

găzcftiind cea de-a III-a ediție a Euro
penelor universitare de fotbal, noi, gaz
dele, vizăm — o dată cu performanța 
organizării — și cîștigarea acestui cam
pionat. Un asemenea obiectiv este rea
list, dacă ținem seama că România are 
numeroși studenți fotbaliști, valoroși 
și experimentați, iar rezultatele obți
nute In deplasare la anterioarele ediții ale 
europenelor universitare (locul IU la edi
ția din Spania; locul IV la ediția din Iu
goslavia). ne dau. de asemenea, speranțe 
sporite la ediția din acest an (19—33
Iulie, în România).

Conșttenți de responsabilitățile ce le 
revin in acest sens, dar și de dificul
tățile inerente pe care tricolorii studenți 
vor trebu. sâ le depășească pe teren, 
în fața partenerilor de întrecere — an
trenorii Mărdărescu și Cernăianu au în
ceput selecționarea și pregătirea lotu
lui din luna aprilie. Depășind unde im
pedimente reale (studenții din lotul na
țional și cel olimpic nu pot participe 
la pregătirile selecționatei universitare, 
antrenorul Onisie s-a sustras de la a- 
ceas:â acțiune, trei jucători clujeni — 
Creț». Uifâleanu și Moi do van — s-au 
autoexclus — printr-o comportare uiad- 
misuMiâ). lotul studențesc a intrat, to
tuși, in programul ce și-î propusese dtn 
ttmp: a făcut cîteva antrenamente In 
comun, a susținut trei partide de pre
gătire la București, iar săp^âmtea tre
cută s-a dep^sat In loca-ta tea rta- 
g.niarâ Gj~ula — unde, râr.râiă, a fost 
supus unui dificil test In fata rep-r— 
tenta ti veț 3 * UngameL Această alună 
part dâ a fost pierdută 0—1. du.pâ rom 
se știe), dar ea a c-^cisdtu-î un prCej 
util pentru verificare și Ir.vi-ârijE-.e. 
Dec. sâ stăruim puțin arapra ea
ritesa adnovtr. complimentare și L4- 
mur.toara pe cart le-am făcut la Ua 
localul.

Gyu2a — o cocherii ssațxune de ape 
termale, s.tuatl la T> fc-ocect ta 
Curturi — i-a prirr.it pe aste-
sadrrț ai fotbafiilut românesc cs deo
sebi-â prietenie și multi cAidură a teas 
o pLâeere pentru delegația ncassrâ să 
se vaââ ricoajuratA cu s-mpatlg de te- 
bLcul sportiv, de conducâuxk 
F»rdă. de frtbafiȘ"-; rr-ag^i-an Da

arit eoGdurătcrsi locuha Vxja- 
na B — Tatek Endre semera te ul-

roul Federației maghiare de fotbal 
— cit și antrenorul echipei — cunoscu
tul dr. Lakat Kâroly — au venit de 
citeva ori In mijlocul nostru, 
cu care, în spiritul relațiilor 
dintre sportivi: celor două țftrt

venit 
prilejuri 
frățești 

___  _______ ______ ____ vecine 
și prietene, am purtat împreună Inde- * ~ Ltx făcut
selumburi de opinii și experiență. A 
fost, apoc, cit se poate de Îmbucurătoare 
constatarea că — prin comportarea am
belor edupe. prin atitudinea perfect 
sportivă a spectatorilor — atmosfera 
premergătoare meciului * caracterizat 
intru totul și cele N de minute de joc.

Antrenorii noștri, consta tind câ re- 
preaeotauva secundă a Ungariei cu
prinde efte'.’a nume de rezonanță In

lungi convorbiri amicale, am

trei ocazii de gol : minutul 67 — Lupu- 
iescu ; minutul 82 — Oblemenco ; minu
tul 84 — din nou Lupulescu, ‘ 
ne-a fost nefavorabil în fața unei selec
ționate de certă valoare internațională, 
dar echipa noastră (în care greul l-au 
dus mai ales ștefan, Pexa, Deselnicu, 
Stoieeseu, Oblemenco, Incze Șl Țarălun- 
gă) a jucat mulțumitor.

Prin evoluția din fața Ungariei B, 
selecționata universitară ne-a dat spe
ranțe Intrto comportare ascendentă. 
Deocamdată, pe lingă unele valențe 
tehnice (știute, de fapt, la majoritatea 
fotbaliștilor care o alcătuiesc), ea a 
demonstrat o apreciabilă forță de Joc 
și a Întărit șansele de titularizare pe 
citeva posturi : portar — ștefan j fun
dași oentrali — Pexa și Deselnicu ; 
fundaș rtlnga — Velea ; mijlocași — 
Strimbeanu, Anghelescu ; jxtremă stin
gă — Țarălungă ; atacant central stin
gă — Oblemenco. Mai r&nih, evident, 
multe de făcut : titularizarea pe cele 
trei posturi încă nesigure, găsirea unei 
bune rezerve de portar, omogenizarea 
echipei șl mularea ei pe o Idee de joc 
prin excelență ofensivă. Un Important 
moment In cristalizarea lotului și de
finitivarea formației de bază îl vor con
stitui — bineîețeles — pregătirile de la 
începutul lunii Iulie, cind vor putea fi 
foiosiți atît candidați! remarcați din Di
vizia B (Jurcă, Mircea Sandu, Melte- 
dlnțu), eît șl, eventual, unul-doi dintre 
studenții aflațl acum In loturile mari.

Plnă atunci, Insă, selecționabilll stu- 
denți vor participa la tocă două turnee 
de verificare In străinătate. Primul — 
chiar săptămlna următoare, în Liban.

A CÎȘTIGAT
Scorul

G. MITROI

ULTIMA VERIFICARE A LOTLLLI DE JUNIORI
erolua iotol reprezentativ de ju
niori — ultima verificare înaintea 
Txrsealu: ULFA din Spania.

Rep4.ce va fi datâ de formația 
MetaLogțobos. dm campionatul oca- 
F-d-E Bj rărești

AZI, CUPLAJ
PE
l»

•rAB

TERENUL T. M. B

Secvență de joc din partida de verificare eu Steagul roșu

ANKARA
și Ion Alexe. în schimb, 
cu surprindere că a fost 
In echipă constănțeanul

decla- 
alinia 
Și. în 
să se

Pe 
nu

(Urmare 
din pag I)

reapare la categoria care l-a con
sacrat Și unde se pare că îi este 
locul adevărat. Nu au fost selec
ționați. datorită formei slabe ma
nifestate în ultima vreme. Victor«re

în 
Ga-

BALCANIADA DE LA

Ion Popa corectează execuția directei de dreaptaAntrenorul emerit
boxerului Constantin Gruiescu. In stingă, semimijlociul Alexandru Popa 

își îmbunătățește forța prin exerciții cu mingea medicinală

Zilberman 
constatăm 
reintrodus
Mihai Aurel, care a dezertat de la 
datorie cu prilejul turneului inter
național „Centura de aur’*, iar a- 
cum, cind e vorba de o deplasare 
peste hotare, se arată foarte con
știincios în antrenamente ! Consi
derăm că măsura de a-1 premia 
culpabil cu o nouă selecționare 
este in nici un caz educativă.

Silitori în pregătire se arată, 
special. Constantin Gruiescu, 
briei Pometcu, Antoniu Vasile, Ca- 
listrat Cuțov și Alee Năstac, dar 
și ceilalți selecționabili nu precu
pețesc nici un efort pentru a se 
prezenta cit mai bine pregătiți la 
cea mai importantă întrecere a 
boxerilor din Balcani.

Antrenorul Ion Popa, încrezător 
în forțele elevilor săi, ne-a 
rat: „La actuala ediție vom 
o formație foarte puternică 
ciuda concurenței, sperăm 
claseze în final pe primul loc, con- 
firmind bunul renume de care se 
bucură boxul românesc".

♦

„CUPA DROBETA
1850

PORȚILE DE FIER“
TR. SEVERIN, 9 (prin telefon, 

de la corespondentul 
țean).

Stadionul „1 Mai" 
a găzduit un atractiv 
listic cu prilejul disputării 
Drobeta 1850 — Porțile de Fier", 
în primul joc A.S.A. Tg. Mureș, 
fără să exceleze, a întrecut pe Jiul 
Petroșani cu scorul de 2—1 (2—0) 
prin punctele înscrise de Nagy 
(min. 20), Lucaci (min. 26) pentru 
mureșeni, respectiv Dodu (min. 50).

în al doilea joc, Universitatea 
Craiova a reușit să întreacă for
mația Steagul Roșu — revelația 
turneului — cu 6—5 (1—0 ; 1—I). 
Scorul a fost deschis de Pavlovici 
(min. 40) iar egalarea a survenit 
în min. 72, cel care a înscris fiind 
Oblemenco. După executarea celor 
5 lovituri de la 11 m, pentru depar
tajare, splendidul trofeu a revenit 
sportivilor craioveni.

nostru Jude'

din localitate 
cuplaj fotba- 

„Cupei

Gheorghe MANAFU

• PREZENTAREA MECIULUI-RETUR ROMANIA — UNGARIA. (Un 
reportaj de atmosferă în mijlocul lotului nostru • Ce soluții tactice 
pregătesc Angelo Niculescu și Rudolf lllovszlci • Ultimele vești dir 
tabăra de la Esztergom a partenerilor noștri in întrecere • Doi 
mari absenți și gindurile lor).

• O pogină de impresii după meciul de la Budapesta
• Trecere in reviste a celorlalte 3 jocuri din sferturile de finali 

ai* Campionatului European

• U .INTERVIUL SAFTAMINII', Rodu Nunweiller
• Co-nentorli. dosoment», echipa etapei a XXIil-a și echipa con: 

p-oactUvi Diviziei A
• Die viața vec’loe d* fotbal : Universitatea Craiova
• în pngnii* externe nete, comentarii, reportaje, însemnări, clo

LEEDS — MULȚUMITĂ DOAR PE JUMĂTATE
în sfîrșit, după ce a alergat ani de 

zile după iepurele numit campionat 
și după iepurele denumit „Cupa An
gliei". scăplndu-i pe amlndoi printre 
degete, conform proverbului, Leeds 
a reușit pînâ la urmă să clștige doar 
Cupa, ediția centenară a „Cupei An
gliei", dispunlnd de Arsenal cu 2—1 
In meciul jucat slmbătă 6 mai pe 
” ' _ Campionatul I-a pierdut,

—- — - ——— -.-1 a
măcar med egal cu

Uembley. 'C .’ Z, I. r _, 
din nou, fiindcă luni seara nu 
reușit nici i_l _
Wolverhampton ! Tocmai meciul în 
care trebuia să dovedească aplomb 
șl dlrzenie, vitalitate și forță, l-a 
cedat cu 2—1 ! Antrenorul Don Re- 
vie, căpitanul echipei, internaționa
lul scoțian Billy Bremner și Jackie 
Chariton — „Girafa" s-eu mulțumit, 
așadar, doar cu cupa.

PE MICUL ECRAN
JOI 11 MAI

In încurcata istorie a Iui Leeds 
United (echipa a fost înființată în 
1920, după ce Leeds City a... dece
dat), aceasta este prima victorie 
reușită în competiția a cărei primă 
ediție s-a consumat in 1872, cu 17 
ani Înainte ca Preston North End 
să-și adjudece întîiul campionat al 
Angliei.

Lăsind la o parte pe City sau pe 
United din coada numelui localității 
de reședință a echipei, să vă spu
nem că Leeds este membră a Ligii 
din 1905, dar a trebuit să aștepte 
64 de ani (pini in 1969), cind a adus 
acasă trofeul de campioană a țării. 
Locul secund l-a deținut însă de 
patru ori, In 1964—1965,1965—1966,1969 
— 1970 și 1971—1972. Pe cartea de vizită 
mai sînt notate : finalistă a .Cupei 
Angliei” (1965, 1970) ț câștigătoare a 
.Cupei orașelor tlrguri” (1968) ; fi
nalistă în C.O.T. (1967) ; clștigătoare 
a „Cupei Ligii engleze (1968). Alte 
citeva date despre Leeds • jucătorul 
cu cea mai Îndelungată activitate în 
club — Jackie Chariton (a împlinit 
500 de meciuri la 26 august 1969, in 
partida cu Burnley și a semnat pen
tru Leeds United Ia 4 mai 1951) • 
recordman al golurilor marcate in
tr-un singur sezon pentru Leeds —

• ••

John Charles : 42 de goluri, record 
ce datează din campionatul 1953— 
1954, pe cind echipa evolua In di
vizia secundă • victoria cea mal 
confortabilă : 8—0 cu Leicester City 
(aprilie 1934) • înfrîngerea cea mai 
dureroasă : 2—8 cu West Ham Uni
ted (februarie 1929).

Se spune despre Leeds că este cea 
mai bună echipă engleză a momen
tului Dar că, totodată, este urmă
rită de un ghinion feroce, sau. dacă 
vreți, 11-le antrenat de Don Revie 
nu are forța să reziste la meciurile 
majore, la partidele hotărltoare. Și 
se pare că aceasta este și realitatea : 
după ce a cucerit cupa, a pierdut 

Leeds practică 
engleză (forță, 

altoit Insă pe 
cu predilecție, 
soluții de mo-

campionatul. Oricum, 
un fotbal de factură 
hotărlre, tehnică) 
soccerul continental, 
deci, spre fantezie șl 
ment

în încheiere, lată cum arată Leeds 
United, team în care și-au dat mina 
internaționali englezi, scoțieni și ga- 
lezi : Sprake — Madeley, j. Charlton, 
Hunter, Reaney — Bremner (căpita
nul echipei), Giles — Lorimer, Clar
ke, Jones, Gray.

Mircea TUDORAN

19,55 — Interviu cu președintele F. R Fotbal — Mircea Ange- 
lescu, despre meciul ROMANIA — UNGARIA.

VINERI 12 MAI

22,45 — Avancronică la meciul de fotbal ROMANIA 
GARIA și ultimele declarații ale jucătorilor noștri.

SIMBATĂ 13 MAI
19,55 — Prima zi a_ campionatelor europene de haltere, 

misiune " -----directă de

22,30 
rile de 
Moscova.

— Fotbal : 
finală ale

DUMINICA 14

UN-

la Constanța.
Trans-

L'.K.S.S. — Iugoslavia, meci retur In 
Campionatului European. Transmisiune

sfertu- 
de la

MAI

DIN LUMEA BALONULUI

CU 49 Km PE ORĂ!
la

Duminică s-a desfășurat în b-dul 
Leontin Sălăjan, pe un circuit de 
1,1 km, cu sprinturi la două ture, 
etapa a doua a „Cupei Șc. spor
tive 3“, la startul căreia s-au aliniat 
130 de cicliști, reprezentînd clubu
rile sportive bucureștene.

Locuitorii frumosului cartier Ti
tan, ca și alți numeroși bucureșteni 
simpatizanți ai ciclismului, prezenți 
în număr foarte mare pe traseul 
de concurs, au fost captivați pur 
și simplu de spectaculozitatea dis
putelor la sprinturi, ca și de rapi
ditatea desfășurăii concursurilor la 
toate cele 5 categorii din program, 
în acest sens, este remarcabilă me
dia orară, de aproape 49 km, obți
nută la categoria seniori, tinde prin
cipalii animatori au fost membrii

lotului olimpic și cicliștii de 
Steaua. Rezultate : turism — 4 ture: 
T. I. Dumitru (S.S.l), 2. H. Cristea 
(S.S.3), 3. Gh. Tudor (S.S.l) ; semi
curs* — 6 ture: 1. M. Nicolae
(Voința), 2. M. Ciufu (Steaua), 3. C. 
Manolescu (S.S.3) ; juniori mici — 
10 turc: 1. C. Ștefan (Dinamo), 2. 
P. Ciobotaru (Steaua), 3. N. Florea 
(S.S.l) ; juniori mari — 16 ture : 1. 
Gh. Tudor (Steaua), 2. Șt. Popes
cu (S.S.3), 3. Gh.
(Steaua) ; seniori — 24 
Grigore (Dinamo), 2. V. Teodor (Di
namo), 3. M. Ferfelea (Steaua). Cla
samente generale (după două eta
pe) : juniori mici : 1. P. Ciobotaru 
2. M. Baneiu (S.S.3), 3. M. Mânu 
(Steaua) ; juniori mari : 1. Gh. Tu
dor, .2. M. Voican (S.S.3), 3. Șt. Po
pescu ; seniori: 1. P. Dolofan 
(Steaua), 2. M. Ioniță (Dinamo), 3. 
V. Teodor.
I. STOICA maestru al sportului

Pîrvulescu 
ture : 1. C.

Există o noțiune care a intrat 
de multă vreme în terminologia 
sportivă : avantajul terenului pro
priu. La prima vedere, totul pare 
simplu. Pe rînd, formațiile evoluea
ză acasă și în deplasare. în jocurile 
„acasă", ele beneficiază de terenul 
pe care s-au pregătit, de publicul 
care le simpatizează, de faptul că 
nu trebuie să facă — înaintea par
tidei — lungi și obositoare depla
sări. Evident, acest avantaj 
consistent. în ultimul timp, 
aria avantajului oferit de terenul 
propriu s-a mărit substanțial. Și 
n-am putea spune că acest lucru s-a 
făcut prin cele mai „ortodoxe" mij
loace...

Iată, de pildă, handbalul feminin, 
în divizia A, disputa pentru titlu 
se desfășoară în... surdină, dar lupta 
pentru evitarea retrogradării face 
mult zgomot (nu chiar pentru ni
mic...), produce uneori mici scan
daluri. Cine poate să explice, de 
exemplu, faptul că eliminările defi
nitive de pe teren se fac numai din 
rîndurile handbalistelor oaspete 
(Rodica Vidu — de la ,,U“ Cluj — 
a fost eliminată definitiv la Odor
hei, Irene Oancea — de ia Rul-

este 
însă,

• Intre „reprezentațiile- de la 29—30 
aprilie și cele de la 13—14 mai (am nu
mit cele două manșe ale sferturilor de 
fmaă d'n „Campionatul Europei"), ac
cidentările cele mai importante (citiți 
și absențele cele mai importante) slnt 
Lee (Anglia), suspectat de o afecțiune 
cardiacă ! Bukal (Iugoslavia). întindere 
musculară ; Vidats (Ungaria), reci
divă a unei vechi întinderi de ligament. 
Reaparițiile cele mai notabile : Bonin- 
segna în echipa Italiei ; Dobrin în echi
pa României ; P. Juhasz (suspendat d? 
U.E.F.A. la partida din 2? aprilie) în 
echipa Ungariei. • ,....Echipele Româ
niei și Uniunii Sovietice slnt incontes
tabil două echipe mari ale timpului 
nostru...44 (Robert Vergne, prezent la 
meciurile de la Budapesta și Belgrad 
In X’ Equipe"). Credem câ apreciatul 
confrate parizian — care va veni, în 
calitate de trimis special al ziarului 
său și la partida de la București — va 
avea prilejul să-și confirme opinia du
minici 14 mai... • Goethals, selecțio
nerul echipei Belgiei, evacuat de poliția 
italiană de pe stadionul Sau Sire — 
cum v-am mai informat — a reușit sâ 
vadă (totuși) ultimele minute ale parti
dei. prin bunăvoința unuia dintre cara
binierii din San Siro, mare... colecționar 
de insigne. • Ponomarev, antrenorul 
principal al selecționatei UJț.s.9., nu 
va putea dirija nici simbâtă echipa sa 
în întEnirea eu Iugoslavia ; conyales-

cența de după operația de hernie. pe 
care a suferit-o. mal durează • ștefan 
Covaci domină, prin marea reușită d.n 
acest sezon, cu Ajaxul, lumea antreno
rilor europeni. In momentul de fată, 
cinci cluburi — Internazionale Miiauo. 
A.C. Napoli și Fiorentina din Italia — 
Olympique Marseille din Franța șt... 
Feyenoord din Rotterdam ar dori să-l 
aibă ca director tehnic. Dar contractul 
său cu Ajax este Încheiat pe doi ani. 
* Fiindcă veni vorba de antrenori. 
Pentru meciul de la București, direc
torul tehnic al echipei Ungariei, Rudolf 
Illovszky, va fi asistat de antrenorii 
echipelor care dau cei mai mulți jucă
tori echipei naționale : Imre Kovacs 
(Ujpestl Dozsa) și Arpad Csanadi (Fe- 
rencvaros). Este hotărârea Biroului 
deral al forului
Budapesta. * șt 
tot despre 
de succese 
țultă la St. _______ _
tehnician francez Albert 
pus în vedere că tn noul _____ ___ _____
poate continua activitatea fără doi ad- 
juncți. Drept care fostul selecționer al 
echipei Franței a luat o hîrtie și și-a 
scris demisia, semlnd, nu fără tnîhnlre. 
această hotărlre care n desparte de o 
echipă căreia, prin competența Iul, l-a 
adus mari servirii.

Ion ARGEȘEANU

Păcii'16,20 — Etapa 
Transmisiune de la

16,50 — Fotbal : ROMANIA — UNGARIA, meci retur în 
rile de finală ale Campionatului European. Transmisiune directă de 
la Stadionul 23 August.

a 8-a din competiția cicliști „Cursa 
Hradec Kralove.

sfertu-
f fi

de specialitate din 
pentru a încheia. 

După ani 
muncă pre- 

cunoscu tutui 
Batteux i s-a 
sezon nu mai

antrenori, 
și de 

Etienne,

AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU
men tul Brașov — a avut 
soartă la Cluj, ca și Ștefania Oan- 
cea — Rapid — la Odorhei) ? 
mod sigur, ele au comis, în 
dele respective, infracțiuni, 
tost însă atît de grave ? Ce a 
rat atitudinea lor ? Se poate, 
crede că tocmai formațiile oaspete 
sînt cele care dau tonul durităților ? 
Iată întrebări la care ne este greu 
să răspundem.

Apoi, vorbind tot despre activul 
din ce în ce mai bogat al avanta
jelor terenului propriu, mai avem 
o nedumerire. Ea este produsă de 
rezultatele cu totul contradictorii 
ale unor formații în meciurile de 
acasă și din deplasare : Voința O- 
dorhei cîștigă (acasă) meciul cu 
Textila Buhuși cu 11—7, dar îl 
pierde în deplasare cu 5—10, Uni
versitatea Cluj întrece pe teren pro
priu pe Rulmentul Brașov (14—13) 
după ce în deplasare pierduse cu 
8—17. Mureșul dispune la Tg. Mu
reș de Rapid cu 11—6 și pierde 
la București cu 8—15 ! Cum este 
posibil să se înregistreze astfel de 
diferente ? Tot terenul propriu să 
fie de vină ?

în mod sigur, avantajul terenului 
crește și din cauza unei prea mari 
bunăvoințe a unor arbitri (firește, 
manifestată numai față de echipa 
gazdă), din cauza timorării altora

aceeași

In 
parti- 
Sâ fi 
gene- 
oare,

a• ••

dintre „cavalerii fluierului" de către 
prea înfierbîntatele galerii și, poa
te, și din alte cauze. Cert este că 
indicii serioase ne fac să credem 
că avantajul terenului este umflat 
artificial, evident în dezavantajul 
handbalului.

De aceea, propunem federației 
de specialitate să delege — la toate 
meciurile cu caracter decisiv pen
tru evitarea retrogradării — mem
bri ai biroului federal, care sa a- 
teste valabilitatea rezultatelor.

Hristache NAUM
PROGRAMUL ETAPEI A XXIII-a
• BUCUREȘTI : Confecția — Rapid (se 

dispută slmbătă. la Dinamo, ora 18)
« BRAȘOV : Rulmentul — Universita

tea Timișoara
• CLUJ : Universitatea — Textila Bu

huși
• TG MUREȘ : Mureșul — Universi

tatea București
• ODORHEI : Voința — I E F.S.
Partidele de la Brașov, Cluj, Tg. Mu-

reș și Odorhei se desfășoară duminică.

CLASAMENTUL

1. „UH TIMIȘOARA 22 21 0 1 353—201 42
2. „U“ București 22 18 1 3 298—221 37
3. I.E.F.S. 22 12 3 7 241—215 27
4. Textila 22 9 3 10 238—254 21
5. Voința 22 8 1 13 198—238 17
6. Mureșul 22 7 3 12 234—237 17
7. Rulmentul 22 7 3 12 288—314 17
8. Rapid 22 6 3 13 220—233 15
9 Confecția 22 5 4 13 239—273 14

10. Cluj 22 0 3 14 241—324 10

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES -17 MA| 1972
Astăzi, s-au pus In vînzare biletele 

pentru tragerea specială Pronoexpres 
din 17 mai 1972, tragere care oleră par- 
ticipanțilos- o bogată listă de premii : 
autoturisme DACLA 1300. DACIA 1100, 
SKODA S 100, excursii CROAZIERA PE 
DUNĂRE de 3 locuri și de cîte un ’oe 
precum și numeroase premii In 
de valoare fixă și variabilă.

La această tragere se extrag J1 
numere și se atribuie premii pe 24 
categorii.

Participarea se taoe pe bilete de 3 lei. 
6 lei și 15 lei varianta. Se mai poate 
participa și pe variante combinate țl 
combinații „cap de pod- calculate eu 
6 lei și lei varianta simplă1 compo
nentă. Marți 19 mai a.e., este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.
• Astăzi și miine sînt ULTIMELE 

zile In care vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea Loto de vineri 
12 mai 1972, la care puteți cîștlga premii 
in bani și autoturisme la alegere.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 19 DIN 7 MAI 

1972
CATEGORIA I: (12 rezultate) 7 

variante 10»/» a 15.696 lei.
CATEGORIA a II-a : (11 rezul

tate) 40,90 variante a 3.224 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (10 rezul

tate) 521,45 variante a 379 lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

TRAGEREA SPECIALĂ

PRONOEXPRES

fond.nl
prirr.it


HALTERE

?. AU început sa sosească parti cipantii
LA CEA DE-A 31-a EDITIE A C. E

PRIMII OASPEȚI SPORTIVII POLONEZI Șl SOVIETICI

să sosească< De ieri au început 
participanții la cea de-a 31-a ediție 
a Campionatelor europene de hal
tere de la Constanța. Primii oaspeți, 
atleții polonezi, au fost întîmpinați 
4a amiază, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, de unde și-au conti
nuat călătoria, cu trenul, spre ora
șul gazdă al competiției.

Lotul, condus de Jan Wituzki, 
președintele Federației poloneze de 
haltere, membru al federației inter
naționale, este alcătuit din 14 spor
tivi. Halterofilii polonezi nu vor 
concura la categoriile mari de greu
tate, dar speră, în schimb, să ob
țină rezultate bune la cele mici si 
mijlocii, unde au drept oameni ce 
bază pe reputații campioni si re
cordmani Zigmund Smalcerz -2 kc . 
Zbigniew Kaczmarek și Waldemar 
Baszanowski (67,5 kg), Norbert Ozi- 
mek (82,5 kg), deținători ai titlurilor 
mondiale, olimpice sau europene.

Cu același avion a venit și Ja
nusz Przedpeiski, președintele Fede
rației europene de haltere. Intr-o 
scurtă declarație, distinsul oaspete 
ne-a arătat bucuria că actuala ediție 
a competiției continentale se desfă-

șoară In România, țară cunoscută 
pentru ospitalitatea și măiestria sa 
organizatorică.

Puțin mai tîrziu a făcut o scurtă 
escală la Otopeni, In drum spre Con
stanța, prima parte a lotului Uniuni!

Sovietice (categoriile mîd șl mijlocii). 
„Greii”, avîndu-1 în frunte pe super- 
campionul Alekseev, vor sosi în zilele 
următoare.

în cursul după-amiezil, au sosit 
echipei» Cehoslovaciei și Albaniei.echipei» Cehoslovaciei

sportul
NASTASE CUPA DAVIS IN EUROPA
Șl TIRIAC

DELEGAȚII AȘTEPTATE IN ACESTE
e în cursul acestei săptămâni vor 

sosi la Constanța majoritatea con- 
curenților și oficialilor. Spunem 
majoritatea — și nu putem afir
ma că toți participanții vor fi pre- 
Scnți la deschiderea programată 
sîmbătă după amiază în Sala spor
turilor — pentru că unii concu- 
renți programați mai tîrziu în în
treceri vor sosi abia săptămîna vi
itoare, înainte de concurs. Dar iată 
cîteva dintre delegațiile care sînt 
așteptate în aceste zile

UNGARIA : edtipa completă 
sosi eu trenul In cursul xilei 
joi, la Constanța.

va 
de

ZILE
delegația va

Constanța, venind 
la Vama, în ziua

și SPANIA: a- 
mai mie de par
ia Constanța în

Corespondență specială pentra ,.SPORTLL“

' Ca la fiecare ediție a C.E, nici 
’de data aceasta echipa Cehoslovaciei 
nu va lipsi de la startul marii com
petiții continentale de la Constanța.

Iată lotul care va fi prezent! 
categoria muscă: Boleslav Pachol 
285 kg. In mod firesc el nu are șan
se la vreo medalie, dar fiind un ele
ment tînăr va participa pentru a se 
acomoda cu marile concursuri; ca
tegoria cocoș : Karel Prohl 340 kg. 
Este foarte bun la aruncat unde 
poate obține o medalie. Nu de mult 
a reușit o performanță de 145 kg j

Consiliul Asociației europene de atle
tism, întrunit la Lausanne, a refuzat sa 
omologheze ca nou record al Europei 
performanța realizată de atletul suedez 
Ricky Bruch. După cum se știe, la 15 
mal 1971> în cadrul unui concurs des
fășurat în orașul suedez Malmo, Bruch 
a aruncat discul la 68,32 m. Consiliul 
și-a motivat hotărîrea, arătind că la a- 
ceastă competiție nu au oficiat un nu
măr regulamentar de arbitri.

categoria ușoară: Juraj Solas- 397,5 
kg. Nu are șanse la nici o medalie ; 
categoria semimijlocie: Ondrej Hec
kel 455 kg. Este cel mai valoros re
prezentant al Cehoslovaciei. Poate 
obține la C.E. mai multe medalii. 
Specialiștii afirmă că este Intr-o 
mare formă și poate realiza la 
Constanța o performanță în jur de 
460—470 kg ! categoria semigrea : 
Vitezlav Orszag 477,5 kg. Un rezul
tat care la această categorie nu 
spune prea mult ; categoria grea : 
Oldrich Lexa — decanul de vîrstă 
al echipei și poate al campionatelor) 
39 de ani 1 A realizat recent 505 
kg; categoria supergrea : Petr 
Pavlasek 545 kg. Nu este o perfor
manță deosebită pentru un super- 
greu care cîntărește 155 kg ! Foar
te talentat se anunță însă tînărul 
Jan Nagy (cîntărește 130 kg) care 
în ‘
60
21

decurs de un an a progresat cu 
kg 1 : de la 520 la 580. Are doar 
de ani 1

Rudolf DRMOLĂ
„Ceskosîovensky Sport” Praga ONDREJ HECKEL

VICTORIOȘI
LA BORNEMOUTH

ȘAHISTELE NOASTRE

CONDUC LA LODZ

Roesfciei 
de 15—7 
'.“Ar.<e.

si Po
lo fa-

Două

In rur.da a 3-a. Makai a cîștigat 
Ia «i Polihrociade la Cl-
hewscka. Perevumic a remizat cu 
Liunano-arfo. In turul patru, parti
dele Erenska — Baumstark și EH- 
manowinz — PnHraiade *-au în
cheiat (gulii, iar Makai a învins-o 
pe SzoIL

înaintea sferturilor de finala
Din seara zilei de luni, tabloul 

zonei europene a „Cupei Davis”, 
competiția supremă a tenisului, s-a 
completat cu ultimele rezultate 
din turul întii. Un singur semn 
de întrebare persistă : cine va fi 
viitoarea adversară a României ?

Intr-adevăr, un singur meci ră- 
mine de disputat, cel în care se 
întâlnesc tenismenii Iranului cu cei 
al Republicii Arabe Egipt Răspun
sul îl vom avea insă peste puține 
r>1<» această întîlnire fiind progra
mată între 10—12 mai. la Teheran. 
Tn caz de victorie a iranienilor, 
este foarte probabil ca meciul din 
turul doi România — Iran să aibă 
loc Ia București, la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare. în 
duc de pe acum tratative între 
cele două federații

Iată acum o recapitulare a re
zultatelor grupei A, în ordinea ta
bloului : România — Elveția 5—0, 
Italia — Austria 5—0, Olanda — 
Norvegia 5—0, Polonia — Iugo
slavia S—1, Finlanda — Danemar
ca 2—3, F R-S S. — Ungaria 3—2. 
Liban — Maroc 0—5.

Este pentru prima oară, din anul 
1967, că echipa Iugoslaviei este 
eliminată din start în întîlnirea 
de la Varșovia, ultimul meci de 
simplu — în care iugoslavul B. 
Iovanovici conducea cu 2—0 la 
seturi în fața polonezului T. No
wicki — n-g mai continuat după 
întrerupere.

De remarcat victoria facilă a 
reprezentativei italiene, cu trio-ul 
de tineri Panatta-Bertolucci-Baraz- 
zuttt alăturat „veteranului” Pie- 
trangeli. Italia ar putea fi adver
sara României în semifinalele de 
grupă, în iunie, urmînd ca meciul 
să aibă loc în acest caz, tot la 
București.

acesț sens, se

interesate.

La Bratislava s-a desfășurat un concurs 
international feminin de judo. primul 
loc în clasament a revenit echipei ora
șului Hamburg, care a învins cu 3—2 
selecționata orașului Praga, cu 5_0 pe 
cea a orașului Leipzig șl cu 3—2 for
mația Berlinului.

Da Bari au luat sftrșit întrecerile tur
neului de calificare pentru campionatul 
european feminin de baschet. In ultima 
zi a competiției, ecliipa Italiei a învins 
cu 64—36 (28—24) selecționata Angliei, iar 
Austria a dispus cu 71—67 (29—33) de 
reprezentativa Israelului. în cel de-al 
treilea joc, selecționata Scoției a ciști
gat la limită cu 48—47 (22—30) în fața 
formației Greciei. Pentru turneul final 
al campionatului european s-au calificat 
echipele Austriei șl Italiei.

I

MICHAEL MILDE (R.D. GERMANA) CONTINUA
A W

SĂ CONDUCĂ In „cursa păcii <4

Karel Heinz Oberfranz — victorios In etapa a V-a

dîrză a fost disputa în 
de la Tbilisi. Tenismenii 
egalaseră scorul în a tre- 
Barany dispunînd tie V» 
cu 6—3, 6—2, 6—2. Dar 

de

Foarte 
întîlnirea 
maghiari 
ia zi, S. 
Korotkov 
toț atît 
un punct a fost redat echipei so
vietice prin 
gător cu 6—3, 6—3, 6—1 asupra 
lui P. Szoeke.

Programul turului doi (sferturi

repede avantajul de

A. Metreveli,. învin-

Manuel O- 
zile oaspe-

Asul tenisului spaniol 
rentes a fost în aceste 

tele Sofiei.

zultatele : Belgia — Cehoslovacia 
2—3. Suedia — Noua Zeelandă 
4—1, Grecia — R.F.G. 0—5, Irlan
da — Turcia 5—0, Bulgaria — 
Spania 0—5, Franța — Anglia 4—1, 
Monaco — Luxemburg 3—2. (Por
tugalia este calificată direct). în 
această grupă singurul „suspense” 
l-a creat meciul de la Bruxelles, 
unde victoria cehoslovacă a fost 
definitivată doar în confruntarea 
primelor rachete: Kodes — Hom- 
bergen 10—8, 6—2, 6—2. Program 
mul „sferturilor" arată astfel: Ce* 
hoslovacia — Suedia, R.F.G. —• 
Irlanda, Spania — Franța, Portu
galia — Monaco.

întrecerile din cadrul zonei eu
ropene se vor încheia la sfîrșitul 
lunii iulie, după care sînt progra
mate semifinalele competiției. Fi
ind abolită regula Challenge-round-' 
ului (urmează direct finala) al 
survenit o schimbare în ordinea 
capilor de serii tradiționali. Cam
pioana zonei americane — în card 
evoluează și echipa S.U.A. — vâ 
întîlni pe cîștigătoarea grupei eu
ropene B, iar zona asiatică estet 
alăturată grupei A.

grupă este 
— învingă- 
i — Egipt,

în această i 
România — 

meciul Iran
Olanda, Polonia — Da-

de finală) 
următorul: 
toarea din 
Italia 
nemarca, U.R.S.S. — Maroc.

In grupa B s-au înregistrat re-

CORESPONDENȚA DIN ZORICH

GIMNAȘTII ELVEȚIENI ÎNTRE MECIUL 
CU POLONIA Șl CEL CU ROMÂNIA

de 
e- 
la 

în- 
an

Turneul internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști din ■ grupul 
W.C.T.) de la Las Vegas (Nevada) s-a 
încheiat cu victoria campionului austra
lian John Newcombe. In finală, New
combe l-a întrecut în două seturi 
6—3, 6—4 pe jucătorul sud-african 
Drysdale.

cu 
Cliff

în cadrul campionatului unional 
hochei pe gheată s-au disputat 
partide. S.K.A. _ ri 1

de
______ ____ _______ _________ două 
partide.' S.K.Â. Leningrad a învins în 
deplasare cu scorul de 7—0 (3—0, 2—0, 
2—01 formația Aripile Sovietelor Mos
cova, iar Ț.S.K.A. Moscova a dispus cu 
B—3 (0—2, 3—1, 2—0) de echipa Traktor 
Cellablnsk.

GERA, 9 (prin telefon). Etapa a 
5-a, Erfurt—Gera, desfășurată de-a 
lungul a 151 km a dat ciștig de 
cauză din nou, unui reprezentant 
al R.D. Germane. Karel Heinz Ober- 
franz, în dreptul căruia a fost men
ționat timpul de 3h 47,05. Pe locuri
le următoare s-au clasat Kreszowiec 
(Polonia) și Bartonicek (Cehoslova
cia).

Deși media orară a învingătoru
lui este cu puțin sub 40 km, etapa 
a 5-a a actualei ediții a „Cursei 
Păcii” nu a fost mai puțin animată 
și dinamică ca precedentele. Dim
potrivă, pe întregul parcurs al 
cursei, tentativele de evadare, hăr
țuielile și „ruperile” s-au ținut lanț 
producînd adevărate ravagii prin
tre concurer.ți. Dovadă est» și fap
tul că W1 nou mare favorit al în
trecerii (după Zygmund Hanusik —

Polonia — care a părăsit cursa fiind 
accidentat) a fost nevoit să-și urce 
bicicleta In mașina de depanare. De 
data acesta este vorba de campio
nul mondial la amatori — 1971, 
francezul Regis Ovxm.

în clasamentul general continuă 
să conducă
Germană.

Miercuri, 
na ciclistă
administrativ, 
odihnă.

Michael MHde — RD.

în orașul Gera, eerava- 
și-a fixat un program— 

Sportivii au zi de

Reprezentativa masculină 
gimnastică a Elveției, care va 
volua în zilele de 20—21 mai 
București, a sustinui prima sa 
tilnire intemațxxiaiâ din acest
la Bydgoszcz, unde a primit repli
ca echipei Poiociet. Gimnaștii el
vețieni s-au găsit, cu acel prilej, 
în fața ceței mai bune formații 
poloneze, in care figurau cei trei 
frați Kubica (Sylvester. lEkoiaj și 
WilheinU ca și Andrzey Szajaa) 
(N. R. pe care l-am puiuț vedea 
la recentele campionate internațio
nale ale României).

Victoria a revenit gimaațtilor 
polonezi cu scorul tie 548.35—540.55, 
deci la o diferer-ță de 7.80 p. Ei 
și-au adjudecat si cina din cela 
șase prebe pe aparate, singura în 
care s-au Impus elvețienii 
paralele (46.05—45,80).

în clasamentul individual 
pus, gimnaștii țării gazdă au

PROFIL

GIACOMO AGOSTINI

fiind

com- 
ocu-

pat primele trei locuri (S. Kubica 
110.65 ; A. Szajna și M. Kubica 
110.30). Au urmat doi din frun
tașii gimnasticii elvețiene (Hans 
Ettlin 110,05 și Peter Rohner 
109,25). apoi cel de al treilea Ku
bica, Wilhelm, cu 109,10 și din 
nou doi elvețieni (Max Bruhwiller 
105.60 și Philippe Gaille 105,40).

Specialiștii au raportat aceste 
rezultate la cele înregistrate în ul
tima ediție a campionatelor mon
diale (Ljubljana — 1970). mențio- 
nînd că echipa Elveției se află 
intr-un mic regres (1.20 p mai 
puțin decit In clasamentul de la 
C.M.). în schimb, polonezii au rea
lizat un oarecare progres (1.30 p). 
Totuși, ei nu consideră că ar 
exista motive de îngrijorare, de
oarece toți sportivii amintiți mai 
înainte și, în afara lor, Greut- 
mann. s-au dovedit foarte stărui
tori în pregătirea lor, așa îneît

este de așteptat ca evoluția lor de 
la București, în compania gimnaș- 
tilor români, să marcheze un pro
gres în comportarea lor, un pas 
înainte pe drumul spre Miinchen.

Paul BETSCHARD
„S.I.Z.” — ZUrich

TRĂGĂTORII SOVIETICI. 
AU CiȘTIGAT 

TOATE TITLURILE 
EUROPENE DE SKEET 

EUBOVILLAS, 9 (prin telefon). 
Campionatele europene de skeet au 
luat sfîrșit cu victoria pe toată li
nia a țintașilor sovietici, învingători 
în cele patru probe ale competi
ției.

Rezultate, echipe (după 150 de ta
lere) ! 1. U.R.S.S. 580 t, 2. Dane
marca 572 t, 3. Polonia 568 t... 8. 
România 552 t ; individual, seniori :
1. Andreev (U.R.S.S.) 198 t, 2. Pe
trov (U.R.S.S) 197 t, 3 Țuranov
(U.R.S.S.) 196 t... 23. Sencovici 187 t... 
33. Cojocaru 185 t... 41. Pintilie 183 
t... 48. Diaconu 181 t.

Fete : (după 150 de talere) 1. 
Martinskiaviciute (U.R.S.S.), 2. Lin
den (Norvegia) 131 t, 3. Fontaina 
(Belgia) 130 t ; juniori (după 150 de 
talere) : 1. Sokolov (U.R.S.S.) 144 t|
2. Tarkowski (Polonia) 142 tj 3. 
Ortby (Suedia) 135 t.

Sîmbătă, tot în această localitate 
spaniolă, vor începe campionatele 
continentale de talere aruncate din 
șanț unde participă și concurențll 
români Gheorghe Florescu, Ion Du
mitrescu, Ștefan Popovici șl Andrei 
Marinescu.

IN CALIFICĂRILE

PENTRU J. O

La Aocra, în cadrul preliminariilor tur
neului olimpic do fotbal, »-au întUnlt 
selecționatele Ghanei și Senegalului. 
Fotbaliștii din Ghana au obținut victo
ria cu scorul de 1—o (0—0), prin golul 
marcat in minutul M de Malik.

■
în prezența a W 999 de epectetari, Sa 
Clermont Ferrand s-au desfășurat wvtre- 
oeril» .Marelui premiu *1 Franței" M 
motoaWUam, competiție aontSnd pentru 
campionatul mondial, O frumoasă vie- 
♦orie a obținu» finlandezul Jarno Saari
nen, care, la «Sase SOS cmc, l-a întrecut 
pe ounoecutul campion Italian Giaoomo 
AgorHnl. învingătorul, cere a ooncuret 
pe o motocicletă .Yamaha" a parcure 
130,9SS km în lh 10:43,0, reailzînd o me
die orară de 114,488 km. Agoettnl (P* 
„M. V. Agueta") a ciștigat întrecerea 
motoc!oletelor de la clasa 300 cmc, unde 
a obținut o medie orară de 124,834 km. 
Iată învingătorii celorlalte curse : clasa 
125 cmc : Gilberto Pariotti (Italia): clasa 
250 cmc : Phil Read (Anglia).

■
După disputarea a 11 etape, în Turul 
ciclist al Spaniei continuă să conducă 
rutierul spaniol Perurena, urmat de com- 
patrioții săi Lașa — la 1:18,0 și Man- 
zaneque — la 1:24,0. Primul clasat din
tre cicliștii străini este francezul La- 
bourdette, situat pe locul 5 la 1:28.0 de 
lider. Etapa a 11-a (Manresa — Sara
gossa) a revenit spaniolului Luls Ba- 
lague. cronometrat pe 259 km cu ampul 
de 6h 47:34,0.

SCHUN ANUNȚA FORMAȚIA 
PENTRU RETURUL 

CU NAȚIONALA ANGLIEI
MUNCHEN I (Agerpres). — An

trenorul selecționatei de fotbal a 
R. F. a Germaniei, Helmut SchCa, 
a anunțat echipa care va fntflnl, 
stmbătl 13 mal, formația Angtiel 
!n med retur pentru sferturile de 
finali ale campionatului european 
Inter țări

Formația anunțați acte eneeagi 
care a terminat tnvlngătoare cu 
3—1 pe „Wembley": Maier, — H5t- 
tges. Schwartzenbeck. Beckenba-uer, 
Breitner, Wimmer, Netzer, Gra
bowski, HSness, MQller, Held.

VOINȚA BRASOV TNTR-UN 
TURNEU DE BASCHET 
FEMININ LA VARNA

Echipa feminină de baschet Voința 
Brașov a plecat în Bulgaria pentru 
a participa la un turneu internațio
nal, ce se va desfășura la Vama 
între 10 și 13 mai. în afara baschet
balistelor din Brașov, vor mai lua 
parte la întreceri echipele Ț.S.K.A. 
Sofia, S. C. Varna, precum și forma
ții din Cehoslovacia și Ungaria.

• Nâeou la IMS, la Bergamo — Italia. • A debutat In cursele 
motoeteOsa la 1» ani, pDeOad o mașină Morinl și urmărind ca • 

pe vacoatate Previni, ua as al epocii. • In 1986 devine pilot 
de uzină la M.V. Agusta. de fapt o uzină de helicoptere din Gaillarate, 
rare fabrică si motociclete, proprietarul — al cărui nume U poartă — 
fiind mare pasionat al acestui sport. • In 1966 — deci la 2* de ani — 
Azosrini eistisă primul mju de campion mondial la clasa 50», invin- 
(tn<en-l pe i nțll >Bke Hailwood, socotit cel mai mare motoelclist 
a] Morar *f—r—jt—. astăzi pilot de formula 1. • Neînvins la această I 
clasă piuă astăzi ft titluri de campion mondial) „Ago" concurează din 
1SCT și la clasa 25». din 1>6S cistigind In fiecare an cite două titluri de 
campion mondial, fără să cunoască Infringerea.

LA BASCHET MASCULIN
HAGA. 9 (Agerpres). — La Am- 

Merdam au continuat Întrecerii» 
fazei final» a competiției de cali
ficare pentru turneul masculin d« 
baschet din cadrul jocurilor Olim
pic» d» la MQnchen.

în cal mal echilibrat meci al zilei, 
selecționata Cehoslovaciei a tnvln* 
eu scorul da 79—77 (38—36) repre
sentative Franței. Echipa Spaniel a 
întrecut eu 106—84 (54—47) forma
ția Bulgariei. O victori» la limită 
eu 63—51 (47—» ■ obținut repre- 
Mntattra Poloniei in fața echipei 
Piedici, maree revelație a turneului, 
în ultunul joe disputat. Italia a 
dispus eu 71—68 (34—31) de faime 
ția Olandei

In clasament eonduoe echipe Ra
fiei eu 6 puncte (230—204), urmată 
de Oehoslovada — 6 puncte (244— 
229), Bulgaria — ! puncte (284— 
239), Polonia — I punct» (280—260), 
Spania, Franța — 4 punct», Suedia 
șl Olanda — 3 puncte.

• Selecționata olimpici mascu
lină de baschet a S.U.A. șl-a înche
iat turneul in U.R.S.S., jucind la 
Tbilisi cu echipa R. S. S. Gruzine. 
La capătul unui meci spectaculos, 
baschetballștll americani au termi
nat învingători cu scorul de 90— 

82 (31—44).

„SPORT
„Păcat că Dreptul n-are echipă 

de hochei!...“ spune undeva 
Oliver Barrett IV, mareînd un 
moment de răscruce din cariera 
sa de student. Intr-adevăr, dacă 
facultatea aleasă de eroul prin
cipal din „Love Story" ar fi a- 
vut în clubul său sportiv și a- 
cestă secție, atunci celui auto-în- 
depărtat din rîndul fiilor de mi
liardari nu i s-ar fi ridicat în 
cale atîtea ziduri vrăjmașe. N-ar 
fi trebuit desigur să spele vase 
la restaurant, sau să care iarna 
brazi în spinare, pentru a-și ago
nisi banii necesari terminării stu
diilor. De ce ? Foarte simplu. 
Hocheiul (amator) universitar 
i-ar fi asigurat o existență fără 
griji.

Burse, stipendii, bonificații 
bănești importante sînt vărsate, 
cu țeluri nedisimulate, vedete
lor sportive din universitățile a- 
mericane. Studentul poate fi 
slab la învățătură, dar dacă el 
joacă bine hochei sau baschet, 
aleargă sau înoată repede, el va 
fi gras plătit de școală, care — tn 
schimb — realizează cîștiguri 
mari din încasările provenite 
de la focurile Ligilor studen
țești. Fiindcă sportul «nivtrti* 
tar este, tn S.U-A., ca orie* fel 
de sport, tn primul rină o afa
cere mănoasă.

Recent, s-au ridicat «oct ca
tegorie* împotriva acestor stări 
de lucruri, chiar dincolo de 
Ocean. Intr-o declarație făcută 
presei, președintele Asociației 
antrenorilor de baschet din 
S.U.A., Jim Wall, s-a declarat 
categoric împotriva procedeelor 
de recrutare a tinerilor baschet- 
baliști folosite de echipele uni
versitare. Precizîhd că unele uni
versități americane, în dorința

STORY“
de a avea echipe de baschet pu
ternice, oferă jucătorilor ca
douri și „sume de bani exage
rat de mari“, precum și alte fa
cilități, Jim Wall a arătat că 
„această practică deformează 
ideea de sport și creează o men
talitate dăunătoare în rîndul ti
neretul ui“.

Nu punem la îndoială sinceri
tatea, sau bunele intenții, ale 
conducătorului acestui for de 
tehnicieni americani ai basche
tului, o forță notabilă în mișca
rea sportivă transoceanică. Deși, 
un sceptic ar putea discerne în 
semnalul de alarmă al domnu
lui Wall și teama că Liga de bas
chet universitar, întărindu-se 
peste măsură, tinde să devină o 
concurență periculoasă pentru 
ligile profesioniste, unde stă toa
tă ponderea sportului respectiv.

Cert este că fenomenul sem
nalat mai sus a început să inte
reseze cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice din Statele Uni
te. Acum cîteva cile, Camera re
prezentanților a luat tn studiu 
o propunere privind controlul 
mai strict al activității sportive 
din sinul școlilor superioare a- 
merican*. O comisie specială se 
va ocupa de „metodele de re
crutare șl selecția • tinerilor 
•portivi în echipele uni verși tare" 
— spune textul unei telegrame 
transmisă de agenția „Associa
ted Press". Tot aceasta ne in
formează că mal mulți senatori 
americani sînt convinși că tre
buie dusă o luptă susținută pen
tru „reamatorizarea" sportului 
studențesc din S.U.A.

Ceea ce demonstrează actuali
tatea și gravitatea acestei pro
bleme.

Radu VOIA

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

DE PE PISTELE
e In cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Eugene (Ore
gon), alergătorul Steve Prefontaine 
a stabilit un nou record al S.U.A. 
în proba de 5 000 m cu timpul de 
13:29,8 (vechiul record îi aparținea 
cu 13:30,4). Rezultatul lui Prefon
taine constituie cea mai bună per
formanță mondială a anului.

• La Durham (Carolina de 
Nord), Larry Black a obținut 20.5 
pe 220 yarzi (20,4 la 200 m), iar in 
cadrul unei ștafete de 4x440 yarzi 
el a fost cronometrat în 44,1.

• în cadrul concursului de selec
ție al maratoniștilor sovietici des
fășurat la Ujgorod, Vladimir Seer- 
bak a înregistrat 2hl3:16,2 — cel 
mai bun rezultat obținut vreodată 
de un alergător sovietic pe această 
distanță La Soci, Vladimir LIahov 
a stabilit un nou record unional la 
aruncarea discului cu 64,14 m.

DE ATLETISM
• La Hambach (R.F. a Germa

niei), sprinterul Hans Peter Hof- 
meister a alergat 100 m în 10,2. La 
Heidelberg, Liesel Wesiermann a 
realizat 61,76 m la aruncarea dis
cului.

• Cea de-a șasea ediție a mara
tonului de la Karl-Marx-Stadt a re
venit lui Echard Lessc (RJ). Ger
mană). EI a realizat pe cei 42.195 
km timpul de 2hl3:19,0 — cel mai 
bun rezultat obținut pe acest tra
seu. La Berlin, recordmanul R.D. 
Germane, Reinhold Theimer a rea
lizat 72,56 m la aruncarea ciocanu
lui.

• Ci ți va atleți kenleni efectuea
ză în prezent un turneu în Japo
nia. La Kobe, Klpchoge Keino a 
ciștigat proba de 10 000 m în 28:48.8, 
terminînd înaintea japonezului Ka- 
mata, care a înregistrat 28:57,2. 
Ben Jipcho a încheiat proba de 3 000 
m obstacole în 8:31,2.

Sezonul 1972 a început pen
tru Agostini sub auspicii mai 
puțin favorabile. Este drept că 
el a rîștigat clar primele două 
Mari Premii (Nurburgring și 
Clermont-Ferrand) la clasa 500, 
pe care o domină de 6 ani. La 
clasa 350, el a fost însă învins 
de finlandezul Sarinen, a cărui 
motocicletă Yamaha (4 cilin
dri — răcire cu apă) s-a dove
dit mai puternică. După prima 
înfrîngere „ii campior.issimo” 
— cum îl spun compatrioții — 
nu s-a arătat afectat, declarînd: 
„E mult timp de cînd îmi do
resc să alerg și contra unor 
concurenți, nn numai a crono- 
metrelor. Am fost bătut, dar nu 
vă neliniștiți, voi ști să-mi iau 
revanșa cit de curînd". Se pare 
că problema nu va fi atît de 
simplă; căci mașina M.V. cu 3

cilindri care i-a adus succesele 
trecute a îmbătrînit (datează 
din 1965), iar cea nouă cu 4 ci
lindri este încă în stadiul pro
belor.

Oricum, Giacomo Agostini ră- 
mîne și anul acesta marele 
campion, un exemplu de serio
zitate și de sportivitate ; un ta
lent care s-a realizat deplin toc
mai prin aceste caracteristici. 
De altfel, el continuă să alerge 
doar din pasiune pentru acest 
sport care i-a adus atîtea satis
facții, cele 10 titluri de campion 
mondial asigurîndu-1 pe lingă 
faimă și o situație materială 
bună. O dovadă o constituie 
faptul că el a rezistat tentațiilor 
cinematografului și automobilis
mului, rămîntnd credincios pri
mei sale mari iubiri.

PRIMELE REZULTATE DIN CAMPIONATUL DE BOX 
AL JUNIORILOR

In sala Școlii sportive din 
localitate ai Început întrecerile cam
pionatului național individual de Ju
niori la box. lata primele rezultate in 
ordinea categoriilor : juniori mici : Gh. 
Grigorov (Tulcea) b.p. V’. Berci (Cluj), 
N. Stoenescu (Galați) b.p. St. Csako 
(Cluj). I. Dumitrescu (Buc.) b.p. Z. Va
ta* (Satu Mare). T. Tudor (Prahova)

La handbal masculin
DINAMO BUCUREȘTI — 

D.H.f.K. LEIPZIG 16—14 (8—7)
Ieri după-amiazâ. pe stadionul Dina

mo din Capitală, a avut loc Intllnirea 
internațională de handbal masculin din
tre echipele Dinamo București șl D.H.fK. 
Leipzig. Meciul a dominat în per
manență de bucureșteni, care, cu ex
cepția primelor minute, au comdua in 
restul timpului. Oaspeții au jucat in 
forță dar totuși corect, reușind să a- 
ducă de riteva ori egalitatea. Cele mal 
multe goluri le-au înscris : Petru Pap 
_ 5 (4 din 7 m) șl Titus Moldovan — 
5. de la Dinamo, respectiv Matthias 
Wolf — * și Andreas Geipel — 4 (2 din 
7 m). de la D.H.f.K. Au arbitrat bine 
P. Cîrligeanu și V. Pelenghian.

b.p. A. Pop (Cluj), D. Zorllă (Timișoa
ra) b.ab. HI T. Luca (Botoșani), C. 
Haj pal (Salonta) b.ko. I Șt. Petre (Buc.), 
V. Agop (Bacău) b.p. Fl. Ghișescu (Ca
ra? Severin), E. Niță (Buc.) b.p. Gh. 
Tălpică (Tg. Măgurele). M. Vizitiu (Buc.) 
b.p. Gh. Mariniță (Pitești), P. Batki 
(Cara? Severin) b.p. C. Popescu (Buc.), 
V. Tudor (Buc.) b.p. L. Popovic! (Iași), 
D. Căpățînă (Tr. Severin) b.ab. I V. 
Burlacu (Buc.) ; juniori mari : P. Dra- 
gu (Craiova) b.p. M. Dumitrescu (Ga
lați), Gh. Vrabie (Bacău) b. dese, n Fl. 
Trașcă (Craiova), I. Șulă (Galați) b.p. 
Gh. Sabău (Satu Mare), D.' Gorea (Be- 
ghin) b.p. Fl. Cojocaru (Constanța).

BOXERUL PETRE GANEA
HAGA * — A început turneul inter

național de box oare axe loc în orașul 
olandez Voorburg, în apropiere de Haga. 
La categoria „muscă1", pugllistul român 
Petre Ganea a dispus la puncte de 
Gustav Junghaus (Ungaria). In limitele 
categoriei „semlmuscă", cunoscutul 
campion polonez Rozek a obținut vic
toria la puncte în fața Iul Ștefan Bo
boc. Alte rezultate înregistrate: cat.

DERBY COUNTY, NOUA a, 
CAMPIOANĂ A ANGLIEI

LONDRA, 9 (Agerpres). Luni sear^^sl 
s-a încheiat poate cel mal pasionant 
campionat din istona fotbalului englez. 
Abia în ultima zi a competiției a fost 
cunoscută noua campioană. Rezultatele 
ultimelor meciuri au fost de-a dreptul 
senzaționale. Ca mare favorită la titlu 
pornea Leeds United, care, sîmbătă, 
cîștigase cu 1—0 finala „Cupei Angliei", 
în ultimul joc. însă, Leeds n-a mai avut 
resurse să forțeze victoria în fața lui 
Wolverhampton. învingătoare cu 2—0. 
Astfel că Leeds a ratat marea ocazie 
de a realiza un spectaculos event : 
cupă—campionat. în celelalte meciuri, 
Liverpool — ATsenai și Newcastle — 
Stoke City, scoruri albe.

în urma acestor rezultate. Derby Coun
ty a devenit campioană a Angliei <ni 
58 p. Leeds a terminat pe locul 2 _ 57 p,

ÎNVINGĂTOR TN OLANDA 
muscă i BlazynsM (Polonia) b. ab. n 
Jean Coxo (Franța) ; cat. semimuscă : 
Evans (Țara Galilor) b.p. Josă Leroy 
(Franța) ; cat. ușoară : Szentes (Unga
ria) b.p. Holyk (Franța) ; cat. semi- 
mijlocie ; Lassandro (Italia) b.p. Travis 
(Anglia) ; cat. mijlocie mică : 
Stachursehl (Polonia) b. ab. Somik 
(Cehoslovacia) ; cat. semigrea : Ver- 
stappen (Olanda) b. ab. KoleritscH 
(Austria).
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