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IERI DIMINEAȚĂ, LA SNAGOvJ

...TRADIȚIONALUL JOC-ȘCOALĂ 
AL TRICOLORILOR A EVIDENȚIAT
DORINȚA LOR DE AUTODEPĂȘIRE

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NATIONAL AL 

FRONTULUI UNIT AȚII SOCIALISTE
Mtercuri, 10 mai, a avut loc șe

dința Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut și a 
adoptat o Hotărîre privind sarci
nile ce revin organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste în vederea sărbătoririi a 
25 de ani de la proclamarea Re
publicii Populare Române. Ho
tărîrea va fi dată publicității.

In continuare. Biroul Executiv a 
analizat propunerile și a adoptat 
măsuri privind organizarea activi
tății de răspîndîre a cunoștințelor 
științifice în lumina hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971. Hotărîrea Biroului 
Executiv prevede înființarea unui 
organism obștesc căruia sâ-i revină 
sarcina de a se ocupa eu răspîn- 
direa cunoștințelor științifice înrîn- 
dul maselor largi populare.

Biroul Executiv a adoptat unele 
măsuri pentru aplicarea Legii re
feritoare la organizarea și funcțio-

narea controlului obștesc. In acest 
scop se va forma o comisie, pe 
lingă Biroul Executiv al Consiliu
lui Național, care se va ocupa 
de coordonarea și îndrumarea ac
tivității de control obștesc. Comi
sia va fi formată din 
tanți ai 
obștești, 
de stat, 
forma și 
cutive ale consiliilor județene, 
municipale, orășenești șj de sec
tei- ale Frontului Unității Socia
liste.

reprezen- 
organizațiilor de masă și 
ministere și inspectorate 
Asemenea comisii se vor 

. la nivelul birourilor exe- 
cotnsiliilor

LA CONSTANTA

S-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE PENTRU
MAREA ÎNTRECERE A CELOR PUTERNICI

telefon).(prin
prognoza timpu-

CONSTANȚA. 10
Spre deosebire de 

lui, cea a proporțiilor și valorii u- 
nei mari competiții sportive interna
ționale este mai ușor de stabilit, aci 
termenul probabil puțind fi înlocuit, 
fără mari riscuri, cu cel de „sigur”.

în ce ne privește, avem la înde- 
mînă un barometru de precizie, numit 
„cererile de acreditare pe lîngă biroul 
de presă**. Mărturisim că rar s-au 
primit atîtea cereri pentru o compe
tiție europeană. Am primit asemenea 
cereri din partea unor comentatori 
sportivi de la agenții de presă, ziare, 
posturi de radio și televiziune din 
aproape întreaga Europă și chiar din 
S.U.A. care, după cum se știe, nu 
participă la... campionatele euro
pene. Avem de pe acum un dosar 
voluminos și poșta continuă să ne 
aducă zilnic noi acreditări. Este lesne 
de înțeles că unde vin așa de mulți 
ziariști sportivi, din atîtea țări, avem 
de-aface cu o competiție de mare 
amploare, cu sportivi de o valoare 
deosebită și de la care se așteaptă 
rezultate pe măsura renumelui lor.

Ne gindim cu oarecare îngrijorare 
unde vor fi amplasate posturile de 
lucru ale tuturor fotoreporterilor, ope-

ratorilor de film și camerelor de luat 
vederi ale celor ce și-au anunțat par
ticiparea.

Nu ne vom referi pe larg la va
loarea întrecerilor, lăsind-o pe seama 
specialiștilor. Vom aminti numai câ, 
intre alte „dueluri"* sportive pasio
nante, anunțate de reputația haltero
fililor sovietici, polonezi, din R. D. 
Germană și R. F. a Germaniei și 
mulți alții, capul de afiș se anunță 
a fi întrecerea dintre sovieticul Alek
seev, campion mondial (645 kg la 
cele trei stiluri) și vest-germanul 
Mang, aspirant și el la titlul suprem.

înaintea Jocurilor Olimpice din au
gust, campionatele europene ale spor
tului cu greutățile sînt un excelent 
test. De aici și marele interes mani
festat față de această întrecere eu
ropeană. încredințată forurilor noas
tre sportive la scurt timp după cam
pionatele mondiale de hochei — gru
pele B și C — și cu cîteva zile 
înaintea campionatelor europene de 
box — juniori și tineret.

Așadar, gazda campionatelor euro
pene de haltere e Constanța. Comisia 
de organizare e prezidată de tova
rășul Petre Nicolae, primarul muni
cipiului Constanța. Comisia a înregis
trat, după părerea noastră, o primă

performanțâ : pînă în prezent a ți
nut... o singură ședință, care a durat 
mai puțin de o oră ți în care, pe baza 
unui judicios plan de acțiune, pre
zentat de factorii de execuție, s-au 
și luat măsurile necesare.

„Scena** europenelor va fi, firește, 
Sala sporturilor, un edificiu frumos, 
plasat în mijlocul orașului. Clădirea

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. a 3-a)

DUPĂ DEZBATERILE SPORTIVE
ACTIVITATE PRACTICĂ

ȘI MULTĂ INIȚIATIVĂ!
Recenta plenară a Comitetului 

județean pentru educație fizică și 
so >rt Arad, a dezbătut pe larg în
deplinirea obiectivelor din anul 
trecut, a analizat și aprobat buge- 
t’-’ și calendarul competițional pe 
1972 și a stabilit principalele direc
ții ale viitoarei activități sportive.

S-a apreciat cu acest prilej că a 
sporit simțitor numărul participan- 
ților la campionatul asociației și la 
„duminicile cultural-sportive**. Edi
țiile de vară și de iarnă ale „Cupei 
tineretului de la sate** au angrenat 
peste 30 000 de iubitori ai sportu
lui din mediul rural. Se extind 
competițiile între localități, cu ca
racter bilateral. De o reușită de
plină s-au bucurat excursia ciclo
turistică, oi’ganizată la pădurea 
Ceala și „Serbarea apelor**, care au 
cuprins peste 18 000 participant. 
Au crescut acțiunile sportive desti
nate elevilor. în majoritatea școli
lor din județ fiind cuprinse în ca
lendarul sportiv o serie de activi
tăți proprii.

Am amintit doar cîteva acțiuni 
sportive de masă, numărul lor 
fiind mult mai mare. Dar C.J.E.F.S. 
Arad și celelalte organe cu atri
buții in sport nu au făcut totul 
pentru ca activitatea sportivă de 
masă să poată fi calificată pe de
plin mulțumitoare.

Așa cum a subliniat în cuvîntul

său și tovarășul Durei Zăvoianu, 
secretar al comitetului județean 
Arad ai P.C.R., se așteaptă din 
partea Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport o muncă 
mai intensă, mai multă inițiativă 
în organizarea unor activități spor
tive de masă atractive.

în cadrul acestei plenare au fost 
făcute o serie de propuneri privind 
îmbunătățirea continuă a activită
ții sportive de masă. Pentru a ve
dea cum vor fi ele materializate, 
am purtat o discuție cu tovarășul 
Eugen Budișan, președintele 
C.J.E.F.S. Arad.

—■ Lucrările plenarei au eviden
țiat faptul că s-a făcut un pas îna
inte pe linia sportului de masă, că 
a existat preocupare în acest sens. 
Ce credeți că trebuie făcut, în lu
mina propunerilor, pentru ca aceas
tă activitate să cunoască o învio
rare la nivelul cerințelor ?

— Ținînd seama de propunerile 
tăcute și dorind să îmbunătățească 
simțitor activitatea sportivă de ma
să, biroul C.J.E.F.S. Arad a stabilit 
o serie de măsuri. Dintre acestea 
aș aminti extinderea acțiunilor 
simple și atractive pentru petrece
rea plăcută și utilă a timpului li-

Șt. IACOB

(Continuare în pag, a 2-a)

Bogdan Mihăilescu, unul din pi
lonii apărării

Cei 11 jucători din echipa na
țională de polo pleacă astăzi la 
Mtinchen pentru un prim contact 
cu orașul ce va găzdui în vară 
Jocurile Olimpice. Incepind de du
minică, reprezentativa țării noastre 
va fi angajată în ultimul turneu 
de calificare, în urma căruia alte 
trei echipe se vor adăuga celor 
13 (cu drept de participare la a- 
eeastă oră) în vederea marii com
petiții olimpice.

Este pentru a doua oară în isto
ria polo-ului românesc cînd forma
ția noastră se află în situația de 
a-și obține calificarea pentru a- 
ceastă mare întrecere. în 1960, îna
intea J.O. de la Roma. ,.7“-le re
prezentativ a susținut două partide 
la Budapesta — 6—1 cu Polonia

i

I

In pauza jocului-școală, An
gelo Niculescu explică selec- 
ționabililor temele care vor 
fi exersate în repriza a doua.

Foto : PAUL BOMOȘAN

S-a scris de mai multe ori pînă 
acum despre viața, despre progra
mul de activitate al tricolorilor 
înaintea partidelor internaționale. 
Element de primă însemnătate în 
prezentarea echipei naționale în cea 
mai bună condiție în ziua meciu
lui, acest complex program pre- 
competițional a ajuns să se repete 
— pe aceleași cicluri — înaintea 
fiecărei întîlniri importante.

...Poiana Brașov (adică rcatinge- 
rea parametrilor fizici necesari) — 
.jocul (tradițional) de verificare cu 
Steagul roșu — Snagov — jocul- 
șeoală (tradițional și el) în care 
echipa exersează și repetă, docilă 
și atentă ca o clasă de elevi, te
mele examenului de duminică.

Am asistat și ieri, ca și înaintea 
meciului de la Budapesta, la a- 
cest obișnuit joc-școală al echipei 
naționale. Adversar — ca și în 
miercurea premergătoare partidei 
de pe Nepstadion — aceeași echi
pă de tineret Dinamo.

,,ll“-le aliniat de ANGELO NI- 
CULESCU :

RĂDUCANU — SĂTMĂREANU, 
LUPESCU, DINU. DELEANU — 
DUMITRU, NUNWEILLER —

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

MAI SÎNT 4 ZILE PÎNĂ LA MECIUL RETUR CU UNGARIA

SĂ NE PREGĂTIM PENTRU A SUSȚINE
CONTINUU, ÎNSUFLEȚIT ȘI SPORTIV

CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI ECHIPA ROMÂNIEI!
DINAMO A REINTRAT SPECTACULOS

In lupta pentru
DINAMO 
amatorilor 
Ciuc o partidă sor- 
memorabilă în lun-

au oferit, 
de sport

STEAUA și 
marți seara, 
din Miercurea 
tită să rămînă 
gul șir al derbyurilor-duel dintre
cele două formații fruntașe ale ho
cheiului pe gheață românesc.

înțelegînd caracterul decisiv al 
meciului, antrenorii Flamaropol și 
Czaka (foști coechipieri sub culo
rile Stelei, acum colaboratori la 
conducerea tehnică a lotului națio-

nal. dar 
echipelor 
gătesc) au hotărit să nu riște ni
mic, punînd — înainte de toate — 
accentul pe apărare. în formația 
dinamovistă, Fiorescu a fost retras 
ca al patrulea fundaș alături de 
FI. Sgincă, Făgăraș și Țone, iar 
ambele echipe s-au bazat în atac 
pe aportul numai a două linii, al
cătuite din jucători cu mare expe
riență și înalt potențial fizic, ca-

mari rivali în disputa 
de club pe care Ie pre-

doar SO de secunde cînd, așa după cum se vede in fotografiaMai rămăseseră doar 30 de secund® cînd, așa după cum se vede în fotografia 
noastră, Gh. Huțanu (Dinamo) a reluat în plasă un puc respins de portarul Morar 
(Steaua) și scorul în partida Steaua — Dinamo a devenit egal : 2—2... Alături, ca- 
Jamar (Steaua) privește trist pucul !n plasa porții echipei sale. Titlul de campion la 
hochei se va decide, așadar, duminică dimineața.

Foto : ZOLTAN NAGY — Miercurea Cluc

NAȚIONALA
PLEACA LA

PENTRU A
CALIFICAREA

7—4 cu Austria pentru aȘi 
ajunge în faza finală. De data a- 
ceasta, tricolorii vor fi supuși u- 
nui examen ceva mai greu, în 
care timp de șapte zile vor trebui 
să înfrunte pe rînd selecționatele 
Austriei. Angliei, Franței, Bulgariei. 
Suediei, Spaniei și Greciei.

Pentru antrenorii A. Grințescu și 
N. Firoiu. alegerea celor 11 jucă
tori care fac deplasarea a fost des
tul de dificilă toți cei 15 candidați 
dovedind în ultima vreme posibili
tăți aproximativ egale de a ocupa 
un loc în echipă. Dintre cei 4 
portari au fost desemnați Huber 
și Frățilă, iar pentru celelalte pos
turi s-a renunțat, deocamdată, la 
Al. Szabo și Ad. Nastasiu. Astfel

DE POLO
MUNCHEN
OBȚINE
OLIMPICA

Viorel Rus, debutant in marile 
competiții oficiale

că. la Munchen. echipa națională 
a României va evolua in următoa
rea alcătuire :

ȘERBAN HUBER 21 de ani — 
1,90 m — 82 kg, 51 de ori interna
țional ;

CORNEL FRÂȚILA 31 - 
m — 87 kg, 48

BOGDAN MIHAlLESCU
1.84 m — 80 kg, 99 — 21 de

GRUIA NOVAC 28 — 1,90 
88 kg. 140—84
GHEORGHE ZAMFIRESCU
1.84 m — 81 kg. 120—89.

CORNEL RUSU 28 — 1,79 
78 kg, 70—45

IOSIF CULINEAC 31 — 1,71 m— 
80 kg, 162^1 _

1,86

31 —
goluri 
m —

27

m

DINU POPESCU 25 — 1,71 m —- 
77 kg, 35—25

RADU LAZĂR 25 — 1,78 m — 
76 kg, 35—30

CLAUDIU RUSU 23 — 1,79 m— 
80 kg, 33—23

VIOREL RUS 20 — 1,82 m — 
84 kg, 5—4

Dintre tricolori, opt fac parte 
din echipa Dinamo, actuala cam
pioană națională, Cornel Rusu și 
Iosif Culineac reprezintă clubul 
Rapid, iar Claudiu Rusu — Voința 
Cluj.

în afara celor doi antrenori, lo
tul va mai fi însoțit de prof. Cor
nel Mărculescu și dr. loan Drăgan.

A- VAȘILIU

TITLU
pabili să facă față acestui efort. 
Steaua a utilizat tripletele Gueor- 
ghiu—Galantar—Ștefanov și Fodo- 
rea—G. Szabo—Herghelegiu (intro- 
ducîndu-1 cîteodată pe Iordan), iar 
Dinamo Pană—Huțanu—Bandaș și 
Costea—Turcanu—Axinte.

în ciuda mizei și a tensiunii, a 
încleștării maxime (sau, poate, toc
mai de aceea) întîlnirea a furnizat 
un meci admirabil, în care angaja
mentul total și încărcătura de am
biții s-au consumat în condițiile jo
cului fair, perfect regulamentar, cu 
foarte puține penalizări (Steaua — 
10 minute de eliminare. Dinamo — 
8 minute).

Ambele echipe au acționat în vi
teză, cu excelente țesături de pase, 
fazele s-au succedat cu repeziciune 
de la o poartă la alta șl scorul 
strîns cu care s-a încheiat disputa 
a fost determinat de jocul foarti 
imn al apărărilor (Varga. loniță, 
Scheau — la Steaua ; FI. Sgincă, 
Fiorescu. Făgăraș, Țone — la 
namo) și al celor doi portari, 
legi în „națională*. Morar și 
mitraș.

Steaua și-a organizat, parcă.

Di-
co-

Du-

mai

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

„HAI ROMANIA !“ Admirabilii suporteri ai echipei naționale îi susțin 
călduros pe tricolori pe Nepstadion... Duminică și ei se vor autodepăși !

Deși — cum se înțelege de la sine 
— toată atenția iubitorilor fotbalului 
din țara noastră este acum concen
trată asupra meciului retur cu echi
pa Ungariei, de peste cîteva zile, sînt 
destul de numeroase aspectele legate 
de prima partidă (cea de la 29 apri
lie. de la Budapesta), care ne stăruie 
încă în memorie...

Ne aducem aminte cu plăcere, de 
exemplu, de ambiția cu care âu lup
tat pe Nepstadion tricolorii noștri ; 
de jocul lor insuflețit; de abnegația 
cu care s-au „bătut** pentru fiecare 
minge în acele minute dificile ale 
începutului de partidă, cînd au avut

de făcut față ofensivei furibunde a 
elevilor lui Illovszky ; de stăpinirea 
de sine cu care au știut să absolve 
perioadele grele ; de jocul lor calm, 
ordonat și bine orientat tactic : de 
omogenitatea sufletească și de acțiu
ne a echipei: precum și — bineînțe
les — de ansamblul acelei a doua 
reprize, cînd au egalat și, nu numai 
atit, au întors cursul jocului în fa
voarea lor, avînd realizări de joc re
marcabile ți ajungînd, în finalul i- 
celei prime manșe a dublei dispute,

(Continuare în pag. a 3-a)

TURNEELE FINALE FEMININE DE VOLEI

FRUNTAȘELE SÎNT GATA 
PENTRU MARELE ASALT
• ..Avem prima șansă", declară Davila Plocon
• „Qutsider-ele vor acorda titlul", este de părere Gh. Moise

Astăzi, in trei orașe (Pitești, 
P. Neamț și Galați) debutează turne
ele finale ale diviziei A feminine. Fi
rește, participantele (mai cu seamă ce
le din turneul fruntașelor și cele din 
zona retrogradării) s-au pregătit cu 
străduință pentru ultimul act al cam
pionatului, cel care va desemna atit 
echipa campioană a țării in această 
ediție, cit și formațiile ce vor activa 
în B în sezonul viitor.

Campioana „en titre**, Penicilina 
Iași, aflată cu un punct in 
urma Rapidului. din pricina 
neprezentârii la partida cu aceas
ta, la București, și-a strîns din nou 
rîndurile pentru ultimul asalt. Antre
norul N. Roibescu știe că trebuie să 
joace unica șansă, aceea a victoriei, 
in fiecare din cele trei întîlniri. Căci 
e mai greu și riscant sa mizezi pe 
nereușitele adversarului direct... La 
rlndul lor, cele trei bucureștene au 
acordat pregătirii pentru turneu mai 
mult spațiu ca de obicei, efectuînd 
și cîteva partide de verificare cu 
Dinamo sau făcînd jocuri-școală în 
familie.

înaintea plecării spre Pitești am 
cerut părerile a doi dintre antre
norii finalistelor, prof. Davila Plocon 
(Rapid) și asistent univ. Gheorghe 
Moise (I.E.F.S.), despre turneul final 
al fruntașelor ediției 1971—1972 a 
campionatului.

Antrenorul liderei clasamentului 
ne-a declarat : „După victoria scă
pată printre degete la Iași in me
ciul cu principala noastră rivală 
(scor 3—2 penru ieșenee — n.n.),
ne-am pregătit foarte bine pentru 
turneul final. Era și normal ca in 
actuala conjunctură, favorabilă nouă 
in lupta pentru titlu, să facem efor
turi sporite pentru a ne prezenta bine

Zid înalt al ju
cătoarelor de la 
Penicilina Iași 
în meciul de cam
pionat cu C.P.B. 
Va fi apărarea 
la fileu ieșeană 
la înălțime și în 
turneul de la 

Pitești ?

Foto :
Vasile BAGEAC

și a_ ne atinge țelul. Avem prima 
șansă și nu vrem să-i dăm ea pi
ciorul. Ținînd seama de faptul că 
toate fetele sînt apte de joc și că în 
echipă domnește^ o stare de spirit 
bună, păstrez nădejdea că eforturile 
noastre din timpul campionatului și 
dinaintea turneului final vor fi re
compensate. de această atit de mult 
dorită victorie. Nu ne va fi de loc 
ușor, fiindcă în acest an, în compara
ție cu edițiile precedente, echipele 
sînt, fără vreo excepție, mai apro
piate ca valoare. Ața că va trebui 
să luptăm din răsputeri în toate par
tidele, nu numai in cea cu Penicilina.

Pentru actul final voi alinia sexte
tul cunoscut: Szekely-Baga, Rebac- 
Tudora, Bălășoiu-Mateș, avînd ca pri
mă rezervă pe Băltărețu. Paralel cu 
țelul pe care il urmărim, ne vom 
strădui să oferim publicului piteș-

Aurelian BREBEANU

ȚConBnugra in pgp; a

LUPTĂTORII JUNIORI

Pt LOCUL II IA BUDAPISIA
Ea Budapesta a avut loc un tur

neu internațional de lupte greco-ro- 
rnane rezervat juniorilor. Au parti
cipat luptători din 5 țări. Semigreul 
Florin Crăciun _ (Progresul Buc.) a 
avut o frumoasă comportare, cuce
rind primul loc. Alți trei juniori 
bucureșteni au urcat pe podium ' 
Dumitru Mizileanu (Rapid) — locul 
II la categoria pană, Ion Nedelcu 
(Dinamo) la semimuscă și Vasilc 
Bosînceanu (Rapid) la muscă s-au 
clasat pe locul III. în clasamentul 
pe națiuni România a ocupat locul 
II. după Ungaria ți înaintea Uni
unii Șoviejjțe, -----



PORȚILE STADIOANELOR-LARG DESCHISE ELEVILOR
Pentru a ne face o idee de ansamblu asupra modului în care elevii șco

lilor profesionale și ai liceelor se bucură de instalațiile marilor stadioane si 
consiliilor pentru educație fizică și sport ale 
Tată pe scurt, răspunsurile primite :

GH. ARTIN — vicepreședinte sec
tor 1: „Pentru sprijinul acordat ele- 
vțlo.r, Pe toate planurile, ajungîndu-s'e 
pînă acolo îneît celor care duc lipsă 
ii se asigură chiar și materiale și 
echipament sportiv, ca să nu mai 
vorbim de asistența tehnică, eu cred 
că trebuie să 1 se acorde „nota 10", 
conducerii stadionului clubului sportiv 
„Voința"....

complexe sportive bucureștene am solicitat părerea autorizată a conducerii x._ . celor opt secțoare jin Capitală.

MIHAI ANGHEL — președinte, sector 2 ; „La capitolul bază mate
rială, sectorul nostru este încă sărac. 
Poate șl din acest motiv. Complexul 
sportiv Colentina, dat anul trecut in 
folosință, este frecventat zilnic de a- 
proximativ 200—300 de elevi. Copiii 
din sector sînt acceptați și pe tere
nurile clubului sportiv Dinamo, deși 
acest club aparține sectorului 1. Pe 
terenurile bazei sportive din Șos. 
ștefan cel Mare, au loc, de altfel, ma
joritatea concursurilor noastre atleti
ce. Pentru sprijinul acordat, mulțu
mim conducerii acestui club. . .*

GH. ZDRINCA — președinte sec
tor 3: „Dintr-un anumit punct de 
vedere sîntem favorizați. Elevii din sec
tor beneficiază de instalațiile celei 
mai mari baze sportive din Capitală: 
stadionul „23 August* cu toate sălile, 
bazinele ți patinoarul său acoperit. 
Aici își desfășoară activitatea elevii 
ți elevele din 11 școli generale si 
patru licee. Sau mai corect spus, ar 
trebui să-și desfășoare 
întrucît 
educație 
sportive 
școlilor,
relui complex sportiv. Pentru ce fac

activitatea, 
mulțl dintre profesorii de 
fizică preferă amenajările 

rudimentare, din curțile 
celor excepționale ale ma-

•âi
A

OPTIMISM DUPĂ TURNEUL DE LA SZEKESFEHERVÂR

ÎNCRUCIȘATEțlilor sportive. Avantajul este, deci, 
reciproc".

LUCIA BUCUROIU — vicepre
ședinte sector 7 : „Școlile generale 
nr. 164, 193 șl 197 folosesc instala
țiile sportive de pe „Ghencea", ale 
clubului sportiv Steaua. Elevii aces
tor școli primesc asistența autori
zată a antrenorilor Iolanda Balaș și 
Ion Soter. La insistențele profesoa
rei Feiicia Iovănescu, școala profesio
nală Semănătoarea a fost dotată cu 
o sală de sport, amenajată 
clădire nefolosită, prin munca 
trîotică a elevilor. .“.

SĂ NU AȘTEPTĂM CU MÎINILE

CAMPIONATELE EUROPENE PENTRU TINERET!
filucru ? Răspunsul nu poate 

unul singur : comoditatea".
VASILE POP — președinte sec

tor 4 : „Școlile din sectorul nostru au 
fost repartizate pe stadioanele Olim
pia, Flacăra roșie. Recolta și Palatul 
pionierilor. Regretabil că amenajările 
de pe „Recolta" (str. Labirint 69), nu 
pot fi folosite de elevi, 
sportivă are dimineața 
chise*...

acest 
decît

Puncheuri redutabili: Ion Adam și Marian Culineac

Această bază 
porțile în-

vicepreyedin*ILIE NICULESCU — 
te sector 5 : ,.Școlile generale nr. 97, 
111, 112, 114, 117 și 120, ca Și liceele 
nr. 19 și 20 au fost repartizate pen
tru stadionul Constructorul, de pe 
„Olteniței". Aici se prezintă în fie
care dimineață și antrenorii clubului, 
Cristache Barta, Nicolae Ruțâ, Gh. 
Steriade și Ernest Radulian care dau 
îndrumări ți supraveghează pregăti
rile atletice ale tuturor elevilor*...

PETRE DUDESCU — vicepreședin
te sector 6 : „Din cele 23 de țcoli 
generale din sector doar una este 
dotată cu o sală de sport (școala ge
nerală nr. 150). Liceele, insă, da. In 
marea lor majoritate au săli de gim
nastică, iar unele, ca de pildă, liceul 
nr. 36, chiar ți o pistă circulară de 
atletism (300 m). Pentru o dt mai 
bună desfășurare a activităților spor
tive, elevii sectorului nostru au la 
dispoziție — pentru antrenamente $1 
concursuri — instalațiile sportive ale 
clubului Progresul, Uzinei Electro
magnetica ți U.C.R. Pretutindeni, 
elevii sint bine primiți, cei mai do
tați fiind incluși în secțiile de perfor
manță ale clubului sau ale asocia-

CHIAR TOTUL SĂ SE REZOLVE LA CENTRU?
Nu de mult, la Iași, am cons

tatat preocuparea crescută a 
organelor județene cu atribuții 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a sportului de masă de pe 
meleagurile moldovene. Realiză
rile cele mai recente sînt evi
dente în acest sens pentru cel 
ce poposește Ia Nicotină, Ia 
baza de agrement de la Ciric, 
la Terom și C.F.R. Iași, unde 
membrii asociației au la dispo
ziție terenuri de handbal și 
baschet, de volei sau o popică- 
rie, pentru activitatea sportivă 
de masă. Sporirea numărului 
celor ce practică în mod orga
nizat sportul ne este, de altfel, 
explicată în mare măsură toc
mai de această dezvoltare a 
bazei materiale.

Dar, pentru a respecta ade
vărul, trebuie să spunem că si
tuația generală actuală nu poate 
satisface cerințele. Au recunos- 
cut-o și gazdele noastre. O cifră 
pe care o subliniază un raport 
al unei brigăzi de control și în
drumare a Consiliului Central 
al U.G.S.R. și C.N.E.F.S., este 
semnificativă în acest sens și 
poate constitui, într-un fel, un 
semnal pentru cei ce răspund 
de destinul activității sportive 
de masă din instituțiile respec
tive. în Iași, peste 30 de asocia
ții sportive nu dispun în pre
zent de nici un fei de terenuri 
de sport. Și-atunci, pe bună 
dreptate, se pune întrebarea : 
UNDE ÎȘI DESFĂȘOARĂ AC
TIVITATEA MEMBRII ASO
CIAȚIILOR RESPECTIVE ?

Credem că e timpul 
cei în 
răspunsul. Cum ? Cu un 
inițiativă, cu un plus de 
pot să-și mobilizeze forțele in
terne pentru a amenaja un te
ren de volei sau de handbal, un 
sector de atletism, amenajări

ca toți 
cauză să afle singuri 

pic de 
interes

simple, fără prea mari investi
ții și proiecte savante.

După cum spuneam, organele 
centrale (U.G.S.R., C.N.E.F.S.),
ca și cele județene fac eforturi 
vizibile pentru dezvoltarea ba
zei materiale, dar nu totul poate 
veni de la centru, sau de la ju
deț. Mai trebuie și un pic de 
inițiativă. Așa cum au dove
dit-o, de pildă, cei de la Terom. 
Am fost și am văzut microbaze 
din perimetrul Uzinei de fibre 
sintetice. Din munca oamenilor 
de aici, voluntară și entuziastă, 
s-au „născut" frumoasele tere
nuri de volei, baschet, handbal 
(bituminizate), Ia care se vor 
adăuga vestiarele corespunză
toare. Aici se întrec amatorii de 
sport de la Terom, tinerii din 
uzină. încă un exemplu : la un 
alt obiectiv industrial nou, 
Uzina metalurgică, s-a amena
jat un teren de sport (chiar 
pentru fotbal). Dar uzina se va 
dezvolta, baza sportivă se va 
dezafecta. „Oamenii de aici, cei 
ce se preocupă de activitatea 
sportivă — ne declara președin
tele sindicatului, Mihai Ăbabei 
— se gîndesc, de pe acum, cum 
vor rezolva problema in viitor. 
Printre altele, vor da nn ajutor 
concret la amenajarea Stadio
nului tineretului — aflat in 
apropierea uzinei —, care să 
fie folosit pentru educația fizică 
a salariațiilor". La rîndul lor, 
organele județene, sindicale și 
de sport au promis tot sprijinul. 
Doar inițiativă să existe. Este 
de fapt elementul ce lipsește 
multora 
asociații ieșene care, nici țină 
azi nu 
bază materială pentru 
rea sportului. Este, de 
ma condiție pentru o 
activitate.

Constantin

din cele peste 30 de

dispun de o minimă 
praclica- 

fapt, pri- 
asemenea

ALEXE

CAMPIONATUL NAȚIONAL
grupei de elită a campionatului di
viziei A se prezintă astfel :

(Urmare 
din pag. 1)

1. Steaua 12 19 1 1 21
2. Dinamo 12 9 1 2 71—20 19
3. Avîntul 12 3 O 9 2>-7C «
4. Agronomia 12 1 0 11 a—92 z

Intr-o 
pa-

pre- 
de 

școli

bine jocul, Dinamo a refăcut, însă, 
acest handicap prin impetuozitate 
și — spre meritul ei — a avut tă
ria morală de a remonta de două 
ori avantajul de un gol al adversa
re: sale a doua oară cu 34 de se
cunde înainte de final ! Iar ocazii
le — multe la număr — nu pot fi 
incriminate jucătorilor, pentru că, 
așa cum am arătat, portarii Dumi
tra? și Morar s-au aflat, ambii, în- 
tr-o zi de grație.

Cinci stele arbitrilor Al. Mureșa- 
nu (București) șî Gh. Tașnadi 
(Miercurea Ciuc) !

După acest meci, clasamentul

★ 
întâmpla. în con- 

ultimului
Ce se poate 

tinuare, după disputarea 
tur ?

Avîntul Miercurea Ciuc 
gurat, practic, locul III.

Pfn4.ru medaliile camnicnilc^ lup
tă Steaua șl Dinamo. Dacă Steaua 
învinge sau face un egal în ulti
mul meci cu Dinamo, titlul va in- 

a trece 
au nea- 
dar nu 
diferen-

și-a asi-

SĂRITORil ROMÂNI
CONCUREAZĂ LA ROSTOCK
în cursul dimineții a plecat la 

Rostock, în R.D.G.. Iotul de sări
tori români, care va participa în 
zilele de 13 și 14 mai la un tradi
țional concurs de sărituri în apă- 
Din lot fac parte : Ion Ganea, Me
lania Decuseară, Sorana Prelipcea- 
nu, Ecaterina Dumitriu, însoțiți de 
antrenorul Norbert Hatzack. Dele
gația este condusă de Gustav Fis
cher. După cum sintem informați. 
Ia acest concurs (cel mai important 
înainte de Olimpiadă,), iau parte 
cei mai buni săritori din lume.

disputa di- 
aspirante la

OH 10— S S
HI! S—» 1

tra în posesia sa. Pentru 
pe primul loc, dinamovistii 
parat nevoie să învingă, 
oricum, ci la două puncte 
ță. în cazul cind ei vor eîștîga la
o diferență de un singur punct, 
atunci în întîlnirile directe dintre 
cele două echipe va fi egalitate 
deplină (ca număr de victorii si 
golaveraj), urmînd să decidă gola- 
veraiul general (nrin scădere), deo
camdată favorabil Stelei. La aceas
tă oră. clasamentul în 
rectă dintre cele două 
titlu este următorul :
1. Steaua
2. Dinamo

Situația de incertitudine mărește 
cota interesului față de campionat, 
promițînd — pentru duminică 14 
mai — un exceotional joc-derby 
între Steaua și Dinamo-

Campionetui diviziei A continuă, 
d" azi. la Miercure» Ciuc cu jocu
rile primei etape din cadrul ulti
mului tur. Sînt programate jocuri
le : Dinamo—Agronomia Cluj
(ora 17,00) și Steaua—Avintul M. 
Ciuc (ora 19,30)

DUPĂ DEZBATERILE
(Urmare din pag 1)

ber de la sfirșituî săptăminii, orga
nizarea, în colaborare cu Comitetul 
municipal U.T.C., a unor acțiuni 
cicloturistice, combinate cu serbări 
câmpenești și jocuri distractive, ex
tinderea acțiunilor sportive din car
tiere si parcuri, organizarea unor 
activități la ștrandul de pe Mureș.

— Ce măsuri se preconizează 
pentru impulsionarea sportului de 
masă în mediul sătesc ?

— în colaborare eu Comitetul 
județean U.T.C. și Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole de 
producție, ne-am propus organiza
rea unor competiții, închinate îm
plinirii a 10 ani de Ia încheierea 
cooperativizării, la mai multe ra
muri de sport. De asemenea, vom 
Intensifica activitatea la celelalte

competiții devenite, d» acum, tra
diționale.

— Pe linia sportului școlar au 
existat, fără îndoială, unele rezul
tate bune. Cu toate acestea e încă 
destul loc pentru mai bine. Ce veți 
întreprinde pe această linie ?

— împreună cu Inspectoratul 
școlar județean vom acorda toată 
atenția organizării campionatelor 
școlare la diferitele ramuri sporti
ve. vom organiza serbări Ia des
chiderea și închiderea anului șco
lar. vom acționa cu toate hotărirea 
pentru ca asociațiile școlare să or
ganizeze o gamă largă de acțiuni 
bortivp de masă.

— Dezvoltarea bazei materiale p 
fost una din problemele mult dis
cutate in plenară. Ce acțiuni se vor 
întreprinde in 1972 în acest sens?

— Problema dezvoltării bazei 
materiale a mișcării sportiva ne

ANTON NETOLINSCHI — 
ședințe sector 8; „Un număr 
14 curți din totalul celor 31 de __
generale din sector au fost complet 
bituminizate, spațiile disponibile fiind 
puse la dispoziția profesorilor de edu
cație fizică. Și operația de bitumi- 
nizare continuă... Remarcabil este 
sprijinul pe care îl găsesc profesorii 
de educație fizică la conducerea clu
bului Rapid. Pe terenurile marelui 
complex din Giulești pot fi întilniți 
zilnic sute de elevi ți nu numai de 
la școlile sau liceele din imediata 
apropiere a acestei ospitaliere baze. 
Orice colectiv de elevi. Însoțit de 
profesori este bine primit pe terenu
rile din Giulești.

★
Din relatările de mai sus desprin

dem : marile cluburi ți asociații spor
tive acordă școlilor solicitante sprijin 
nelimitat, punînd la dispoziția aces
tora toate instalațiile sportive ți chiar 
materialele ți echipamentul necesar 
din propriile magazii. In fața acestei 
situații, atitudinea unora dintre pro
fesorii de educație fizică, care, din 
comoditate, refuză înlesnirile ce li se 
fac, este de-a dreptul condamnabilă.

G. ȘTEFĂNESCU

ION ADAM

Campionatele europene de box pen
tru tineret care var aven loc în luna 
iunie la București, se dovedesc a fi un 
adevărat catalizator pentru pregăti-

ECHIPELE STUDENȚEȘTI,

rea tinerilor pugiliști din conti
nentul nostru. Antrenamentele sînt 
întrerupte doar pentru concursuri 
internaționale de verificare, meni
te să ușureze sarcina selecționere
lor.

Fără a se fi ridicat la o valoare 
deosebită, turneul internațional de 
la Szekesfehervâr a constituit pen
tru cei 8 reprezentanți ai noștri, 
care au participat la întreceri, un 
bun prilej de a-și verifica poten
țialul de luptă. Cele patru meda
lii de aur (I. Adam, S. Cuțov, V 
Croitoru și M. Culineac) și cele 
patru de argint (Al. Turei, D. Con- 
durat, M. Lupu și I. Ruicu) repre
zintă o frumoasă performanță, dar 
nu trebuie să omitem faptul că 
multe dintre ele au fost obținute 
în compania unor adversari mo
dești. Iată cîteva observații privi
toare la cei 8 
au participat 
garia:

Alexandru 
este un boxer 
lități tehnico-tactice și 
resurse fizice. A dovedit-o în fina
la cu maghiarul Ferenc Kozma. 
Se poate observa însă cu ușurință 
că îi lipsesc experiența și rodajul 
în meciuri internaționale. Din a- 
ceastă cauză a început meciul ti
morat, copleșit de emoții, pierzând 
puncte prețioase. Când s-a eliberat 
de... trac s-ă văzut că are posibili
tăți să ia lupta pe cont propriu 
și să-și domine adversarul.

Dinu Candurat (muscă) se pare

boxeri români care 
la tureul din Un

Turei (semimuscă> 
cu multiple posibi- 

suficiente

că se resimte, din cauza eforturi
lor de a rămine în limita celor 
51 kg. Este inconstant de la un 
meci la altul, lent, nu apreciază 
bine distanța, reacțiile sale sînt 
întîrziate și ritmul rapid de lup
tă îl dezavantajează.

Ion Adam (pană) s-a dovedit a 
fi un puncheur ale cărui lovituri 
la stomac au o eficiență maximă. 
A obținut victorii rapide ou aju
torul acestora. II pîndește, însă, 
pericolul de a se baza în exclusi
vitate pe loviturile la corp, negii- 
jîndu-le pe cele la față.

Simion Cuțov (semiușoară) calcă 
pe urmele fratelui său.
lovituri variate, 
ofensivă, promit 
satisfacții.

Marcel Lupu 
o tactică de luptă simplistă (în 
primul meci, ou Laszio Katona, 
nu a lovit nici măcar o singură 
dată la stomac). O pregătire mul
tilaterală se impune de urgentă, 
dacă selecționerii intenționează să-I 
păstreze în echipa pentru campio
natele europene.

Vasile Croitoru (mijlocie) este 
un stilist și un puncheur valoros. 
Atacurile bine pregătite și lovitu
rile sale precise îl recomandă ca 
pe un viitor campion

Marian Culineac (semigrea) este 
posesorul unor lovituri-trăznet 
(îndeosebi la corp) care i-au adus 
numai victorii înainte de limită. 
Dar și el, ca și Ion Adam, e ten-

Tirul de 
tactica permanent 
să-i aducă mari

(semimijlocie) are

să

PRINCIPALELE PERFORMERE ALE CAMPIONATULUI
Profitind de faptul că reprezen

tativa națională este angajată du
minică in confruntarea — test cu 
Selecționata comitatului Cornwall- 
Devon în vederea partidei din ca
drul „Cupei F.I.R.A." cu echipa 
Cehoslovaciei (24 mai, Praga), for
mațiile participante la campiona
tul Diviziei A au luat două săp- 
tâmîni de vacanță.

Desigur, este vorba numai de o 
vacanță aparentă, deoarece dispu
tele din campionat au intrat în 
faza finală — mai sînt doar patru 
etape și meciurile restante — deci 
fiecare partidă are o importanță 
deosebită pentru 
rele

Spre deosebire 
dente- acum s-au 
ierarhii, obișnuitele pretendente la 
primul Ioc, Steaua, Grivița Roșie 
și Dinamo, făcînd Ioc studenților 
din Petroșani și Timișoara Se 
poate spune, fără a greși, că echi
pele studențești au fost „sufletul" 
acestui campionat. La această afir
mație ne obligă nu numai succe
sele Științei Petroșani, Universității 
Timișoara și- în retur, ale Sportului 
studențesc (din păcate, de Ia acest 
festival rugbvstic studențesc lipsesc 
Politehnica Iași și Agronom.a Cluj, 
aflate 
ci, în 
aceste 
impus

toate competitoa-

de edițiile prece- 
răsturnat vechile

la periferia tfasamenrului) 
special, maniera în care 
echipe au evoluat și s-au 

în fața adversarelor lor. E 
drept, ele au lost .ajutate- nu nu
mai de propria lor vitalitate, de 
calitățile jucătorilor, de individua
litățile 
lor, ci 
de joc

Ioturilor, de omogenitatea 
și de scăderea potențialului 
ai bucureștenelor, care do-

minau altădată, fără drept de apel» 
întrecerea. De altfel, la aceste echi
pe se poate constata un ridicat grad 
de uzură psihică — care nu le mai 
permite abordarea partidelor cu 
mai multă încredere. Apoi încer
cările de întinerire a loturilor le 
scade, firește, din potențial — ceea 
ce a făcut ca ele să nu mai fie 
invincibile nici chiar pe propriile 
terenuri.

Majorarea
pentru o încercare a determinat 
formațiile să adopte un joc mai 
deschis, cu acțiuni pe tot terenul, 
cu utilizarea la maximum a trei- 
sferturilor și a înaintării, ceea ce 
a dus la creșterea calității parti
delor. Numai în ultima etapă, spre 
exemplu, peste 60 la sută din punc
tele înscrise au fost realizate 
urma unor încercări- Totuși, 
comit încă destule greșeli, atît 
tehnică individuală (placajul 
este utilizat cu eficiență și 
corect executat de mulți jucători ; 
pasele sînt deseori te întîrziate, 
fie greșit dirijate ; loviturile de pi
cior nu sînt încă suficient de pu
ternice și de precise etc.). Iar în 
orientarea tactică a jocului. în func
ție de adversar- teren, condiții me- 
teoroiogioe (vini, ploaie etc.) se 
comit, de asemenea, erori.

Timp de două sâptămini. cele 12 
echipe au posibilitatea să mai facă 
unele retușuri pentru a putea oferi 
in finalul campionatului — cu fie
care etapă mai pasionant — partide 
spectaculoase și de bună calitate.

Emanuel FANTANEANU

punctelor acordate

în 
se 

. de 
nu 

nici

DUMINICĂ LA STADIONUL TINERETULUI
TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR

MARIAN CULINEAC 
văzut de AL. CLENCIU

se servească numai de a- 
procedee tehnice decisive, 

numai succesul prin k.o. 
Ruicu (grea) este un boxer 
de inconstant, nu de la 

la meci, ci de la fază la 
pregătește atacurile, 

' CU

tet 
ceste 
vizînd

Ion 
destul 
meci 
fază. Nu-și 
luptă dezordonat și „cade" cu re
gularitate pe loviturile de dreapta. 
Ii trebuie miai mult calm pentru 
a putea realiza ceva în scrima cu 
pumnii.

După acest turneu, susținut în 
compania performerilor ediției an
terioare a „europenelor" pentru ti
neret — pugiliștii maghiari — pu
tem afirma că avem o echipă mai 
valoroasă decît am avut la Miskolc 
în 1970. Sperăm că rezultatele că
deți lor boxului românesc vor fi 
pe măsura așteptărilor noastre.

Petre HENT

ELENA TRANDAFIR Șl ILIE BÂIAȘ

Maestra emerită a sportului Elena Trandafir a fost una dintre cele mai 
bune jucătoare în recentul turneu din Cehoslovacia și Iugoslavia.

CONDUC ECHIPELE NAȚIONALE
S-AU STABILIT FORMAȚIILE 

PENTRU C.M.

au ocupat primele 
în jocurile individuale.

Disputele din cadrul campionatelor 
județene și municipiului București 
fiind încheiate, rugbyștii juniori se 
află in fața confruntărilor din tur
neul final. Au obținut dreptul de 
a participa zece echipe, 6 din pro
vincie (CONSTRUCTORUL Suceava, 
FARUL Constanța. ȘOIMII Sibiu, PE
TROCHIMISTUL Pitești, C.F.R. Bra
șov, și C.S.M. Iași) și 4 din Capitală 
(RAPID. CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR, ȘCOALA SPORTIVA 2 și GRI- 
VIȚA ROȘIE).

Duminică, pe stadionul Tineretului, 
se vor desfășura partidele din pri
mul tur, după următorul program : 
Rapid — Constructorul (teren II, ora 
9.30. arbitru D. Grigorescu). Farul 
— Șoimii (teren II. ora 10,30, arbitru 
Th. Witting), CSS — Petrochimistul 
(teren IV. ora S.30. arbitru G. Efrl- 
mescu), Ș.S. 2 — C.F.R. (teren IV, 
ora 10.30, arbitru Gh. Părcălăbescu). 
Grivița Roșie — C.S.M. (teren IV. 
ora 12, arbitru Șt Constamunescu).

Conform regulamentului, partidele

sînt eliminatorii, calificîndu-se pen
tru etapa următoare (Constanța, 21 
mai) 4 echipe. Pentru aceasta. învin
gătoarele din meciurile (desemnate 
prin tragere la sorți) Ș-S. 2. — C.F.R.. 
Grivjța — C.S.M. vor susține 
miercuri, de la ora 17, o partidă de 
baraj.

Campioana va fi cunoscută însă. Ia 
Brașov (28 mai), unde se vor des
fășura jocurile decisive.

Biroul federal a analizat recent, 
comportarea jucătoarelor și jucăto
rilor (selecționați în loturile pentru 
campionatele mondiale) în turneul 
din Cehoslovacia și Iugoslavia. S-a 
tras concluzia că popicarii noștri 
au avut o evoluție bună în aceste 
jocuri de verificare peste hotare — 
echipele românești au cîștigat întîl
nirile cu reprezentativele țărilor 
respective și 
locuri 'și 
Dintre selecționabili, au fost intro
duși în cele două echipe, care ne 
vor reprezenta la sfirșituî lunii la 
C.M. de la Split (Iugoslavia), urmă
torii : Elena Trandafir, Cornelia Pe- 
trușca. Ilclico Grozăveseu, Florica 
Negutoiu. Ana Petrescu, Crista Szocs 
și Elena Cernat (antrenor Al. An
drei), Ilie Băiaș. Iosif Tismănaru, 
Ion Micoroiu. Petre Purje, Cristu 
Vinătoru, Gheorghe Silvestru și Lu
dovic Martina (antrenor F. Popescul.
PRIMA MANȘĂ A TURNEULUI 
FINAL AL CAMPIONATULUI DI

VIZIONAR
La sfîrșituj acestei săprtămîni. cele 

mai bune șase echipe feminine și 
tot atîtea masculine (clasate pe pri
mele trei locuri în seriile campiona
tului divizionar), se vor reuni pen
tru disputarea turului turneului fi
nal. Echipele masculine — Con
structorul Galați, Petrolul Plo
iești, Rapid București (seria Sud), 
Voința Tg. Mureș. Voința Cluj și 
Electrica Sibiu (seria Nord) — se 
vor întâlni pe arena cu patru paste 
a clubului sportiv Nicolina Iași, iar 
formațiile feminine — Voința Bucu
rești, Laromeț București. Rapid 
București (seria Sud), Voința Tg. 
Mureș, C.S.M. Reșița și Voința Cluj 
(seria Nord) — vor juca Ia Manga
lia, pe pistele de bitum ale sălii de 
bowling din stațiunea Olimp. Atît

la femei, cît și la bărbați se vor 
juca cite două partide, contra scor, 
femeile la 100 lovituri mixte, jar 
bărbații la 200.

întrecerile de Ia Iași încep vineri, 
iar cele ’de la Mangalia sîmbătă. 
Manșa a doua a turneului final — 
după care vor fi cunoscute echipele 
campioane pe 1972 — va avea 
în zilele de 16—18 iunie.
SITUAȚIA ÎN CAMPIONATUL 

CALIFICARE
Sîmbătă și duminică s-a disputat 

etapa județeană a campionatului de 
calificare pentru Divizia A. Etapa 
interjudețeană — eliminatorie, după 
care vor rămîne în competiție cîte 
32 de echipe feminine și tot atîtea 
masculine — va avea loc în zilele 
de 27—28 mai. iar faza următoare 
a optimilor, este programată între 
10—11 iunie.

loc

DE

REZULTATE DIN DIVIZIA

o___ _  ,
trate : Știința Petroșani — Voința 
Timișoara 16—18, Precizia Să ce ie — 
Politehnica Cluj 35—4. Ancora Galați
— Automobilul Tecuci 3—0, Dunărea 
Giurgiu — tinărul Petrolist Ploiești
3— 6. Agronomia Iași — Unirea Birlad
4— 0 (reprezentare). Petrochimistul 
Pitești — Vulcan București 3—Iv. E- 
lectroputere Craiova — Minerul Lu
netă S3—13. Chimica Tîrnăveni — 
C.FJt Brașov 10—8, S.K. Oiunița — 
Constructorul București 10—4. Arhi
tectura București — Aeronautica 
București 7—0. Constructorul Suceava
— Minerul Gura Humorului 42—6. 
(CORESPONDENȚI : Em. Neagoe, 
V. Secăreanu. N. Nieulescu. Tr. Bar- 
bălată. V. Diaconescn. S. Ionescu, 
Șt. Gurgui, L Ducan. E. Gheorghe, 
G. Rosner. C. Alexa).

SPORTIVE

vizionai-, a susținut zilele. trecute o 
partidă internațională cu echipa iu
goslavă Rade Konca din Zagreb. 
Scorul a fost favorabil bucureșten- 
cetor cu 2357—2112 p d.. cea mai 
bună jucătoare, în întâlnirea pe e- 
chipe, fiind Elena Trandafir cu 424 
p d. Turneul individual a fost cîș- 
tigat de Stela Andrei cu 437 p d.

« aBaMHBOSflnaHBEBBHHaHMHn

In Divizia 3 de rugby s-a disputat 
nouă etapă. Iată rezultatele inregis- 

Petroșarii

preocupă In mod deosebit. Ne-am 
propus $ă amenajăm terenuri în 
curțile școlilor, să mărim numărul 
terenurilor simple. împreună cu 
Comitetul județean U.T.C. vom asi
gura. prin muncă patriotică, lucră
rile la un patinoar artificial.

Sportul de masă din județul Arad 
poate și trebuie să urce la cote mai 
înalte. în acest scop e necesar să 
se asigure un cîmp larg de desfă
șurare „ unor acțiuni de masă, să 
fie atrași mai mulți oameni ai 
muncii in practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului, să se 
manifeste larg spiritul de inițiativă.

La realizarea scopului propus 
trebuie să-și aducă contribuția toți 
activiștii sportivi, toate organele șî 
organizațiile care au sarcini și răs
punderi pe linia activității spor
tive. ' ■

MUNCA PATRIOTICA 
A COOPERATORILOR 

CONSTANȚENI
Cooperatori: din Constanța vor 

in viitorul apropiat o frumoasă
sporttvâ. Astfel, consiliul asociație! Vo
ința a intrat In posesia unui teren vi
ran de circa 7 hectare, pe care va fi 
construit un complex sportiv. In pro
iectul Întocmit, apare un teren de fot
bal (Înconjurat de o pistă de atletism) 
cu o tribună de 4000 de locuri, trei „drept
unghiuri* de baschet, trei de volei, trei 
de tenis de amp. precum și vestiare
le necesare. La nivelarea locului pe care 
se vor amenaja aceste terenuri sportive 
au lucrat. In orele lor libere, numeroși 
tineri și virstnici din cooperativele 
constănțene.

DUMINICA CULTURAL-SPORTIVA
Terenul de sport șl estrada din comu

na Lechlna. județul Bistrița-Năsăud, au 
găzduit o reușită „duminică cultura:- 
sportivă". In program au figurat jocuri 
de fotbal șl demonstrații de box, ur
mate de un frumos spectacol prezentat 
de brigada artistică IJECOOP și forma- 
pa de muzică ușoară a Comitetului UTC 
Bistrița. Dornic de astfel de Spectacole 
cultural-sportive, numerosul public a 
fost pe deplin satisfăcut de programul 
prezentat

I. TONA—coresp.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI
Consiliul asociației sportive C.F.R. Si

ghișoara a inițiat un concurs de șah, la 
care s-au înțscr.s muițl salariați din u- 
nitățile feroviare ale complexului C.F.R. 
Primele jocuri i-au scos în evidență pe 
forjorul Damian Dirloșan, montorul Oc
tavian Ciochină și strungarul Ioan Babeș, 
învingători în meciurile susținute. Câști
gătorilor acestei întreceri li se vor de
cerna diplome șl premii din partea or
ganizatorilor

Ioan TURJAN—coresp.

PESTE 1400 DE ELEVI ANGRENAȚI 
ÎN „CUPA PRIMĂVERII"

Peste 1 400 de școlari din Tg. Mureș, 
(mpărțiți în 76 de formații, au participat

ta concursuri de fotbal, handbal, volei 
Si baschet, dotate cu trofeul .Cupa nri- 
mâverii". întrecerile au fost rfștigate duoă 
cura urmează : îoioal — Școala generală 
nr. 16 ; handbal — Școala generală nr. 7 
ft) și Școala generală nr. 9 (f) : volei — 
Liceul -Al. Papiu Ilarian* (b șl f) : bas
chet — Școala generală nr. 16 (b), Școala 
generală nr. 4 (f).

La buna desfășurare a jocurilor șl la 
pregătirea micilor sportivi au contribuit 
profesorii de educație fizică din oraș, din 
rindurile cărora se cuvine să menționăm 
pe Martin Bocsard:. Aiex. Mozes. I. Rac- 
rkovi. L Ebedi. Elisabeta Nagy și Lu
dovic Soos.

Ioan PAUȘ-coresp. Județean

FLOAREA PRIETENIEI
90 de pionieri, cu biciclete proprii, for

năind 9 echipaje din Sibiu, Mediaș. Ac- 
nita. Cisnădie. Sadu și Cisnădioara au 
-at startul in turul cicloturistic al ju

dețului Sibiu, intitulat «Floarea priete
niei". Traseul, lung de aproape 250 de 
km. a fost împărțit în cinci etaoe. După 
cinci zile de întrecere, toți purtătorii cra
vatelor roșii au reușit să treacă cu suc
ces dificileie probe ale concursului (res
pectarea normelor de circulație, monta
rea și demontarea bicicletelor etc). So- 
Kirea a avut loc ia Sibiu, unde nume
roși spectatori, coleg: $i părinți, i-au 
n-mit pe căcLotunști cu aplauze. Pe locul 
tntîi g-a clasat echipajul Casei pionie
rilor din Agnita, urmat. în ordine, de 
cele ale Caselor pionierilor din Mediaș, 
Cisnădie, Liceul Nr. 2 Sibiu. Școala ge
nerală nr. 15 Sibiu și Școala generală 
nr. 1 Cxsnădie. în clasamentul indivi
dual, primele locuri au revenit repre
zentanților Casei pionierilor din Mediaș: 
Hans f)rotl**ff. Eu sen Kerekeș și Augus
tin Suciu. învingătorii au fost premlați 
cu diverse materiale sportive.

iile IONESCU-coresp. județean

TINERII HAND3ALISTI
DIN BEREȘTI

Hanăbiuul este unul din sporturile mult 
îndrăgite de elevii Liceului de speciali
tate din Berești, județul Galați. Pentru 
ei s-a organizat un turneu dotat cu 
„Cupa Primăverii*. Și-au disputat întâie
tatea șapte echipe masculine și șase 
feminine. La capătul unor partide viu 
disputate, victoria a revenit formației 
Anului II B, la băieți și Anului III A, 
la fete. Cu acest prilej, ne informează 
prof. Costache Datcu, o serie de elevi ca 
Viorel Bisu. Aurel Roman. Marcela Bîgu, 
Mariana Pricop, Nicuțiu Dendriaa și al
ții s-au dovedit a fi înzestrați cu de
osebite calități» anunțindu-se ca hand- 
baliști de perspectivă.

PRIMA ÎNFRÎNGERE...

La Oradea, pe stadionul Voința- s-a 
disputat intilnirea amicală de fotbal din
tre echipele feminine Voința din locali
tate șl Foresta arad. Gazdele au repur
tat victoria cu scorul de 2—1 (0—1). Suc
cesul orâdencelor este deosebit de pre
țios. dacă ținem seama că formația ară
deană înregistrează primul eșec din cele 
61 de jocuri susținute, In care a reali
zat 53 de victorii și a terminat la ega
litate în 7 partide.
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LAROMET BUCUREȘTI A SUSȚI
NUT UN MECI INTERNAȚIONAL

Formația feminină Laromet, frun
tașa seriei Sud a campionatului di-

=

A

CĂLĂREȚI ROMĂNI

LA SOFIA $1 NOVI SAU

între 19 și 21 mal se va desfășura 
la Sofia un important concurs de 
călărie (obstacole), la startul căruia 
vor fi prezenți și reprezentanții 
țării noastre. Din Iot fac parte D. 
Velea, C. Ilin, A. Donescu și I. Popa, 
însoțiți de antrenorul Gh. Antohi.

In aceeași perioadă, va avea loc 
și concursul de la Novi Sad. La 
tradiționalele întreceri organizate 
în acest oraș, vor participa A. Stoi
ca, S. Enache și M. Aluneanu, în
soțiți de antrenorul V. Fotescu.

SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, 
PE STADIONUL REPUBLICII

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ

AL SENIORILOR
Sîmbătă șî duminică, se va des

fășura în Capitală concursul repu
blican de primăvară al senioriilor, 
prilej de selecție în vederea formă
rii echipei reprezentative masculine 
(ce urmează să întâlnească la 17 și 
18 iunie, la Milano, formațiile Ita
liei, Uniunii Sovietice și Belgiei) și a 
celei feminine, care va disputa la 
11 iunie, la București, „triunghiula
rul" în compania echipelor Poloniei 
și R.F. e Germaniei.

Reuniunile vor începe sîmbătă de 
la ora 16. pe stadionul Republicii, 
cu seriile de 110 m g. (încheindu-se

în jurul orei 19,30 cu ștafetele 
4 x 100 m), și duminică de la ora 
9,30, cu proba de prăjină (inchein- 
du-se în jurul orelor 14, cu ștafetele 
4 x 400 m). Aruncarea ciocanului 
are loc pe stadionul Tineretului.

Proba de 20 km marș va figura 
duminică începînd de la ora 8,30. 
în concursul internațional „Circuitul 
P.T.T." a XXVII-a ediție (plecarea 
și sosiirea în fața Palatului Telefoa
nelor). Vor participa mărșăluitori 
din nouă țări.

£ AU ÎNCEPUT

CAMPIONATELE

(prin telefon, de Ia 
nostru județean). —

GALAȚI, 10 
corespondentul 
La startul ediției din acest an a 
campionatelor universitare femini
ne de baschet s-au aliniat șase e- 
chipe: I.E.F.S. București, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș, Universitatea 
Timișoara, Universitatea Cluj, Uni
versitatea Iași și Institutul politeh
nic Galați. Regretabilă și nejusti
ficată este absența echipelor Uni
versității București și a Universi
tății Craiova care, inițial, își anun" 
țaserA prezerva, _

UNIVERSITARE FEMININE

Turneul a debutat cu o surpriză 
de proporții. Evoluînd excelent, 
baschetbalistele de la Institutul pe
dagogic Tg. Mureș au obținut victo
ria în fața echipei I.E.F.S.: 48—39 
(19—12). Alte rezultate : Universi
tatea Timișoara — Institutul poli
tehnic Galați 51—28 (24—17,) Univ. 
Iași — Inst. ped. Tg. Mureș 44—40 
(23—19); „U“ Cluj — Inst. ped. 
Galați 39—25 (18—14)

Pfn4.ru
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DOAR CU MARIA ALEXANDRU NU SE POATE FACE
PRIMĂVARĂ ÎN TENISUL DE MASĂ RDMĂNESC

Competiția europeană a celor mai 
tune „palete1*. încheiată de curînd 
Ia Rotterdam a menținut, în gene
ral, ierarhiile anterioare. Finalele 
celor șapte probe nu au consemnat 
surprize, titlurile revenind echipe
lor și sportivilor consacrați.

în acest context poate fi încadra
tă și evoluția Măriei Alexandru, 
laureată cu bronz la două probe i 
simplu și dublu femei (alături de 
Carmen Crișan). Fără acea progra
mare extrem de aglomerată din pen
ultima zi a întrecerilor cînd, su
pusă la eforturi considerabile pe 
parcursul a două ore și ceva, ea a 
fost nevoită să susțină 13 seturi de 
mare încleștare (sferturile de finale 
cu Magos — simplu, Andersson — 
Bengtsson la dublu mixt și apoi 
semifinala cu Rudnova), sportiva 
noastră ar fi putut să aspire chiar 
la o treaptă superioară. Oricum, 
campioana României a demonstrat 
încă o dată marile ei capacități care 
o situează de ani de zile în elita 
continentală și mondială a tenisului 
de masă.

Am fi dorit însă ca acest extraor
dinar consum de nergie fizică și 
nervoasă din partea primei noastre 
jucătoare să fi declanșat și la par
tenerele ei. Carmen Crișan și Eleo
nora Vlaicov, un plus de vigoare și 
de voință în modul de a aborda fie
care partidă. Or, din acest punct de 
vedere, satisfacțiile ne-au fost ofe
rite cu... lingurița.

E drept, Vlaicov a jucat doar cîte- 
va partide, iar Crișan a înscris. în 
[proba pe echipe, victorii prețioase 
la Magos, Hammersley și Stephan. 
La dublu femei greul începea, cu 
adevărat, abia din semifinale, unde 

\ Alexandru și Crișan s-au și oprit. 
Ke-am fi așteptat, așa cum am scris 
și înaintea campionatelor, ca și co
echipierele Măriei Alexandru să 
manifeste mai multă personalitate, 
să-și dovedească. în sfîrșit, valoarea 
internațională. Dar s-a văzut prea 
puțin din toate acestea.

Pregătirile intense și participările 
numeroase la concursuri ar fi tre
buit să aducă ambelor jucătoare a- 
cumulările necesare pentru ca ele să 
fi ajuns la o valoare constant bună 
care să le confere un coeficient mai 
mare de stabilitate în rezultate. Mai 
ales în fața unor adversare de un 
anumit nivel, inferior sportivelor 
noastre. Or. Vlaicov a fost eliminată 
de Wetzel (Bucholz). iar Crișan de 
Stephan (pe care o învinsese la e- 
chipe). Această comportare în zig
zag nu dovedește altceva decît go
luri în tehnica și psihicul ambelor 
jucătoare. Desigur, într-o întrecere 
sportivă pot apare și unele elemente 
imponderabile, dar, de la un plafon 
dat, cota de neprevăzut este din ce 
în ce mai mică și valoarea intrin
secă trebuie să aibă pînă în cele din

PREGĂTIM PENTRU NICI UN BILET ÎN PLUS!
a susține Însuflețit

l
l
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I
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Șl SPORTIV ECHIPA ROMÂNIEI

Maria Alexandru fi Carmen Crișan 
dublu Jele a campionatelor

urmă cuvîntul hotărîtor. Forma 
sportivă de moment face, uneori, 
ca victoria să fie mai ușoară sau 
mai dificilă, dar ea nu poate duce, 
în final, la eșec pe jucătorul cel mai 
bun. Lipsa de constanță și decizie, 
iată motivele nemulțumirii noastre 
față de evoluția celor două jucătoa
re românce. Sau, mai bine-zis. cota 
calității jocului lor s-a situat sub 
nivelul unor competitoare aflate în 
eșalonul fruntaș internațional.

Că de un asemenea atu n-au be
neficiat nici băieții, aceasta nu ne 
surprinde, ținînd seama de valoarea 
lor mai scăzută, comparativ cu ni
velul european. Totuși, am fi dorit 
mai multa legătură în acțiunile în
treprinse. mai mult discernămint. 
A lovi mingea la întâmplare. fără 
vreun considerent de ordin tactic 
în funcție de adversarul din față, 
este genul de joc sortit eșecului. 
Sigur, adoptarea unei tactici anumi
te, presupune și un bagaj minim 
de cunoștințe, nu numai voința de 
a lupta. Poate că noile promoții de 
jucători vor oferi elemente cu „ar
mele" tehnicii mai bine puse la 
punct decît Doboși, Giurgiucă sau 
Gheorghe, deși aceștia sau alții din 
aceeași generație, nu sint definitiv 
plafonați, dar nici apți — după pă
rerea noastră — de un progres sub
stanțial și rapid care să-i propulseze 
pe orbita performantelor veritabile.

— medaliate cu bronz la proba de 
europene de la Rotterdam.

Foto : P. ROMCȘAN
Și încă un lucru. Spiritul de echi

pă trebuie să caracterizeze perma
nent pe fiecare component al unei 
reprezentative naționale. Or. și Ia 
acest capitol am înregistrat unele 
fisuri. Nu avem deloc intenția sâ 
exagerăm gravitatea unor fapte. 
Este. însă, de neînțeles gestul celor 
trei jucători care, fiind eliminați 
din competiție, n-au mai apărut ia 
sală in cea mai interesantă și aglo
merată zi (penultima) a campiona
telor. decît aproape de miezul nop
ții. Nu s-au arătat interesați nici 
să vizioneze meciurile fruntașilor 
continentali printre care figurau și 
cele ale Măriei Alexandru și nici 
s-o ajute ca soarring-parteneri la 
încălzire. Era, mai ales, o obligație 
morală elementară care nu trebuia 
nici măcar sugerată din afară. Pen
tru purtătorii tricounior naționale 
noțiunea de răspundere capătă în
țelesuri multiple printre care cel 
privind spiritul de echipă, de în
trajutorare reciprocă are o semnifi
cație majoră.

Valoare certă, constantă, si un ri
dicat simț de răspundere sint două 
atribute esențiale pentru performe
rii autentici, atribute care, ne-ar 
bucura, să le Intilnim cit mai des 
în evoluțiile jucătorilor noștri de 
tenis de masă.

Constantin COMARNISCHI

I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

șSCURTA PRIVIRE ASUPRA CAMPIONATULUI DE JUNIORI I
Activitatea com- 

petiționalâ a ju
niorilor s-a înche
iat. Profitînd de 

căuta să analizăm 
au evoluat forma

aceasta
modul în care 
țiile în campionatul trecut. Aspec
tele cele mai importante de sem
nalat sînt, după părerea mea, ur
mătoarele I

SELECȚIA este în progres, dar 
încă nu la nivelul cerințelor ac
tuale ale voleiului modern. Talia 
ridicătorilor este mică la toate e- 
chipele și în special la cele mas
culine (Rapid, Șc. sp. 1 Buc. etc).

De asemenea, se remarcă faptul 
că nu există ridicători stîngaci, cu

Cer-excepția jucătoarei Emilia 
nega de la Farul Constanța.

PREGĂTIREA TEfiNICA 
încă insuficienâ la elementele 
cifice apărării (mă refer în prin
cipal la poziția joasă și la depla
sarea în această poziție, la plon- 
joane și blocaj).

Utilizarea 
două mîini la mingile 
constituit încă un punct 
(excepție echipa feminină 
lui N Bălcescu Cluj).

PREGĂTIREA FIZICA 
desăvîrșire absentă la majoritatea 
echipelor feminine și masculine.

Din punct de vedere TACTIC, 
s-a costatat că varietatea jocului 
a crescut, toate echipele efectuînd 
combinațiile cu intrarea ridicăto
rilor din linia a doua. Totuși, vi
teza de execuție a combinațiilor în 
atac este încă insuficientă pentru 
a surprinde apărarea adversă. Un 
punct pozitiv îl constituie apli
carea sistemului defensiv cu cen

este 
spe-

preluării de jos cu 
ușoare a 

negativ 
a Liceu-

este cu

trul doi 
dublajul 
te echipe și în special la Șc. sp. I, 
Rapid, Viitorul București. Așeza
rea pe teren la primirea serviciu
lui a fost însă defectuoasă, mai 
ales la echipele feminine și, In 
special, la Șc. sp. 2 Buc., Șc. sp. 
Caransebeș, Șc. sp. Bacău și Șc. 
sp. Brașov.

Unul din scopurile principale 
ale diviziei școlare și de juniori 
este acela de a forma cit mai 
multe elemente de perspectivă 
care, promovate la niveluri supe
rioare, să devină valori autentice. 
La turneele finale am remarcat 
următorii sportivi: Tudose. Rebe- 
dea, Romanescu și Pipirig (Șc. sp. 
1 Buc.), Dan Ionescu, Traian Ma
rinescu (Viitorul 
Văgăună (Rapid 
Crișan (Șc. sp. 
tinescu (Șc. sp.
bărâ și Dumitraș (Șc. sp. Oradea 
Epure (Șc. sp. Caransebeș), Gheor- 
ghiță (Șc. sp. Sibiu), Căescu și 
Roșu (Șc. sp. P. Neamț), Istrate 
(Șc. sp. Ploiești), Ignișca (Șc. sd. 
Tg. Mureș), Kunkuti (C.F.R. Timi
șoara) — la masculin t Aurora Po- 
pența, Emilia Pitaru, Iolanda Po
pescu și Marilena Milea (Șc. sp 
Sibiu), Cătălina Celmare și Mari
lena Ivașcu (Șc. sp. 2 Buc.), Li
liana Pașca, Emilia Cernega (Fa
rul), Margareta Bako, Doina Bo- 
tezan, Mariana Petrescu 
men Ionescu (Liceul N.
Cluj), Mariana Grigoraș (Șc. sp. 
Bacău), Georgeta Busuioc
Petrescu (Șc. sp. Ploiești), C. Vleja 
(Șc. sp. P. Neamț), Maria Anto
nescu și Cristina Liuba (Șc. sp.

retras, în cadrul căruia 
a funcționat bine la mul-

Buc.), Țigăeru și 
Buc.), Ionescu și 

Brașov), Constan- 
Buzău). Pop, Ta-

și Car- 
Bălcescu

și Maria

S-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE 
PENTRU MAREA ÎNTRECERE

(Urmare din pag. 1)

este amenajată pentru marea între
cere și putem spune că federația de 
specialitate, în colaborare cu Consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport Constanța, a chibzuit bine 
împărțirea spațiilor de concurs și de 
lucru. Un podium central va . fi în 
stare să suporte pînă și impresionan
ta greutate a „supergreilor" și a hal
terelor cu discuri, însumînd sute de 
kilograme. O perdea-cortină va crea 
un spațiu unde va avea loc „încăl
zirea" concurenților. în sală, mesele 
juriului și secretariatului, tribunele 
pentru spectatori și un mare panou 
pe care sportivii, oficialii și publicul 
vor putea urmări evoluția întrece
rilor după fiecare încercare. Vestia
rele, birourile directorului, comisiei 
medicale și altor organisme ale cam
pionatelor europene sînt și ele gata 
să-și primească oaspeții.

Un serviciu în premieră 
sporturilor din Constanța t t . i ___ X Tie

la Sala
______  __ ______ , instala

țiile" biroului de presă.'Holul de la 
etaj a fost transformat în centrală 
telefon—telex, legată prin circuite ra
pide, cu fir și prin radio, cu Capitala, 
cu Europa și... întreaga lume. La 
eforturile conducerii și tehnicienilor 
P.T.T.R. din Constanța, se adaugă 
sprijinul departamentului de specia
litate care, pe lîngă deservirea exem
plară din centralele respective, asi
gură personal de exploatare cu o 
înaltă calificare, cunoscător al lim
bilor de circulație mondială.

In sfîrșit, o tribună a presei, cu 
peste 100 de locuri va asigura, ală
turi de celelalte servicii, condiții de 
lucru optime numeroșilor colegi din 
țară și de peste hotare, care și-au 
anunțat sosirea încă de astăzi. Con
ducerile hotelurilor „Continental", la

doi pași de sală, și „Palas" s-au 
pregătit să asigure găzduirea ziariști
lor care și-au exprimat dorința să 
locuiască aici.

Antrenamentele, riguros planifica
te, vor avea loc în sala „Tomis“, unde 
podiumuri și haltere suficiente stau 
la dispoziția sportivilor.

Cartierul general al delegațiilor 
sportive va fi cochetul hotel „Dacia", 
din Mamaia, în care sportivii și ofi
cialii vor găsi condiții de cazare și 
masă pe potriva renumelui și ospita
lității splendidei noastre stațiuni ma
ritime.

Programul extra-sportiv va oferi 
oaspeților vizite la muzee, un specta
col dat de ansamblul folcloric con- 
stănțean, care va pleca a doua zi 
după reprezentație într-Un turneu 
peste hotare. O deconectantă vizită 
pe litoral va da oaspeților posibilita
tea să admire frumusețea stațiunilor, 
rod al eforturilor statului nostru, ca
re a transformat malul românesc al 
Mării Negre într-un șirag de neste
mate, de moderne locuri de odihnă 
și tratament pentru oamenii muncii 
din țara noastră și turiștii sosiți 
de peste hotare.

La întrebarea „Cum stați ?“, tov. 
Gheorghe Răbță, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Constanța, ne-a răspuns- 
zîmbind i

— Nu... stăm, deși pregătirile sînt 
pe sfîrșite. După prima etapă, de or
ganizare, urmează cea de a doua — 
primirea oaspeților și apoi marea în-, 
cercare — concursul propriu-zis. Nu 
avem emoții, fiindcă totul a fost pus 
la punct pînă în cele mai mici amă
nunte. Ba, să spun drept, avem și 
emoții în ce privește evoluția halte
rofililor noștri, pe care dorim să-i 
vedem printre cei care vor urca pe 
podiumul de colo, cel pe care scrie 
I, II, III...

viitor
per- 
unui 

de Ia

Caransebeș), Olimpia Ionașcu (Ra
pid Buc.) etc.

Pentru anul competițional 
este necesară o preocupare 
manentă pentru atragerea 
mare număr de copii, chiar
vîrsta de 9 ani, pentru ca din rîn- 
dul lor să se poată efectua o se
lecție exigentă, condiție esențială 
pentru sporirea valorii diviziei de 
juniori șj școlari.

De asemenea, se simte nevoia 
ca volumul și calitatea antrena
mentelor să se ridice la nivelul 
impus de cerințele actuale ale vo
leiului de performanță, asigurin- 
du-se astfel progresul ritmic al 
juniorilor. Procesul de instruire 
trebuie să Ce diferențiat, în 
ție de valoarea jucătorilor 
drați la aceleași vîrste.

Pentru re vitalizarea unor 
pe de A și B este necesar 
efectueze o infuzie mare de 
tivi tineri care, promovați cu mai 
mult curaj în echipele respective, 

cîștige maximum de experien- 
în minimum de timp.

prof. Nicolas TĂRCHILA 
antrenor federal

furtc- 
înca-

echi- 
să se 
spor-

să 
ță

FRUNTAȘELE SÎNT GATA

PENTRU MARELE ASALT
(Urmare din pag. I)

lean, marc amator și bun cunoscă
tor al sportului, meciuri
Joase prin care să sporim nota fes
tivă a inaugurării noii săli i____
de la Pitești. Nu mă îndoiesc că și 
celelalte echipe, aflate acum în for
ma lor cea mai bună, vor urmări și 
acest aspect".

Adeptul ideii unui viitor campionat 
sub formă de turnee, antrenorul 
studentelor de la I.E.F.S., Gh. Moise, 
ne mărturisește că „în condițiile 
turneului se vede adevărata valoare 
a echipelor. Păcat că „finalele piteș- 
tene" hotărăsc titlul doar între două 
echipe, iar celelalte își dispută locul 
3 sau... încurcă ițele primelor. Cu 
toate acestea, noi ne-atn pregătit 
serios pentru a lupta de la egal la 
egal cu celelalte și cu' gîndul la lo
cul 3. Prevăd ? _ ' T1
Medicina, adversara noastră 
în clasament, va fi 
aici pentru primele 
de ce, dar cred că 
derele vor decide 
chiar din prima zi. 
nile clasamentului, 
frumoase. Cel puțin fetele

spectacu-

de sport

surprize și cred că 
_____ -.a directă 
foarte periculoasă 
două. Și, nu știu 

anul acesta outsi- 
campioana. Poate 
Dincolo de rațiu- 

prevăd jocuri 
. ,_ ________ noastre

sînt hotărîte să joace bine. Mai ales 
eă aici se face și selecția pentru lo
tul național...".

Să sperăm că publicul piteștean 
care este pentru prima oară marto
rul unei competiții voleibalistice de 
prestigiu, va avea motive să aplaude 
cele patru echipe.
• Iată situația de la care pornesc 

fruntașele întrecerii de la Pitești ;
1. RAPID 22 20 2 64:15 42
2. Penicilina 22 20 2 61:16 41
3. Medicina 22 17 5 54:28 304. I.E.F.S. 22 16 6 55:26 38

tn prima zi sint programate, începind
de la ora 17. în Sala sporturilor, următoarele partide : Rapid — I.E.F.S. și Penicilina — Medicina.
• La P. Neamț, au loc întîtnirile Constructorul Buc. — Farul și Dinamo — Ceahlăul.
• La Galați — meciurile : Universita

tea Timișoara — Constructorul Arad și C.S.M. Sibiu — C.P.B.

PISTOLARII DE LA STEAUA 
CONCUREAZĂ ÎN R. D. GERMANĂ

Joi pleacă tn R. D. Germană, la 
Leipzig, echipa de pistol viteză a 
clubului bucureștean Steaua, pentru 
a participa la tradiționala între
cere a Armatelor prietene. Din 
formație fac parte i Marin Stan, Ion 
Corneliu, Mihai Dumitriu și Alexan
dru Gered,
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chiar in situația de a putea obține o 
răsunătoare victorie. (Ne gindim. cum 
ați bănuit, la acea mare ocazie, din 
minutul 81, a lui Dembrovschi, cittd 
aproape că am și văzut „doi"-ul de 
pe tabela de marcaj în dreptul e 
pei noastre.-).

Pe lîngă toate aceste cspecte 
vorind din jocul propriu-zis. 
ceea ce s-a petrecut pe cimpoi 
joc. ne stăruie insă in minte și 
cepționala atitudine a „galeriei 
sire, alcătuită din gru 
turiști, care — din 
ale tribunelor, dar ma 
sector situat la peluza

Iz- 
din 
de 

ex- 
003- 

puri masive de 
diferite colțuri 
ii ales din acel 

____ ____ __  ,____ i din soațele 
porții române In repriza secundă — 
a susținut continuu, cu căldură. In 
mod sportiv $i chiar cu_ ingeniozi
tate pe cel 11 tricolori attgaiați In 
Întrecere cu o echipă atit ce valo
roasă cum a fost naționala Ungar, i.

S-a făcut, pe bună dreptate, ob
servația că niciodată. In istoria sa 
de 50 de ani, echipa de fotbal a 
României (și, desigur, nici o ară 
formație sportivă de la noi) r.u s-a 
bucurat, ia o competiție peste ht- 
tare, de susținerea unei galerii* ca 
cea de acum 12 zile, de ia Buda
pesta, Impresionantă atit mnserW 
țs—au deplasat la acest mec 
10 000 de turiști români) c 
activitatea si pitorescul eE 
văr, „galeria* noastră *.-a fost nu
mai masivă, neobosită, energică, 
promptă în inter-enții (ne amtrtto 
cu plăcere Intre ahete. scar.aarea pe 
rind a numelui jncătorilor care avea o 
o execuție de joc remarcabiiâ_) dar 
și foarte bine „utilată*. Grupurile de 
sisținâtcri ai echipei noastre se făceau 
remarcate prin „cotarea* lor masivă 
ca mari steaguri rosu-galben-afbasti-u.
„Hai România!“ sau alte îndemnuri, 
cu mii de stegulețe tricolore de hir- 
tie. cu fel de fel de_ mijloace de 
semnalizare sonora, iar — pentru a 
reliefa elementul de pitoresc — vom 
semnala si prezența unui splendid 
bucium din Munții Apuseni, frumos 
decorat cu steagul țârii.

Jucătorii noștri au simțit dîn pun 
căldura suporterilor, Încurajările a- 
eestora le-au Întărit moralul în mo
mentele grele și le-au dat aripi a- 
tunci cînd atacau. Lucru pe care l-au 
declarat de îndată ce a răsunat flu
ierul final si pentru care au ținut ca, 
prin Intermediul presei, să adreseze 
calde mulțumiri vajnicilor lor supor
teri.

Echipa noastră a avut, deci, la Bu. 
dapesta, in grupul de turiști români, 
sprijinul energic, neîntrerupt dar de
plin sportiv pe care și l-a dorit.

Dacă pe Nepstadion a fost așa, c- 
chipa României trebuie să conteze, 
cu atit mai mult, pe sprijinul tri
bunelor, DE CARE ARE REALMEN
TE NEVOIE, in meciul de duminică, 
de acasă, de la București.

Naționala noastră susține duminică 
un examen poate mai important ca 
oritind, pentru câ — așa cum se 
scria recent — ea se află „în pragul 
performantei sale record", calificarea 
in semifinalele campionatului euro-

$1 pnn

MECIURI AMICALE
Profitând de întreruperea campio

natului Diviziei A, o serie de echi
pe au susținut ieri jocuri amicale, 
lată citeva rezultate :

C.F.R. Timișoara — U.T.A. 2—2 
(1—0).

Farul — Steaua 0—3 (0—0).
Industria sîrmei Cimpia Turzii — 

C.F.R. Cluj 1—1 (0—1).
Textila Botoșani — Politehnica 

Iași 2—6 (1—3).
Tarom — F.C. Argeș 1—3 (1—1).

pean. I’tbitarii fotbalului ii pot aju
ta. duminică, pe tricolori In această 
prestigio:

Dacă „galeria* de ILOOO de turiști 
de ia Budapesta a fr>st la înălțime, 
duminică, pe stadionul August", 
sprijinul tribunelor trebuie să în
treacă recordurile noastre în mate, 
rie. Echipa națională are nevoie, prin 
urmare, de o susținere insuflețitoare, 
neobosită, la unison, care s-o ajute 
atit să depășească momentele grel<* 
(ineritabiie In 90 ce minute de joc), 
rit și șă-si valorifice plenar ener- 
g-.iie. In ofensiva pentru^ goluri, pe.n-

2Cp6“ 
ii pe noi 
gâtun ști 
n'.e. Puj

.-.iei, !n această întrecere sportivă 
grea dar prestigioesâ.

Să punem. In încurajările noastre 
toată afecțiunea pentru tricolori, dar 
— In același timp — să nu uităm să 
ne manifestăm corect și sportiv. Ia 
înălțimea banei reputații a spectato
rului de sport din țara ar*istră. a re
cunoscutei noastre ospitalități.

tentativă !

re r.e -a S
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TRADIȚIONALUL»

Zilele trecute am fost martorii celei mai mari „vînătorl" de bilete 
ia fotbal petrecută vreodată la noi. Este aproape sigur că nici stadionul 
„Maracana" din Rio de Janeiro, cel mai mare din lume, cu 180 000 de 
locuri, nu ar fi putut satisface cerințele amatorilor de fotbal din țara 
noastră, dornici să vadă la lucru și să susțină echipa României în 
tentativa ei de a se califica în semifinalele campionatului european.

Stadionul „23 August" pe care noi îl facem adesea „sutamiist" nu 
are în realitate decît 67 000 de locuri sau, mai exact spus NUMAI 61 000 
de locuri, deoarece ultimele lucrări de iluminare a stadionului au nece
sitat reducerea cîtorva mii de locuri pentru stâlpii susținători. Cîte 
locuri sînt, atitea bilete se pot pune in vînzare, pentru că fiecare pose
sor de bilet dorește să stea comod pe locul său.

Conform unor reglementări mai vechi care iau în considerare la 
mari manifestări sportive pe amatorii de sport din provincie, oficiile de 
turism județene au primit un număr de 21 000 de bilete pentru excursii 
organizate. Din celelalte 40 000 de bilete disponibile, jumătate din can
titate a fost pusă în vînzare în București la casele de bilete, iar cea
laltă jumătate a fost distribuită prin asociațiile și cluburile sportive din 
Capitală, pentru a se da posibilitate și acelora care în mod permanent 
vizionează manifestările sportive să poată obține un bilet.

Așa cum este cunoscut, la marile meciuri de fotbal solicită bilete și 
aceia care în timp de un an sau chiar mai bine de un an, ignorează 
jocurile de campionat și alte meciuri internaționale, interesîndu-se numai 
cu prilejul unor „spectacole de gală" cum este partida de duminică. Nu 
puțini sint aceia din mediul sportiv care în asemenea împrejurări sînt 
s licitați de prieteni, cunoscuți, și chiar rude care i-au uitat de luni 
$i chiar ani.

In prezent nu mai există pentru vînzare nici un bilet, dar cererea 
atit de mare din aceste zile trebuie să ducă forurile competente la apli
carea unor soluții care să asigure prezența la asemenea întâlniri in
ternaționale a acelora care în mod obișnuit vin la stadioane și să se 
treacă apoi la mărirea capacității lor.

Ar fi cazul ca pe viitor să se facă abonamente pentru un sezon 
internațional sau pentru o competiție internațională cu date certe, pen
tru a asigura astfel celor 7 000 de spectatori al meciului cu Peru sau pe 

2' . - ai ■ cului cu Franța, că pot beneficia și de un bilei
pentru o partidă de importanța aceleia cu Ungaria. Sistemul abonamen- 

/ T de trei bilete (cum ar fi putut să fie acum cazul 
ca meciurile susținute de echipa României cu Franța, Ungaria și Dane
marca: este folosit curent peste hotare, obiectiv, stimulativ și rentabil 
pentru fotbal.

a privește mărirea capacității stadionului, pînă la o etajarc 
.-eia din tribune, care ar fi soluția cea mai bună, însă de mai lungă 

durată, cele două peluze ale stadionului „23 August" ar putea fi amena
jate PENTRU’ LOCURI IN PICIOARE și in acest caz capacitatea aces 
lora ar ajunge aproape la dublu, cițtigindu-se aproximativ 20 000 de 
locuri, .-ceasta soluție este aplicată pe toate marile stadioane ale lumii. 
Stadionul „23 August" avind in plus avantajul câ nu ar prezenta, da- 
: - : c r.str jcției Iun nici un pericol care provine de regulă din supra
încărcarea tribunelor.

Srerăm că In această vară organismele competente ale C.N.E.F.S 
vor proceda Ia asemenea rezolvări ca cele expuse mai sus și la altele 
care ar putea duce In viitor la o satisfacere mult mai mare a cererilor 
de bilete pentru fotbal.

Aurel NEAGU

JOC-SCOALA AL TRICOLORILOR
5

Atac la poarta echipei de tineret
(Urmare din pag. I)

DOMIDE. DEMBROVSCHI. DO
BRIN. IORDĂNESCU

Dominantele primei reprize de 
joc, care a durat 30 de minute.

• Balonul „curge" rapid, cit mai 
rapid intre compartimente.

REPREZENTATIVĂ DE JUNIORI

Cu jocul de antrenament de a- 
seară, în compania echipei Metalo- 
globus, au luat sfîrșit pregătirile 
lotului reprezentativ de juniori în 
vederea ediției jubiliare (a XXV-a) 
a turneului U.E.F.A.

în cursul dimineții de azi, lotul 
părăsește țara pe calea aerului, pe 
ruta București — Paris — Barce
lona. Delegația, condusă de Ion A- 
lexandrescu, secretar general F.R.F„ 
cuprinde pe antrenorii C. Ardelea- 
nu și V. Zavoda, pe medicul M. 
Georgescu și pe juniorii t St. CIL RE A 
și D. Naște (portari) — T. AN- 
GHELINT. I. NAGHI. Al. GRIGO
RAȘ, P. PURIMA și I. Bedea (fun
dași) — ION ION, L DUMITRIU 
și S. Iovănescu (mijlocași), M. RO
ȘU, V. AELENEI, M. RĂDUCANU, 
B. SABADOS, E. Sumulanschi și I. 
Iuga (înaintași). Jucătorii ale căror 
nume sînt scrise cu majuscule al-

U. L f. A.
câtuiesc formația cu care antreno
rii vor să înceapă turneul.

Reamintim că echipa României 
face parte din grupa D și că va 
disputa toate meciurile Ia Barcelo
na, cu Spania — sâmbătă 13 mai, 
cu Malta — luni 15 mai și cu Ita
lia — miercuri 17 mai. Celelalte 
trei grupe întrunesc echipele din : 
Franța, 
(gr. A), 
U.R.S.S.
Anglia.
C).

Urăm 
și succes.

Olanda, Norvegia, Polonia 
Scoția, R.F. a Germaniei, 
și Ungaria (gr. B), Belgia, 
Irlanda și Iugoslavia (gr.

juniorilor noștri drum bun

Dinamo, apărată de Adamache.

• Este vizibilă tendința de acce
lerare a acțiunilor în momentele 
apropierii de poarta adversă.

• Se joacă aproape fără prelu
are, mingea fiind transmisă de cele 
mai multe ori „dintr-o bucată".

Arbitru și conducător al jocu- 
Iui-școală, Angelo Niculescu opreș
te deseori acțiunile, atît ale echi
pei reprezentative cit și ale for
mației de tineret Dinamo, ai cărei 
jucători sint uneori îndrumați să 
execute o anume 
să pună probleme 
lecționabililor.

Scurt intermezzo . _
Răducanu. După primirea unui 
Angelo Niculescu îi reproșează 
atenția și faptul că nu a închis 
unghiul la un corner. Răducanu 
îi răspunde că n-au fost atenți la 
fază apărătorii din fața lui. La 
care antrenorul echipei naționale, 
intransigent, îi stabilește, pe loc, 
partea de vină. (în paranteză fie 
spus. Răducanu a împlinit ieri 26 
de ani, dar rigorile pregătirii, ale 
îndeplinirii integrale a temelor de 
lucru, resping, chiar și în aseme
nea împrejurări speciale, orice...

manevră, i 
de rezolvat

care 
: se

la poarta lui 
gol. 
ne-

F. C. ARGEȘ JOACĂ SÎMBĂTĂ CU SPORT CLUB
Continuîndu-și activitatea în 

ceasta perioadă de întrerupere 
campionatului, F. C. Argeș și Sport

a- 
a

Club Bacău vor disputa sîmbătă, 
la Pitești (de la ora 17), o partidă 
amicală.

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA TRAGEREA SPECIALĂ
PRONOEXPRES DIN 7 MAI

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea specială 
Pronoexpres de miercuri 17 mai 
1972, tragere care atribuie în nu
măr NELIMITAT i autoturisme 
DACIA 1300, DACIA 1100 și 
SKODA S 100 i excursii CROAZIE
RA PE DUNĂRE a cîte două locuri 
și. de cîte 1 loc precum și nume
roase premii în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Se extrag 31 de numere 
trageri și se atribuie 24 
gorii.

Marți 16 mai, ULTIMA 
tru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA

FOND 
GURI i 
1,345.191

în 5 ex- 
de cate-

ZI pen-

Nr. 19 DIN 10 MAI 1972
GENERAL DE CÎȘTI- 

2.622.290 lei din care 
lei report, 4

1972

schiță de abatere). Toată atenția 
trebuie acordată pregătirii temei
nice a partidei de duminică.

începe repriza a doua, care 
dura 40 de minute.

„Momentele fixe" se bucură 
un tratament special Exersări, 
riante diferite de execuție ța

va

de
va-
Io-

vitnri libere, la cornere șj chiar 
Ia auturi.

Admiram o acțiune de o mare 
simplitate și de maximă eficiență îs. ,X_„ , jn(-ercepteaz£ un

terenului, urcă eu 
apărată de Rădu- 
echipa adversă în 
un „un-doi“ per- 
Domide, iată-I pe 
în fața lui Rădu-

a lui Dumitru : 
balon la centrul 
el spre poarta i 
canu (trecut în 
această repriză), 
feet desenat cu 
Dumitru singur 
canu, e fentaț și el și gol !

Mulțl dintre cei prezenți pe mar
ginea terenului nu și pot opri gîn
dul și speranța unei asemenea ac
țiuni a mijlocașului nostru în par
tida de duminică. Dumitru este in 

A do
vedit-o și în meciul cu A. C. Na-
stare de asemenea isprăvi..
poli...
_ ...La ora amiezii, arșița soarelui 
își pune oarecum amprenta pe ioc, 
deSi „s^ectionabilii ■ se ambiționea
ză să păstreze o viteză cit mai ri
dicată. Apar și schimbările. Vîr- 
furile centrale, Dembrovschi și 
Dobrin, cedează locurile lui Nea- 
gu și Fl. Dumitrescu, iar pe post 
de fundaș dreapta este introdus 
Hălmăgeanu.

Cei înfrăți în joc rămîn pe te
ren și la sfîrșitul partidei, împreu
nă cu Răducanu, care face eforturi 
să Ie rețină cit mai multe din 
șuturile Pe care j Ie expediază pe 
poartă. în vervă deosebită de șut 
se arată Neagu, care clatină de 
cîteva ori barele cu „bombele" 
sale. Tn vreme ce restul selecțio- 
nabililor iau drumul dușurilor, 
notăm, în afara „canonadei" de la 
poarta lui Răducanu. un element 
aparent secundar: în jurul tere
nului, aleargă, discret, de nimeni 
băgat în seamă. Sătmăreanu. O 
completare individuală la norma de 
efort.

înainte de a părăsi „scena" re
petiției generale a lotului. îi soli
cităm medicului Dumitru Tomescu 
un buletin de sănătate a selec- 
ționabililor. Aflăm că în diminea
ța zilei jucătorii au fost supuși u- 
nor probe funcționale, care au scos 
în evidență starea bună sau foarte 
bună a selecționabililor Dinu. Ior- 
dănescu și Dobrin sint refăcuți 
după accidentele suferite. Singurul 
indisponibil la această oră e Lu- 
cescu, suferind de o întindere Ia 
mușchiul abductor de la piciorul 
drept. El urmează un tratament 
complex, fizical și medicamentos, 
și face zilnic o recomandată gim
nastică segmentară.

Programul de astăzi al lotului
Dimineață: o vizită la fabrica 

de confecții București.
După-amiază: un antrenament 

(ușor) fizic și tactic

EXTRAGEREA I : 16 19 1 45 7 36 
FOND DE CÎȘTIGURI1 2.002.369 

lei din care 1.345.191 lei report 
categ. 1

EXTRAGEREA a II-a i 25 35 31 
22 28

FOND DE CÎȘTIGURI i 
lei.

Plata cîștigurilor pentru 
tragere se va face astfel i

In Capitală începînd de 
mai pînă la 24 iunie 1972 ;
începînd aproximativ de sîmbătă 
20 mai pînă la 24 iunie 1972. in
clusiv.

619.921

această

joi 18 
în țară

L O T O
CISTIGURILE TRAGERII DIN 

5 MAI 1972
EXTRAGEREA I : Categ. 2 i 3,45 

variante a 26.733 lei ; căteg. 31 
14,30 a 6,450 lei; categ. 4 ț 17,60

a 5.240 lei; categ. 5i 110,45 a 835 
lei; categ. 61 187,95 a 491 lei,

REPORT CATEGORIA 1 i 92.230 
lei .

EXTRAGEREA a II-a: Categ. 
A i 1 variantă lO’/o a 82.198 lei ; 
categ. B i 2 variante 25% a 17.125 
lei și 7 variante lOVo a 6.850 lei; 
categ. Ci 7,60 a 10.816 lei; categ. 
D i 25,55 a 3.217 lei ; categ. E1 
44,25 a 1.858 Iei ; categ. F i 45,10 
a 1.823 lei; categ. Z i 1 380 a 100 
lei.

Cîștigui de 82.198 lei de la 
tragerea a II-a categ. A jucat 
a fost obținut de Cârămidaru 
bin din Lupeni.

eliberate de
ziariști

au acces Ia tri-

ll ubrică redactată de
LOȚO-PRONOSPORT

ex- 
lO’fo
Sa-

ANUNȚURI
La întâlnirea internațională de 

fotbal dintre echipele reprezen
tative ale României șî Ungariei 
sînt valabile numai legitimațiile 
de liberă intrare Ia manifesta
țiile sportive 
C.N.E.F.S.

Legitimațiile pentru 
(dermatin roșu) 
buna 1. iar cele însoțite de ti
chet special Ia masa presei

★
Consiliul pentru educație fi

zică al municipiului București 
comunică asociațiilor și clubu
rilor care și-au ridicat cota de 
bilete pentru jocul de fotbal 
România — Ungaria că își pot 
ridica, începînd de astăzi, și 
programele.



PARTIDĂ DE VERIFICARE ÎNAINTEA RETURULUI CU DANEMARCA

CUPA CUPELOR LA BASCHET FEMININ

ZIARULUI „SPORTUL'-BUCURESTI
SPARTAK LENINGRAD A CiSTIGAT TROFEUL

9

Ta Bournemoutfi

PLOAIA DKTEALA
AMINARI «I»

Min. 50. Marcu înscrie golul
Debut spectaculos tie partidă. 

..Olimpicii*4 noștri pornesc în iu
reș spre poarta 
Chiar în primul 
Gybrfi’ scapă pe 
centrează precis 
11 m. Kun II se 
de un 
gări și 
poartă, 
menskj 
după ce jucătorii noștri 
rează balonul, Tătaru se lansează 
în slalom printre apărătorii oas
peților. șutează violent, dar por
tarul echipei bulgare este din nou 
la post. Și cînd toată lumea se 
aștepta ca echipa noastră să des
chidă scorul, oaspeții fructifică pe 
contraatac (min. 4) prima lor ocazie: 
Hagiev profită de rămînerea lui 
Pop pe undeva pe la centrul tere
nului și de indecizia lui Olteanu. 
avansează pînă în careul mic și, 
cu toate că Ghiță iese pentru a-i 
micșora unghiul, înscrie în colțul 
lung !

Jucătorii noștri par derutați, nu 
se regăsesc minute în șir, greșesc 
copilărește pasele, nu se demarcă 
oportun, abuzează de driblinguri, 
pieri cu ușurință mîngea. Totuși, 
încet, încet. Anca și Simionaș în
cep să lege jocul, dar tot ei doi, 
împreună cu Tătaru, vor irosi cite- 
va excelente ocazii de a egala. Cea 
maj mare dintre ele va fi însă 
aceea a Iul Marcu (min. 38). Por
nit într-o cursă lungă, de aproape 
50 de metri, și ajuns pînă în ca
reul advers, extrema stingă a echi
pei noastre preferă sâ mai dri
bleze încă un jucător în loc să șu- 
teze și pierde balonul... Patru mi
nute maj tîrziu, singura combinație 
spectaculoasă a echipei noastre în

lui Kamenski. 
minut de joc. 

extrema dreaptă, 
spre punctul de 
înalță ca împins 

resort peste „centralii*4 bul- 
reia puternic, cu capul, spre 
Cu un reflex uluitor, Ka- 
trimite în corner. Imediat 

recupe-

victoriei Foto: Drage? NEAGU
aceasta primă pacte a jocului est» 
finalizată defectuos de Tătaru.

Reveniți de la cabine, „muștru- 
luiți** și deciși să întoarcă rezul
tatul în favoarea lor, jucătorii noș
tri pornesc din nou în trombă 
spre poarta oaspeților și de astă 
dată — spr« deosebire de începu
tul primei reprize, șansa le suride. 
ei reușesc sâ Înscrie două goluri 
deosebit de spectaculoase. în min.

Suleimanov sint avertizați pentru 
joc dur iar. cu citeva minute 
înainte de sîîrșitul meciului. Ha- 
gtev este eliminat de pe teren ca 
urmare a unui fault grosolan ’asu
pra lui Simionaș.

SELECȚIONATA OLIMPICA : 
Ghiță — Pop, C. Olteana, Vlad. 
N. Ionescu (min. 46 Codrea) — 
Anca. Simionaș — Gyorfl, Tătaru, 
Kun n (min. 23 Hei vei), Marcu.

BULGARIA B : Kamenski (min. 
62 Kostandinov) — Gherov, Ivkov. 
Angbelov, lonov — Kolev (min. 
46 Dretusizov). Sulelmanov — 
Marinov, Hagiev. Grigorov, Pa- 
țev (min. 46 Borisov).

A arbitrat : GYORGT JIUNCZ 
(Ungaria).

Ieri, pe stadionul Republicii, de 
Ia ora 15, s-a disputat meciul din
tre Selecționata de tineret și Se
lecționata Diviziei B. Cu toate că 
au evoluat pentru prima dată îm
preună. jucătorii divizionari B s-au 
dovedit mult mai periculoși în fa
zele de atac reușind să înscrie 
singurul gol al partidei, in repri
za a Il-a. prin băimăreanul RoznVai.

Laurentiu DUMITRESCU I

BELGRAD, 10 (prin telefon, de Ici 
trimisul nostru special).

Ediția inaugurală a competiției 
europene de baschet feminin „Cupa 
cupelor", dotată cu trofeul oferit 
de ziarul ,.Sportul"-București. s-a 
încheiat cu succesul scontat al pu
ternicei formații sovietice Spartak 
Leningrad. învingătoare in prima 
partidă desfășurată pe teren pro
priu. cu 84—63. in fața echipei 
Vozdovac Belgrad, baschetbalistele 
sovietice au repurtat o nouă vic
torie în meciul desfășurat în Sala 
sporturilor tiin cartierul Novi Beo
grad cu 86—61 (43—16). După joc, 
căpitanul echipei. Nadejda Zaharo
va. a primit trofeul „SPORTUL** - 
București.

întrecerea finală a fost domi
nată încă din primele minute de 
team-ul din Leningrad, prezent in 
teren cu un _5“ înalt și foarte mo
bil, care a opus gazdelor o apărare 
în zonă foarte agresivă. Nikulina. 
Lemehova. Zaharova. Kobzeva și 
Kaliaghina au prins la propriul 
panou aproape toate mingile ra
tate de gazde (și acestea au ratat 
nepermis de mult), și au înscris cu 
regularitate, fie prin aruncări de 
la semidistanță (toate jucătoarele 
de la Spartak excelează Ia acest

capitol), fie de sub coș, ca finali
zare a acțiunilor poziționale.

Replica echipei din Belgrad a 
fost destul tie palidă. Apărarea om 
la om, insuficient, de combativă, nu 
a putut ține piept ofensivei adver
se, iar în atac, baschetbalistele de 
la Vozdovac au eșuat aproape cu 
regularitate în prima repriză, de
oarece aruncările lor de la semi- 
distanță nu au avut precizie, iar 
sub panou superioritatea sportive
lor sovietice a fost mult prea netă. 
Ca urmare, tabela electronică Doxa 
a indicat în min. 6 scorul de 14— 
6. în min. 10 : 24—9 și în min. 
16 : 31—11 în favoarea cvintetului 
din Leningrad. Se punea evident, 
in acest moment, doar problema 
diferenței la care va învinge Spar
tak.

După pauză, antrenorul iugoslav 
Miroslav Stojkovici a reușit să im
pună echipei sale un ritm mai 
alert și pericolul ' unei înfrîngeri 
catastrofale a putut fi evitat. Di
ferența s-a redus, dar cu puțin, 
deoarece antrenorul sovietic Sta
nislav Galcinski a procedat, la rîn- 
tiul său. la modificări in forma
ție. reintroducînd pe rînd jucătoa
rele de bază înlocuite pe parcursul 
meciului. Spre sfîrșit- partida s-a

desfășurat într-o mai pronunțată 
notă de echilibru, fapt care a 
mulțumit pe spectatori.

Au înscris : Kobzeva 25, Nikulina 
11. Lemehova 10, Kurova 8, Kali
aghina 8. Sirokova 5, Ovcinikova 
4, Zaharova 4, Neikrasova 4, An
gelova 3, Kocinova 2, Horohina 2 
de la Spartak, respectiv Iovanovici 
25, Kalenici 22, Trajkovskj 8, Su- 
rovici 4, Tanjevici 2 de la Voz
dovac.

Au arbitrat excelent Gh. Chi- 
raleu (România) și G. Pschera 
(Austria).

D. STÂNCULESCU

LONDRA. 10. — Campionatele
internaționale de tenis pe terenuri 
cu zgură «
desfășoară 
programat 
treilea în 
au suferit 
din cauza

La masculin.
Smith și-a luat o categorică re
vanșă în fața tînărului jucător 
francez Jean-Loup Rouyer. care-l 
eliminase în recentul turneu de la 
Roma. Smith a cîștigat de data a- 
ceasta, cu 6—2, 6—3, 8—6. Tn alte 
două partide. Fassbender (R.F.G.) 
l-a învins pe McMillan (R.S.A.) cu
6— 3. 6—2, 6—4 ; iar Hewitt (R.S.A.) 
a dispus de Kalogheropoulos (Gre
cia) cu 6—4, 6—3, 6—2.

Iată și rezultatele la simplu fe
minin • Virginia Wade (Anglia) 
Wendy Turnbull (Australia) 7—5,
7— 5 ; Sharon Walsh (S.U.A.) — 
Corinne Molesworth (Anglia) 6—4, 
7_5 ; Helen Gourlay (Australia) — 
Neil Truman (Anglia) 8—6. 2—6, 
7_5 ; Gail Chanfreau (Franța) — 
Betty Stove (Olanda) 1—6, 6—3,
8— 6.

Din cauza amînărilor survenite, 
jucătorii români Hie Nastase și 
Ion Tiriac nu și-au putut susține 
partidele programate.

ale Angliei, care se 
la Bournemouth. au 
meciurile din turul al 
probele de simplu. Ele 

însă dese întreruperi 
ploilor.

americanul Stan

Corespondență specială pentru SPORTUL

46. Tătaru șutează senzațional de 
la cea 20 m peste un „buchet.-4 de 
jucători, sus. Ia vinclu : 1—1. La 
acest Șut, ■ Kamenski nu schițează 
nici un gest. Nu tree decît patru 
minute și goal-keeper-ul echipei 
bulgare va scoate iarăși, resemnat, 
mingea clin plasa propriei sale 
porți, acolo unde o trimisese cel 
mai bun dintre atacanții olimpi
cilor în acest meci — Marcu —. 
în urma unui șut plasat 1 
bară. Același Marcu, în vervă 
sebită, ratează însă majorarea 
rului (min. 62). Ambiționați, 
peții contraatacă de citeva 
foarte rapid prin Marinov și 
giev. Ei ar fi putut marca în 
73 și 75, dar Ghiță intervine 
vînd in extremis două goluri 
făcute.

Finalul partidei contrastează cu 
începuturile de repriză. Se joacă 
mai încîlcit și mai nervos, Vlad și

lingă 
deo- 
sco- 
oas- 

i ori
Ha- 

mi ti. 
sal- 
gata

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE FOTBALIȘTILOR MAGHIARI
PtNIRU MfCIUl Ot H BUCURfȘII

I

SELECȚIONATA DE RUGBY CORNWALL
CU 5 INTERNAȚIONALI LA BUCUREȘTI

BUDAPESTA, 10 (prin telefon). — 
Fotbaliștii reprezentativei naționale 
a Ungariei, care se pregătesc pentru 
meciul de duminică de la București, 
si-au continuat cu asiduitate-progra
mul de antrenamente în localitatea 
Estergom. Ei au susținut în ultimele 
două zile jocuri de verificare.

Marți după-amiază, 11-Ie maghiar 
a jucat în compania formației Penzii- 
gyorok, din liga secundă, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 9—1 (4—1). 
Antrenorul R. Illowszky, a folosit cu 
acest prilej următorii jucători i Rot- 
hermel — Vepi, Pancsics, BaJint, P. 
Juhasz, 1. Juhasz, Kocsis, Sziics, Szoke, 
Bene. Zambo. După pauză, în poartă 
a intrat Geczi, iar în locul lui I 
Juhasz a fost introdus Kovacs.

Ziua de miercuri nu s-a deosebit 
de cele precedente, selecționabilii fă- 
cîndu-și antrenamentul obișnuit de 
dimineață. O noutate a fost totuși 
apariția lui Dunai, care s-a antrenat 
timp de o jumătate de oră. El nu 
avea să apară însă în jocul de veri-

ficare care a urmat. In după-amiaza 
aceleiași zile.

A doua adversară a naționalei un
gare a fost o echipă din a treia ligă. 
Elore Budapesta De data aceasta, 
scorul a fost de 8—1 <3—0) pentru 
formația condusă de R. Illovszky, 
care a trimis în teren pe următorii : 
Geczi (Rothermel) — Vepi (Fabian), 
Pancsics, Balint, P. Juhasz, I. J»has’, 
Kocsis (Kii), Sziics (Kovacs), S’Oke, 
Bene, Zambo. O deosebită dispoziție 
de joc au arătat Bene și Kj. ca-e 
au marcat cîte 2 goluri.

Ca rezultat al pregătirilor din ul
timele zile, se poate afirma aproape 
cu certitudine că Fazekas șî Brani- 
kovits nu vor face deplasarea Ia 
București, pentru meciul cu Româ
nia. Echipa definitivă nu va fi cu
noscută însă înainte de urcarea 
avion, sîmbătă Ia prînz.

LONDRA, 10 (prin telex de ia 
corespondentul nostru). — Nu mai 
puțin de 23 de jucători de rugby 
din comitatul Cornwall se pregă
tesc să plece în turneul la care 
au fost invitați de federația româ
nă de specialitate,
ment — care marchează într-un fel 
reluarea, după multă vreme, a re
lațiilor dintre rugbyștii români și 
britanici —a stirnit interesul pre
sei engleze.

Reprezentativa de rugby a co
mitatului Cornwall va sosi vineri 
la București cu o formație puter
nică. în măsură să susțină 
tre: meciurr prevăzute în tu 

adevărat 
vor face călătoria 
mai buni jucători 
Stevens și Palmer 
cnovocați la echi 
Angliei. în vederea 
(și pe bună dreptate) criticatul 
turneu în Africa de Sud. De a 
feL managerul echipei Cornw: 
care se deplasează la București, 
dl. William Tonkin, ne-a declarat 
ieri: -Chiar și fără Stevens și Pal
mer, cred că avem o echipă des
tul de tare**.

Doi dintre cei mai buni oameni 
ai formație: sint aripa trei-sferturi 
Plummer, care a jucat în echipa 
Angliei in acest sezon împotriva 
Tării Galilor. Și pilierul Harris, 
care a fost rezervă în echipa An
gliei. De altfeL Harris va fi căpi
tanul echipei care pleacă spre Ro
mânia. Fundașii Bate si Staddon. 
ca și înaintașul Baxter sînt alți ju
cători din Cornwall. membri ai 
lotului lărgit al Angliei.

Douăzeci dintre jucătorii care 
vor evolua în România sînt se
lecționați ob:șnuiti în reprezenta
tiva Cornwall, care participă în 
campionatul de rugby al comitate
lor. începînd din acest an singura 
competiție internă organizată, ta 
Anglia. încă de la începutul sezo-

Acest everr-

Cu binecunoscuta lor dăruire in joc, rugbyștii englezi dispută dirz orice 
balon-

nulul, echipa Cornwall s-a arătat 
a fi în formă. întrucît a reușit 
să învingă selecționata Gloucester
shire, o formație foarte puternică, 
aptă să câștige titlul de campioană 
a comitatelor englezești. (De alt
fel. Cornwall este singura echipă 
care a învins Gloucestershire în 
sezonul 1971—72). Cu patru ani în 
urmă. Cornwall a reușit un sezon

Loszlo NISZKACZ
„Nepsport" — Budapes:

ÎN SFÎRȘIT, A TĂCUT!

I

fost 
la

sovietici, dar în formație au 
evoluat și cîte un francez, englez 
și spaniol. Bineînțeles că. dat 
fiind rezultatul, nici o fotografie 
nu a consemnat evenimentul...

După parerea sa. a
i nu își mai au rostul și Fede- 
a internațională a sporturilor 

hipice are datoria de a le suprima, 
spre binele tuturor.

„POȘTA REDACȚIEI"

memorabil, întrucît a ajuns în fi
nala campionatului 
pierzînd la
Lancashire.

Așezat în 
un teritoriu 
mitatul Cornwall este, din punct 
de vedere sportiv. devotat rug- 
byului. De la Bristol și pînă în 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
comitatului, sportul dominant este 
cel cu balonul oval.

Echipa Cornwall va fi însoțită Ia 
București de cunoscutul arbitru
internațional dr. Dwyer. După 
cum ne-a declarat dL Tonkin, o 
echipă românească va întoarce 
vizita britanicilor în cursul lunii 
octombrie, cînd sînt prevăzute trei 
întîlniri. cu reprezentativa Corn
wall (în meci revanșă), cu selec
ționata comitatului Devon (comitat 
vecin cu Cornwall. în aceeași par- 

o

limită în
comitatelor, 

fața echipei

sud-vestul
ca de peninsulă, co-

Angliei, pe

te a Angliei) si în sfîrșit cu 
combinată Cornwall—Devon.

Ston LEVENSON

SOTIA COSMONAUTULUI STABI
LEȘTE RECORDURI

A«f omobi lis tu, 
american Len 
Duncan, partici
pant la cu-sa de 
la Flemington, 
zboară (involun
tar) cu mașina 
sa buclucașă 
peste gardul de 
protecție al pistei. 
Pilotul a 
tremsportat 
spital, iar mași
na la fiare vechi.-

Jonqueres d’Oriola, 
la patru

Un echipaj de competiție, sub 
conducerea pilotului de încercare 
Marina Popovici — soția cunoscu- 

erou al Uniunii Sovietice 
bilit 
tru ___  .. _
reactoare cu elice. Aparatul pilotat 
de Marina Popovici, un „AN-22", 
a transportat pe o distanță de 
2 000 km, O încărcătură de 30, 35, 
40. 45 și 50 tone, cu o vi
teză de 580 de km pe oră. Pavel 
Popovici, care înainte de a deveni 
cosmonaut a fost de asemenea pi
lot de încercare, este șl el dețină
torul unor recorduri de viteză 
aviatică.

cosmonaut Pavel Popovici, 
a sta- 

cinci recorduri mondiale pen- 
avîoane dotate cu motoare

„VETERANUL" PROTESTEAZĂ

Una dintre cele mai populare 
figuri ale sportului hipic este

francezul Pierre 
participant și medaliat 
Olimpiade, azi în vîrstă de 52 de 
ani — cîntărind însă tot 69 de 
kg ca șî acum 20 de ani — se pre
gătește pentru a participa și la 
J.O. de la Munchen.

D'Oriola este însă foarte supărat 
din cauza discriminărilor la care 
sînt supuși călăreții în raport cu 
ceilalți sportivi candidați la gloria 
medaliilor olimpice. El s-a ridicat, 
într-un interviu televizat, împotri
va practicilor care interzic concu- 
renților la probele hipice de a cu
noaște și de a se familiariza cu 
parcursul de întrecere. „Aceasta 
favorizează concurența gazdelor, 
dîndu-le un avantaj în afara eti
cii sportive și pune în mare peri
col âtît caii cit și pe călăreți, care 
ignoră primejdiile ce ii pot pîndi, 
dudnd in final la evoluții pruden
te, mult sub posibilitățile reale 
ale participanților". spune marele 
sportiv.

Foarte cunoscut pentru combati
vitatea sa verbală, pe care o ma
nifestă cu orice ocazie, fostul cam
pion mondial de box, Cassius Clay 
si-a găsit „r.asul" și a rămas fără 
replică, tocmai atunci cînd ea era 
imperios necesară. Faptul s-a pe
trecut în repriza a 12-a a recentei 
sale întîlniri cu canadianul Geor
ge Chuvallo, care a rezistat în pi
cioare pînă la gongul final. Asal
tat de lovituri din toate direcțiile, 
imperturbabilul George I-a între
bat pe Clay între o directă și un 
upercut t „Ce s-a întîmplat cu ce
lebrul tău pumn. Nu simt nimic... 
Pe tine nu te îngrijorează faptul 
ăsta ?“

Și pentru prima oară Clay n-a 
avut nici cuvinte, nici pumn, 
să răspundă...

Confrații de la ziarul parizian 
..L'Equipe** su fost puși în situația 
de a cere scuze unui cititor, care
— adresîndu-se rubricii de ciclism
— a cerut să se publice lista clasa
mentelor complete ale Turului 
Franței de la înființarea probei și 
pînă în prezent. Caiculîndu-se spa
țiul cerut de satisfacerea acestei ciu
date cereri, s-a ajuns la concluzia 
că un singur număr de ziar nu 
ar fi suficient In consecință, soli
citantul a fost rugat să aștepte 
pînă la disputarea ediției 1972, 
cînd se va edita un buletin spe
cial. cuprinzînd toate datele ce
rute. Cîte nu fac ziariștii pentru 
cititorii lor I...

i

PROVOCAREA DEFUNCTULUI
ca

9!

REPORTERI CONTRA 
FOTOREPORTERI...

„culisele" recentului campio-In
nat mondial de hochei de la Pra
ga, s-a disputat un foarte intere
sant meci amical de... fotbal, care 
a opus unei selecționate a. fotore
porterilor 
ziariștilor 
campionat Evoluînd energic și 
mare vervă de joc, ziariștii 
învins pe colegii lor fotografi 
scorul de 6—2.

Selecționata „condeierilor" a fost 
formată în majoritate din ziariști

combinată a 
la 
în 
au 
cu

cehi o 
străini acreditați

Dave Shyde este un fost boxer 
profesionist, fost campion la ca
tegoria grea al Australiei. Deunăzi, 
el a suferit un șoc desul de ne
plăcut, citind în ziarul de 
neață știrea propriei sale 
Cum se simțea foarte bine 
deplină formă, a dat fuga la 
cu pricina și. a tipărit o dezminți- 

care sună astfel < ,,N-am murit 
loc. Cine dorește să se convingă, 
poftească în ring, unde îl pro

voc la un meci. în trei reprize!“ 
Pînă la ora actuală nu s-a pre
zentat nici un amator, deși — 
am omis să vă spunem — Shyde 
este în vîrstă de 65 de ani

dimi- 
morți.
și în 
ziarul

re, 
de 
să

„STELELE
„Acum, să 

nem patinele 
cui!...“ — ar 
rea că spun 
doi patinatori din 
fotografie, dar nu
mai pentru cei 
ce nu cunosc în 
amănunt activita
tea unor „stele" 
ale gheții așa 
cum sînt Sonja 
Morgenstern. Și 
Jan Hoffman. Pri
mii reprezentanți 
ai R.D Germane 
în patinajul ar
tistic nici n-au 
de gînd să între
rupă antrenamen
tele lor obișnuite, 
pe durata sezonu
lui cald. Ei au de 
pregătit noi star
turi, la început de 
toamnă, cînd vor 
să repete sau 
chiar să întreacă 
frumoasele lor 
succese obținute 
în iama trecută.

Amîndoi sînt 
membri ai clubu
lui Dynamo din Karl 
și sînt antrenați de cunoscuta 
specialistă în patinaj artistic, 
Jutta Muller.

Să vă reamintim că Sonja 
Morgenstern a urcat pe podiu
mul campionatelor europene de

Marx-Stadt la Giiteborg, cucerind medalia 
de bronz, iar Jan Hoffman a o- 
cupat un meritoriu loc șase la 
Olimpiada albă de la Sapporo. 
Și aceasta, cînd numeri abia 16 
ani 1

A 25-a EDIȚIE A „CURSEI PÂCII“

ASTAZI, CARAVANA CICLISTA
INTRĂ PE TERITORIUL CEHOSLOVACIEI

BERLIN, 10 (Agerpres).— După 
etape (614 km),desfășurate pe te

ritoriul R.D. Germane, cicliștii par
ticipant! la cea de a 25-a ediție a 
„Cursei Păcii", Berlin — Praga — 
Varșovia, au beneficiat miercuri de 
o zi de repaus la Gera. Prima trei
me a competiției a fost dominată 
de reprezentanții R. D. Germane, 
învingători în 4 etape. Un verita
bil performer este Michael Milde, 
care a terminat de trei ori (pe lo
cul I).

Unele busculade, produse în 
timpul etapelor, au provocat acci
dentarea Și abandonul a doi mari 
favoriți i campionul mondial de 
fond, francezul Regis Ovion, și po
lonezul Zygmund Hanusik. Din e- 
chipa României au abandonat C. 
Ciocan (accidentat) și Mircea Vir
gil, selecționata noastră continuînd 
întrecerea în patru alergători.

Competiția se reia astăzi cu eta
pa a 6-a, Gera-Karlovy Vary (157 
km), în cursul căreia se va intra 
pe teritoriul Cehoslovaciei. înaintea

acestei etape, în clasamentul gene
ral individual conduce Michael 
Milde (R.D.G.) 14 h. 16:17, urmat 
de Neliubin (U.R.S.S.) Ia 
Krzeszowiec (Polonia) la 
Magni (Franța) la 1:50, Takacs (Un
garia) la 1:54, Dockx (Belgia) la 
1:54, Szurkowslei (Polonia) la 2:05, 
Belousov (U.R.S.S.) la 2:10. Ober- 
franz (R.D.G.) la 2:11, Moskalev 
(U.R-S.S.) la 2:12. Cicliștii români 
ocupă următoarele locuri i 51. St. 
Suciu la 5:17, 52. Alex. Sofronie la 
5:18, 56. N. Andronache la 6:10, 72, 
V. Selejan la 12:20.

Clasament general pe echipe i 1. 
R.D. Germană 42 h 51:37, 2. U.R.S.S. 
la 2:25, 3. Polonia la 4:46, 4. Ceho
slovacia, 5. Ungaria, 6. Franța, 7. 
Italia, 8. Belgia, 9. Cuba, 10. Bul
garia, 11. Finlanda, 12. România la 
10:28, 13. Danemarca, 14. Iugosla
via, 15. Maroc. 16. Norvegia, 17 An
glia.

lii 3,
1:16,

PRELIMINARIILE OLIMPICE
FOTBALIȘTII ELENI

LA ADDIS ABEBA
Reprezentativa de fotbal a Gre

ciei și-a început turneul în Etiopia, 
lucind la Addis Abeba cu o selec
ționată locală. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 1—0 (1—0).

FERRARI" CAMPION MONDIAL
a Francorchamps 3 reve- 
an automobUiștilor Brian 
La) șî M. Merzario (Ita- 

concurat pe o mașină 
au fost cronometrați cu 
nins (medie ocară de

253,429 km.). Pe locurile următoare s-au 
clasat Tcki (Belgia) — Regazzonj (El- 
vețiai pe „Ferrart" șl Hines — Bridges 
(Anglia) pe .Chevron*. Prin această 
victorie (a 6-a în 6 curse). Ferrari este 
practic campion mondial al constructo
rilor.

Ea Kingston, în meci retur pen
tru preliminariile turneului olim
pic de fotbal s-au întîlnit repre
zentativele Jamaicei și Mexicului. 
Victoria a revenit fotbaliștilor ja- 
maicani cu scorul de 1—0 (0—0\ 
Unicul punct al partidei a fost în
scris de Mason, în min. 48. în me
ciul tur echipa mexicană obținuse 
victoria cu scorul de 4—0.

în cadrul aceleiași competiții, la 
borne, reprezentativa Camerunului 
a dispus cu 2—1 (0—0) de forma
ția Togo. La Bamako s-a disputat 
primul meci dintre selecționatele 
Mali și Tunisiei, Fotbaliștii din 
Mali au terminat învingători eu 
scorul de 2—0 (0—0). Partida retur 
se va desfășura la 28 mai, la Tunis.

■ ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI

TURNEU INTERNATIONAL 
DE VOLEI LA PIATRA NEAMȚ
La Piatra Neamț a început miercuri, 

un turneu internațional de volei mascu
lin. la care participă echipele R. F a 
Germaniei. România B. Steaua și Vii
torul Bacău. Iată rezultatele înregistra e 
în prima zi : România B — Viitorul 3—0 
(12. 6. 11). R. F. a Germaniei — Steaua 
1—3 (—9. 12. —12. 11). (C. Netnțeanu).

A FOST ALCĂTUITĂ 
SELECȚIONATA DE RUGBY

Aseară. în urma ședinței biroului fe
deral. a fost alcătuită selecționata di
vizionară A de rugby care va da — du
minică — replica puternicei reprezenta
tive engleze a comitatului Cornwall. Par
tida orezintă un interes cu totul deo
sebit. deoarece ca va marea reluarea, 
după 14 ani. a relațiilor sportive dintre 
rugbyul românesc și ccl britanic. Iată-l 
pe cei 15 iucători chemați să apere 
culorile noastre : fundaș — Durbac 
(Steaua) — treisferturi — Rășcanu (Uni
versitatea Timișoara). Dragomirescu (Di
namo). Pavlovicl (Grivița roșie). Mica

(D.rxamo) — mijlocași — Marica (Poli
tehnica Iași), Neagu (Știința Petroșani) 
— înaintași — Fugigi (Sportul studen
țesc), FL Constantin (Știința Petroșani), 
Pop (Grivita roșie) — Dărăban (Dinamo), 
Atanasiu (Sportul studențesc) — Dinu. 
Ortelecan (ambii Știința Petroșani) 
Drâguleseu (Sportul studențesc).

&

JUNIORII MICI ȘI-AU 
DESEMNAT FINALISTII LA BOX
La Sibiu au continuat întrecerile din 

cadrul finalelor campionatului național 
de box rezervat juniorilor mici și mari. 
Miercuri seara au urcat în ring 24 de 
perechi (juniori mici) care și-au desem
nat finaliștii. Tată citeva dintre rezulta
tele mai Importante : P. Căprioara (Cra
iova) b.p. I. Mantu (P. Neamț). " ”** 
nescu (Brăila) b.p. E. Chirlcuță 
AI. Podgoreanu (Brăila) b.ab. 2 
ricei (Craiova). Gh. Rădulescu 
b.ab. n Bivolar (Suceava), D. 
(Timișoara) b.p. V. Vrînceauu 
In cel mal disputat meci al galei 
Viroagă (Reșița) a învins la puncte pe 
C. Haynal (Salonta). I. Truță (Buc.) 
b.p. Al. Bioarcă (B. Mare), L. Maier 
(Cluj) b.p. M. Vizitiu (Buc.).

C. Voi- 
(Bue.l, 

C. FIo- 
(Mâ:in) 

Zorilă 
(Buc.).

A.

TURNEUL DE POLO 
DE LA DUISBURG

Turneul internațional de polo pe apâ 
de la Duisburg a fost cîștigat de for
mația Torpedo Moscova, care a termi
nat competiția neînvinsă, totalizing 1» 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Mladost Zagreb — 7 puncte, 
(Olanda) — 4 p. Canottiari Neapole — 
(Olanda) — 4 p. cantittiart Neapole — 
4 P șl Duisburg 98 — 9 o.

FOTBALIȘTII PORTUGHEZI 
ÎNVINGĂTORI

Ieri la Nicosia a avut loc meciul re
tur din cadrul oreliminariilor C.M. de 
fotbal dintre reprezentativele Ciprului 
și Portugaliei. Oaspeții au terminat în
vingători cu 1—9 (9-0) 
cat de Chico, în min. 
pentru Portugalia). A 
migean (România).

prin golul mar- 
S1 fin tur : 4—0 
arbitrat K. Che
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