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Tn cursul dimineții de vineri, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Îm
preună cu tovarășul Erich Honecker, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, au vizitat cunoscuta uzină 
constructoare de mașini din Capitală 
— „23 August" și unul din cele mai 
importante cartiere nou înălțate in 
București — Titan.

Ea această vizită au luat parte și 
alti membri al delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Demo
crate Germane.

★
Vineri dimineața, la Palatul Consi

liului de Stat s-au încheiat convor
birile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane.

Din partea română, la convorbiri 
®u participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So 
eialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri și alte persoane ofi
ciale.

Din partea Republicii Democrate 
Germane au luat parte tovarășii 
Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, și alte 
persoane oficiale.

Convorbirile »-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, prietenească, de 
deplină înțelegere.

★m după-amiaza zile! de 12 mai, Ia 
Consiliul de Stat a avut loc solem
nitatea semnării Tratatului de priete
nie, colaborare ți asistență mutuală

Intre Republica Socialistă România 
ți Republica Democrată Germană si 
a Comunicatului cu privire la vizita 
oficială de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Democrate Germane în Republica 
Socialistă România.

Tratatul și comunicatul au fost 
semnate, din partea română, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, iar dfn 
partea Republicii Democrate Germane 
de tovarășii Erich Honecker, prim- 
secretar al Comitetului Central al. 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, și Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 
Miniștri al R. D. Germane.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
Willi Stoph au rostit cuvîntări.

★

In marea sală a Palatului Repu
blicii a avut loc, vineri după-amiază, 
mitingul oamenilor muncii din Ca
pitală consacrat prieteniei dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Socialist Unit din Germania, orga
nizat cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în țara noa
stră, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri, delegația d» 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane.

Sint intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Gheorgne Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al CC. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Au luat curtatul Iordache
Constantin la uzinele ^23

August", Nicoleta Petrovanu, studentă 
la Institutul de Arhitectură „Ion Min- 
cu“. prof. univ. dr. George Ciucu, 
rectorul Universității din București.

Intimpinați cu vii aplauze ș! urale. 
la miting au luat cuvintul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich HonecKer.

Ascultate cu deosebită atenție, cu- 
vintările rostite de cei doi conducă
tori au fost subliniate de asistență, 
în repetate rinduri, cu puternice a- 
plauze.

La sfîrșitul mitingului, în aclama
țiile entuziaste ale celor prezenți, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker iși string călduros miinile. 
se îmbrățișează, salută asistența.

★
Vineri seara, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane, condusă de tova
rășii Erich Honecker, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, a ofe
rit o recepție în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro 
mân. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Rocrănia

★
Vineri seara, a părăsit Capitala de

legația de partid si guvernamentală 
a Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășii Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P S.U.G.. și 
Willi Stoph, membru ai Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. care. Ia insăîația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Românca, a făcut 
o sizită oficială de prietenie ta țara 
r.oastră.

De la reședința rezervată oasj __
ptaâ ia aeroportul Otopeni. conducă
torii de partid si de stat ai R.D. Ger
mane au venit impreună cu totarâsi: 
Nicolae Ceausescu fi Ion Gr.eerg-e 
Manrer.

LA BUCUREȘTI VOR EVOLUA MIINE DOUA VALORI ALE FOTBALULUI CONTINENTAL
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CONSTANȚA, 12 (prin talufon, d» 
Io trimisul nostru).

Sîmbătă se va da startul în com
petiția continentală rezervată celor 
mai puternici sportivi. Este vorba de 
cea de a 31-a ediție a campionate
lor europene de haltere, găzduită 
de Sala sporturilor din localitate, 
care va începe la ora 17. cu cu
vin tul de deschidere restit de pri
marul municipiului Constanța, to
varășul PETRE NICOLAE. Dupăa- 
ceea vor intra în concurs haltero
filii de la cea mai mică categorie 
de greutate — muscă.

Competiția, organizată de federa
ția română de specialitate, se bucu
ră de o participare extrem de nu
meroasă : 26 de țări și-au trimis 
reprezentanții la campionatele euro
pene de la Constanța, număr ce re
prezintă un record in materie. Pen
tru a da o imagine mai completă 
amintim faptul că la ultima ediție, 
cea de la Sofia, au participat spor
tivi din 19 țări. De asemenea, meri
tă subliniat faptul că pentru meda
liile de campioni continentali vor 
concura 1*8 de halterofili. De pil
dă, la categoria mijlocie și semi- 
mijlocie figurează pe lista celor în
scriși dte 28 și, respectiv, 27 de 
sportivi. Faptul că numărul de con- 
curenți depășește pe cel al țărilor 
participante se datorește unei pre
vederi a regulamentului care per
mite ca o țară să poată înscrie mai 
mulți ooncurenți Ia o categorie, cu 
condiția să nu depășească un total 
de 9 atleți înscriși în competiție. 
Iată, de altfel, numărul halterofili
lor. participanți la toate categori
ile de greutate : muscă-10, cocoș-15, 
pană-12, ușoară-26, semimijlocie-27,

Mihai TRANCA

(Continuare in vag. a 4-a)

In Sala sporturilor din 
Constanța încep astăzi 
Campionatele europene da 
haltere.

Eveniment remarcabil 
fn viața sportivă interna 
țională, întrecerile au 
fost așteptate cu nerăbda
re, atit de către iubitorii 
acestui sport al bărbă
ției și puterii, cit și de 
către concurenți și maeț 
trii lor. Organizate cu 
puțin timp înaintea Jocu 
rilor Olimpice de vară, 
campionatele dobindese 
un plus de interes, con
ferit de caracterul de ul
tim test înaintea marii 
confruntări mondiale din 
august.

Faptul că o asemenea 
competiție, de amploare.

a fost tncredrapsti Româ
niei, orașul :A Constant», 
constituie bici o mito 
rie a aprecierii de care 
se bucurii mișcarea spor 
liră din țara noatreă, a- 
p-ecie-e care ne bncwrd 
ți ne onorează.

Comisia de organizare 
a Campionatelor europe
ne de haltere, cu spriji 
nul federației de speciali 
taie, prin contribuția mun
citorilor, tehnicienilor și 
a unui larg activ obștesc 
al mișcării sportive locale, 
nu a precupețit nici un 
efort pentru a crea tutu
ror oaspeților condiții op
time care să-i stimuleze 
in obținerea unor 
te valoroase.

Cu certitudinea 
trecerile europene
Constanța vor însemna o 
nouă treaptă in dezvolta
rea sportului halterelor, 
că ele vor constitui un 
bun prilej de cunoaștere 
și apropiere intre toți par- 
ticipanții, de cimentare a 
vechilor 
stabilire
urez succes deplin parit- 
cipanților la Campionate
le europene 
Constanța 
— 1912!

rezulta-

că în
de la

prietenii ți de 
a altora, noi,

de haltere. 
România

NICOLAE
Comisiei de
C.E.. prima-

PETRE
Președintele 
organizare i 
rul municipiului Constanța

de ’--'osebiî 
L ta nsmeie 

europene fi 
meu personal, sd cd-ejez 
un salut cordial organzx- 
t orilor fi partid pa nfrio» 
la ma~ea întrecere conti
nentali a halterofililor, 
care începe, <u:ări. la 
Constanța.

Atribuindu-se României 
actuala ediție a tradițto- 
nalei competiții, s-a avut 
de bună seamă, în vedere 
inaltul prestigiu de care 
se bucură această țară, șt 
pe plan sportiv interna
țional, ospitalitatea prover
bială a poporului dum 
neavoastră, înalta expe
riență și măiestrie organi
zatorică a forurilor spor
tive românești. După cum 
se știe. Republica So
cialistă România a găz
duit. cu deplin succes, 
mari competiții mondiale 
și europene, turnee inter
naționale. întreceri stu
dențești și altele.

Din primele zile ale so
sirii mele aici, din contac
tele pe care le-am luat 
îi din ceea ce am văzut 
la Constanța, mi-am dat 
seama cu cită seriozitate 
și spirit de răspundere 
cu pregătit specialiștii 
'omâni competiția, asigu- 
•indu-i ambianța unui 
oraș plăcu: ți interesant, 
oferindu-i drept loc de

disputare o foarte fru
moasă Sală a sporturilor. 
Mă bucură, de asemenea, 
marele interes pe care il 
st i me șt e confruntarea a-
tleților, ceea ce denotă un 
public sportiv, 
fa(ă de o mate 
(ie.

In tot acest 
nu-mi rămine 
mulțumesc 
lor pentru efortul minu
nat pe care l-au depus, 
urind concurenților suc 
ces deplin, rezultate bune 
fi cit mai multe recor
duri
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ructent. In vreme 
nostru prezintă un unui
joc ofensiv, de creștere a forței 
de atac, prin titularizarea lui 
Dobrin, acum :-pt de joc. Illovszkv 
s-a arătat preocupat de fortifica
rea liniilor mediană și de fundași, 
fapt ilustrat de reintrarea în se
lecționata ungară a celor doi Ju- 
hasz — Peter și Istvan — valori 
ale acestor compartimente.

Naționala României a evoluat, 
sub ochii noștri, către echilibrarea 
jocului ei. in sensul că ponderea 
acțiunilor ofensive a crescut în 
mod evident șî aceasta nu numai 
în meciurile pe teren propriu, deci 
in condiții propice acestui gen de

MÎINE DIMINEAȚĂ, PE STADIONUL DINAMO

receptiv 
competi-

context, 
decit să 

orgar.izatorl-

J. PRZEDPELSKI
Președintele Federației 

europene de haltere

LlIHĂIOPI ROMÂNI
CONCDPfAZĂ
ÎN FRANJA

Dt MARE INTERES, SELECȚIONAT A ENGLEZ A DIN CORNWALL
Sportul cu balonul oval din țara 

noastră va trăi, duminică, un eve
niment sărbătoresc: reluarea rela
țiilor cu rugbyul britanic după o 
întrerupere (de neînțeles) de mai 
bine de 14 ani. Intr-adevăr, ulti
mele formații britanice de rugby 
care ne-au vizitat țara au 
murile galeze din Cardiff 
Swansea (1958). Desigur,

fost tea- 
(1957) și 

pentru

rugbyștii români, care duc lipsă de 
contacte internaționale cu echipe 
puternice, această reinnodare a 
unor vechi legături va fi binefăcă
toare, cu efecte, sperăm, neîntirzia- 
te. Apreciem lucrul acesta din două 
puncte de vedere. Mai Indi, pentru 
că toate formațiile insulare practi
că un joc de foarte bună calitate, 
considering, desigur, ca o datorie 
de onoare

prestigiului unUi sport originar 
de pe acele meleaguri. In al doi
lea rînd, deoarece este cunoscută 
influența deosebită pe care o au 
e.-.glezii în forurile conducătoare 
ale rugbyului Internațional. Vrem 
să credem că acest prim contact, 
după o atît de îndelungată pauză,

La Lyon, va avea loc Ia sfîrșitul 
acestei săptămîni, un turneu inter
național de lupte libere, la care au 
fost invitați și patru sportivi ro
mâni. în vederea acestei competi
ții au plecat ieri luptătorii Florian 
Moț (cat. cocoș), Emilian Cristian 
(semiușoară), Tănase Pan că (ușoa
ră) și Ion Dumitru (semimijlocie). 
Cei patru reprezentanți al țării 
noastre sînt însoțiți de antrenorul 
Ion Bălrin.

*

mult interes, selecționata en- 
a comitatelor Cornwall fi De- 
după-amiază pe aeroportul in-

Așteptată cu 
gleză de rugby 
von a sosit ieri .
ternațional Otopeni. Delegația engleză, condusa 
de dl. W. H. Tonkin, a fost intimpinată cu 
multă căldură de oficialitățile F. R. Rugby. 
Oaspeții au deplasat un lot de 23 de jucători 
vederea celor trei partide pe care le vor sus
pine în țara noastră. Iată numele jucătorilor și 
numerele pe care ei le vor purta pe tricou-’. 
(Formația care va fi aliniată in primul meci vc 
fi comunicată sîmbătă): 1. Graham Bate (in
ternațional englez), 2. John IV. Baxter, 3. AP 
Baxter, 4. Roger Corin, 5. R. Friend, 6. John 
Gammon, 7. Ben Goss, 8. P. J. Gribble, 9. Roger 
Harris (internațional englez, căpitanul echipei), 
"10. Peter Hendy, 11. Phill Holman, 12. David 
E. G. Hosking, 13. David Hughes, 14. Franklyn 
Johns, 15. Alan Mort, 16. Alan Pearn, 17. Ken 
Plummer (internațional englez), 18. Terry A 
Pryor, 19. Bob W. Staddon (internațional en
glez), 20. Gordon Thomas, 21. Ken W. Trerise, 
32. John Trevorrow și 23. Glen Waugh.

In imagine, rugbyștii oaspeți la citeDa mo-

pentru ele menținerea (Continuare tn pag. a t-a)

' nul din atacanțu noștri eficace sperăm să fie mîine atacantul Iordănescu. 
iaa-I in această imagine in duel cu Szilcs. Secvență din partida dispu

tată pe ffepstadion
Foto 1 Paul ROMOSAN

în meciurile în de
cani a fost cel de la 
Acum. la București, 
la tricolori — care 
lor un frumos drum 
pe plan continental 

— o

Budap
așteptăm de 
au in urma 
al afirmării 
și mondial — o demonstrare a 
consolidării forței lor ofensive ; ce
rință care poate fi îndeplinită pen
tru că titularii liniei de atac dis- 

- pun de confirmate calități de teh
nică și de orientare tactică și apar 
ca jucători capabili să acționeze 
pe oricare dintre cele patru po
ziții ale compartimentului lor. fie 
că este vorba de Dobrin, de Iordă
nescu de Domidc sau de Deni- 
brovschi. Alt .,atu“ îl reprezintă 
contribuția liniei de mijloc la ac
țiunile de atac, ca și a componen-

țuov liniei de fundași, prin inter
calare în pozițiile cele mai avan
sate și în momente de finalizare. 
Acordînd o firească preocupare 
fotbalului ofensiv, nu trebuie dat 
uitări; importantul element al asi
gurării propriei porți, mai cil 
seamă că oaspeții au subliniat că 
Iși pun mari nădejdi pentru întîl- 
nirea—retur în acțiunile .de con
traatac. Cu un asemenea joc echi
librat, matur și complex, echipa 
națională a României își poate ve
dea materializate, in partida de 
mîine, calitățile, își poate confirma 
ascensiunea sa în arena interna-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Marile evenimente sportive contribuie
la dezvoltarea prieteniei între popoare

ele patru meciun-retur ale sferturilor de finală 
ale Cupei Națiunilor la fotbal sint de astăzi 

> in atenția opiniei sportive mondiale. In această 
d upă amiază 

echipele insingâtoare ______
zile decizia, in cazul egalității. In orice caz, mîine, 
atenția generală va fi îndreptată spre un singur joc, 
acela de la București, dintre reprezentativele Româ
niei și Ungariei.

Iată deci fotbalul românesc intr-o postură nouă, 
ciștigată după cițiva ani de muncă asiduă, după ce 
echipa națională a cutreierat mări și țări pentru ob
ținerea unei personalități care s-o impună printre 
cele mai bune formații continentale. Trecind cu bine 
»i prunul joc cu puternica echipă a Ungariei, selec
ționata țării noastre primește vizita gazdelor de acum 
două săptămîni.

Vom fi deci mii ne martori, în stadion și la televi
ziune, la o intilnire de mare anvergură internațio
nală care prilejuiește totodată și o manifestare a 
prieteniei intre popoare, intre tineretul țărilor care 
iși dau intilnire pe terenul de sport. Meciul dintre 
reprezentativele de fotbal ale României și Ungariei, 
două țări care pe lingă marile succese obținute in 
domeniul construcției societății socialiste au realizat 
și o mișcare sportivă socialistă multilaterală, la dispo
ziția întregului lor tineret, reprezintă mai mult decit

trei dintre ele iți vor cunoaște 
sau vor amina pentru cîteva

PE APELE SNAGOVULEJI

o intilnire de fotbal. Prilejuiește cu adevărat o con
tribuție la dezvoltarea continuă a prieteniei dintre 
popoarele român și maghiar, și de aceea sîntem con
vinși că, pe lingă o partidă de fotbal de bun nivel 
tehnic, disputată pe teren într-o deplină corectitudi
ne, cu mijloace sportive de ambele părți, vom înre
gistra o ambianță conformă cu un asemenea mare 
eveniment sportiv.

încurajările însuflețite din partea spectatorilor 
noștri pentru reușita echipei României, aprecierile 
lor pentru realizările bune ale oaspeților, aplauzele 
turiștilor maghiari veniți la București, toate acestea 
făcute cu deplină sportivitate vor da întîlnirii un 
cadru cu totul potrivit pentru un joc de fotbal de o 
asemenea importanță.

Jucătorii noștri s-au pregătit cu multă dăruire, în
crezători într-o performanță de răsunet și sintem 
siguri că ei vor presta un joc de o factură ridicată 
pentru a-și realiza obiectivul propus, calificarea in 
semifinalele campionatului european. Dacă la Buda
pesta ei au dat un examen reușit de maturitate, pe 
terenul propriu ei pot dezvolta un joc de clasă care 
să întărească rezultatul din prima manșă, realizind o 
victorie pe care o așteptăm. Le dorim succes în ten
tativa lor de calificare. Ii vom susține cu toții, în 
mod sportiv, acordînd în același timp atenția cuve
nită oaspeților noștri din teren și din tribune.

„CUPA STEAUA" la caiac-canoe
• Prima participare din acest sezon a unor componenfi ai lo

tului nostru olimpic • Oaspeți ai competiției : caiaciști și canoiști 
de la Dukla Praga și Honved Budapesta
Competiție de mare interes — 

sîmbătă și duminică — pe lacul 
Snagov. Este vorba de o nouă edi
ție a tradiționalei întreceri dotate 
cu „CUPA STEAUA", care — in 
acest an — reunește la startul pro
belor internaționale și echipaje re- 
prezentînd cluburile Dukla Praga 
și Honved Budapesta.

Programul regatei de azi și mii- 
ne reliefează interesul deosebit 
pentru verificarea echipajelor în 
probele olimpice, obiectiv a cărei 
importanță nu mai trebuie, desi
gur, subliniată. De altfel, cu pri
lejui „CUPEI STEAUA" vor evo
lua, pentru prima oară în acest 
sezon, și o parte din componenții 
lotului nostru olimpic, sportivi ai 
clubului organizator.

Se vor disputa, de asemenea, în
treceri între echipajele de seniori 
ale cluburilor din țara 
programul 
C 1, 2 — 
1000 m.

în cadrul

și o întrecere rezervată celor mai 
valoroși juniori (probe C 1. 2 — 
500 m și K 1 — (B4-F — 500 
in vederea constituirii lotului 
prezentativ pentru competițiile 
ternaționale ale acestui sezon.

Programul celor două zile de 
treceri este următorul:

SlMBATÂ (de Ia ora 9) serii. 
calificări și semifinale la probele 
rezervate întrecerii inter-cluburi și 
la cele pentru juniori și junioare.

DUMINICA (de la ora 9.20) FI
NALA a II-a LA PROBELE DE 
JUNIORI ; (de la ora 10): FINA
LELE PROBELOR INTERNAȚIO
NALE INTER-CLUBURI ȘI FINA
LA I LA JUNIORI.

m), 
re- 
in-

în-

re-

noastră, 
cuprinzînd probele de 
1000 m și K 1 2 —

„CUPEI STEAUA", fe-

LOTUL FEMININ DE GIMNASTICĂ EVOLUEAZĂ AZI ȘI MÎINE LA PLOIEȘTI
Echipa feminină de gimnastică a 

României se află în preajma unui 
foarte dificil examen internațional — 
meciul de la sfîrșitul sâptâmînii vi
itoare, cu echipa similară a R. P. 
Ungare. In cadrul pregătirilor pen
tru această întîlnire, antrenorii io
tului nostru reprezentativ au stabilit 
pentru astăzi și mîine un concurs 
public de selecție pentru cele mai 
bune gimnaste ale țării. în fața spec
tatorilor ploieșteni. Elena Ceanipeîea, 
Elisabeta Turcu, Paula loan, Mariana 
Gheciov, Ștefania Bacoș, Anca Gri- 
goraț, Maria Antinie și celelalte 
sportive din lotul olimpic vor pre
zenta . sîmbătă după-amiază exerci
țiile impuse, iar duminică pe cele 
liber alese. Alina Goreac, accidenta
tă, nu participă la acest concurs.

..CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T." LA A 27-a EDIȚIE
Duminică dimineața se va desfășura pe străzile Capitalei' o tradițio

nală întrecere internațională, „Circuitul de marș P.T.T.", care se află' la 
cea de a 27-a ediție. Plecarea (ora 8.30) și sosirea vor vea loc pe calea 
Victoriei, în fața Palatului Telefoanelor. La startul dursei — alături de cei 
mai buni mărșăluitori români — sînt anunțați sportivi din U.R.S.S, R D. 
Germană, Bulgaria, Italia, Cehoslovacia, Polonia, R.F. a Germaniei. Etio-
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MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ Șl PREMISE 
PENTRU A ABORDA, PE MULTIPLE PLANURI,

Concursul

O PRIMĂ CONFRUNTARE DIRECTĂ:

republican de primăvară

MENIS - MANO LIU - CATARAMĂ

— Reintră Mihaela Peneș și Cornelia Popescu

MAREA PERFORMANTĂ
Bilanț pe 1971 la una din uni

tățile de elită ale mișcării noastre 
sportive — Clubul sportiv munci
toresc Cluj. Este clubul sportiv de 
unde au pornit către culmile con
sacrării scrimerii Olga Orban-Szabo 
și Ștefan Haukler, atletele Viorica 
Viscopoleanu șl Ileana Silai. Există 
acolo un colectiv omogen, cu o 
activitate fructuoasă în care in pri
mul plan se situează nu numai 
munca de selecție și de instruire 
sportivă, ci și cea educativă, de 
formare a unor tineri temeinic pre
gătiți pentru viața, ceea ce consti
tuie un element de referință în 
pfius. dînd consistență muncii co
lectivului de antrenori și activiști 
sportivi.

Sintetic, rezultatele obținute în 
anul precedent de C.S.M. Cluj pot 
fi exprimate prin următoarele ci
fre : 15 medalii la campionatele 
europene și balcanice, 76 de locuri 
I Ia diferite concursuri internațio
nale interțări, 49 de titluri de cam
pioni naționali, 147 de recorduri 
naționale îmbunătățite. 65 de spor
tivi prezenți in loturile național;. 
Aj mal fi de subliniat faptul că, 
pentru a doua oară consecutiv, clu
bul sportiv clujean ocupă locul doi 
în întrecerea organizată de Consi
liul Național pentru Educație Fi
zică și Sport la nivelul cluburilor 
de categoria I și, de asemenea, că 
și în anul 1971 C.S.M. a continuat 
să reprezinte ponderea valorică in 
activitatea sportivă de performan
ță desfășurată în Județul Cluj.

Nu vom insista mai mult asupra 
bilanțului pozitiv al acestui club 
fruntaș. La urma urmelor, datorită 
condițiilor ce i-au fost asigurate 
(bază materială și antrenori cu o 
înaltă calificare), rezultatele bune 
nici nu trebuie să surprindă, ele 
apar ca ceva firesc. Mai important

ar fi să subliniem că după mai 
bine de un deceniu de existență, 
la C.SM. Cluj există toate pre
misele pentru abordarea marii per
formanțe la o serie de ramuri spor
tive in care, pe plan național, ne 
aflăm mai mult sau mai puțin 
descoperiți.

De pildă, in atletism, s-ar impu- 
pune să fie stopată tendința de a 
aborda toate probele, și de a crea, 
mai degrabă o școală a fondului, 
în special pentru fete. De ce, cu 
alte cuvinte C.S.M. Cluj n-ar de
veni — în această direcție — o 
pepinieră națională (bineînțeles, la 
nivel olimpic) ? Există aici o ex
periență, o situație bună in probele 
de fond feminin, chiar și o meda
lie olimpică. Și, poate, cu timpul, 
o asemenea școală ar viza și pro
bele masculine ce fond. Deocam
dată, Insă, tot cu Leans Sila: (după 
patru ani de la Ciudad de Mexico; 
fondul feminin clujean rămâne in 
prim plan. Cit de util ar fi ca in 
spatele acestei talentate atlete să 
se mai afle și altele.

Boxul de la C.S.M. Cluj s-a a- 
firmat mai ales prin intermediul 
juniorilor (trei campioni naționali ). 
O performanță deosebită a reali
zat Remus Cosma (antrenor: ’. 
C-hendreanu) : participant și la 
competiția seniorilor, el a revenit 
acasă cu o medalie de bronz. Se 
înțelege că drumul bun pe care 
se merge pentru depistarea ele
mentelor de perspectivă trebuie 
continuat. Și dacă între timp la 
C.S.M. Cluj vor opărea și boxeri 
seniori, cu atât mai bine !

De la gimnaști, care — in com
parație cu ceilalți sportivi ai clu
bului — au condiții excelente de 
pregătire (cel mai mare număr de 
tehnicieni, o sală bine înzestrată, 
buget corespunzător) se poate cere

mai mult. Radu Branea este. Intr-a
devăr, un gimnast valoros, dar el 
n-a făcut încă saltui așteptat pen
tru a spera să fie titularizat în 
lotul olimpic. Iar Gbeorghe Iușan 
ș; Lucian Grindeanu. de asemenea 
reale talente, «e află și mai de
parte — valoric — decât Branșa. 
Stă in puterea sportivilor respec
ți vi a antrenorilor care ii pregă
tesc. «ă forțeze ritmul de muncă, 
să se apropie mai hotărât de ce
rințele gimnasticii continentale și 
mondiale.

La plenari, antrenorul de haltere 
Tiberiu Roman s-a ptins că nu 
i se acordă suficient sprijin pentru 
a lua. cu juniorii ce îi pregătește 
— Daniel Vasile. Stefan Krejric și 
Pavel Ragea — o opțiune mai co«i- 
vmgătoare pentru marea perfor
manță. Poate că doleanța neobosi
tului antrenor ciujean este îndrep
tățită. rezolvarea problem® unei 
săli în care să lucreze numai hal
terofilii trenează în mod nefiresc. 
S-ău dat asjrurări. că provizora
tul nu va mai dăinui multă vreme, 
astfel că cei trei elevi ai antreno
rului Roman (și nu numai ei) vor 
putea fi tot atâția titulari ai lotu
lui olimpic românesc pentru 1976.

După Ileana Știai, sportiva cea 
mai îndreptățită să se numere prin
tre partiripanții la J.O. de Ia Mun- 
chen. ar fi luptătorul de „libere-* 
Ioan Marion, campion național 
la seniori. Cam puțin — totuși — 
față de tradiția luptelor in orașul 
de pe Someș. Și dacă în acest an 
multe elemente noi r.u prea mai 
au cind să apară, cel puțin într-o 
perspectivă apropiată, luptele se

!
impun a fi mai mult în atenția 
conducerii clubului.

Departe de ceea ce ar putea 
să ofere este și secția de natație. 
Sigur, la prima vedere totul pare 
roz, în fața multor titluri și re
corduri naționale. Ce valoare au 
Insă asemenea recorduri, dacă le : 
raportăm la performanțele înregis
trate pe plan mondial ? Și cind ’ 
înotătorii clujeni au la dispoziție 
unul din cele mai bune bazine, de
sigur că pretențiile sporesc. Lumea 
sportivă clujeană vorbește mult de 
înotătorul Zeno Oprițescu, compo
nent al ștafetei de 4x100 m liber 
a României. La Muncnen, înotăto
rul de la C.S M. Cluj ar putea să 
aibă un rol substanțial la obține
rea unei performanțe remarcabile. 
Dar. deocamdată, participarea șta
fetei de 4x100 m liber la J.O. este 
incertă...

Aspectele semnalate mai sus re
prezintă o pane dintre opiniile 
part: cipanțtior la plenara clubului 
și concluziile prezentate de tov. 
Emil Ghâbu. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. Părerile exprimate în 
plenară creditează totodată larg 
ideea că C.SM, Cluj are toate 
condițiile pentru a se afirma și 
mai pregnant în activitatea spor
tivă de performanță. Ceea ce, in 
ultimă instanță, așteptăm de la 
sportivii și antrenorii acestui dub 
sportiv fruntaș.

Tiberiu ST AM A

Cei mai buni atleti din țară se 
întâlnesc azi și mîine pe stadionul 
Republicii, în cadrul concursului 
republican de primăvară. După pri
mele două etape ale diviziei A — 
în care confruntările s-au făcut 
mai mult indirect, „triunghiulare
le" neputînd să aducă pe pistă 
decît o parte din principalii frun
tași ai probelor — iată acum un 
prilej de întrecere directă și, im
plicit, de verificare și selecție în

vederea formării echipelor repre
zentative, (masculină și feminină), 
angrenate în luna iunie în puter
nice întîlniri internaționale, văzute, 
mai ales, prin prisma apropiatei 
Olimpiade.

„Fără a desconsidera aportul bă
ieților la tăria acestui concurs — 
ne-a spun antrenorul federal Gh. 
Zimbreșteanu — cred că fetele sînt 
acelea care-i vor da sarea și pipe
rul unor întreceri palpitante, în-

Mihaela Peneș din nou in circuitul competițional.
Foto i I. MIHĂICA

chelate eu rezultate de valoare in
ternațională". Și, desigur, că inter
locutorul nostru viza, în primul 
rînd, întrecerea discobolelor, ani
mată de un cvartet cu veleități o- 
limpice: Argentina Menis — Lia 
Manoliu — Olimpia Cataramă — 
Carmen Ionescu, Dar dînsul se re
ferea și la proba de suspense a 
concursului: sulița, unde fosta 
campioană olimpică Mihaela Peneș 
— care își face eu acest prilej re
intrarea — așteaptă confruntarea 
cu noua recordmană națională, 
Marion Becker. La înălțime, Cor
nelia Popescu revine după accident 
(acum cîteva zile a sărit 1,76 m), 
avînd drept concurente pe Roxa
na Vulescu și Virginia Ioan. Iar 
probele de sprint vor fi animate 
de patru atlete cu forțe sensibil 
egale : Goth, Bufanu, Monoranu, 
Surdu (ultimele două, încă juni
oare).

Băieții anunță dispute echilibrate 
la 400 și 800 m, Ia suliță și înăl
țime. Cu interes este așteptată evo
luția lui Gh. Cefan la 3 000 m. ob
stacole (să sperăm că vremea nu 
va contribui Ia completarea pro
bei cu alte obstacole acvatice, 
nedorite...)

Paul SLAVESCU

Tradiții sportive studențești
„CUPA ROMÂNIEI44

TURUL CETĂȚILOR
(Urmare din pag 1)

FINALA EDIȚIEI JUBILIARE
A CUPEI

A devenit 
rile sportive 
Institutul de 
rești, dotate 
Iigny"

ÎN FAZELE SUPERIOARE

ANGHEL SALIGNY"
o tradiție ca întrece- 
ale studenților de la 
Construcții din Bucu- 
cu „Cupa Anghel Sa- 

să înceapă odată cu „star-

MECI INTERNAȚIONAL

de

0 ștafetă cicloturistică a pionierilor din județul Brașov consacrata 
unor inălțătoare aniversări

O frumoasă acțiune consacrată 
celei de a 51-a aniversări de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân și zilei de 9 Mai in care 
poporul nostru a sărbătorit 95 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat și Ziua Victoriei, a fost 
organizată de pionierii din jude
țul Brașov. Timp de șase zile, 
psrcurgînd peste 300 km și stră
bătând 36 localități, grupe de cel 
puțin 15 pionieri pe biciclete au 
purtat, dintr-o așezare în alta, un 
mesaj adresat de purtătorii cra
vatelor roșii tiin acest județ co
mitetului județean-Brașov al 
P.C Rl, și un album evocînd în 
texte și fotografii aspecte din ac
tivitatea pionierească.

în localitățile unde s-a înnop
tat s-au organizat manifestări 
cultural-sportive, întîlniri ce au 
prilejuit o mai bună cunoaștere 
a trecutului și a realizărilor pre
zente din cuprinsul acestui județ.

De altfel, în drumul lor, pionierii 
au făcut popasuri pentru vizite 
la muzeele etnografice din Bran 
și Rupea, la cetatea țărănească 
din Prejmer, la rezervația de nar
cise de la Vad, la I.A.S. Cincu 
etc.

Pretutindeni, purtătorii ștafetei 
au fost întîmpinați cu o impre
sionantă căldură nu numai de 
pionierii din localitățile respecti
ve, dar și de părinții acestora. La 
Soarș, sosirea lor a fost vegheată 
în turnul vechii cetăți, la Măeruș 
pionierii au format o mică fan
fară, în micile așezări Paltin, Vă-

leni sau Ohaba, fiori și stegulețe 
au întregit salutul localnicilor.

Trebuie amintit, de asemenea, 
faptul că la această ștafetă, su
gestiv intitulată ..TURUL CETĂ
ȚILOR", au participat 500 de 
pionieri și că alți 5 000 de purtă
tori ai cravatelor roșii au fost pre
zenți Ia festivitățile de primire 
sau la diferitele manifestări cul
tural-sportive organizate în cinstea 
purtătorilor ștafetei

prof. DRAGOȘ BURGHELEA- 
Brațov

DE MARE INTERES

TURIȘTI IN COMPETIȚIE
„Cupa Poligrafiei" pe care harnica 

asociație sportivă „TIPO" din Ora
dea a organizat-o anul acesta pen
tru a 6-a oară, a reunit în cele 7 
categorii de întreceri 217 concurenți 
din toată țara. Aceștia au apreciat 
în mod deosebit calitatea hărților, a 
alegerii traseelor și judicioasa am
plasare a posturilor de control.

Concursul a cuprins probe indivi
duale (cu două etape) șl probe de 
ștafetă, rezultatele finale fiind ur
mătoarele : Individual-feminin : 1. E- 
caterina Baicu (I. T. București) 
176.07 ; 2. Paula Chiurlea (I. T. Buc.) 
198.05 ; 3. Clara Szabo (Metalul roșu- 
Cluj) 202,20 Masculin : 1. M. Țiclea- 
nu (Dacia-Buc.) 213,21 ; 2. I. Mutu
(Voința Sibiu) 220,08 ; 3. G. Horvath 
(Metalul roșu-Cluj) 220,53. Ștafetă- 
feminin : 1. Clujeana-Cluj (Oprișiu— 
Ciobanu—Szantai) 162,20 ; 2. Clujea
na-Cluj II 199,53; 3. Metalul roșu- 
Cluj 205,53. Masculin s 1. Dacia-Bucu- 
resti (Ticleanu — Constantin — Mu
tu) 128,01 ; 2. Metalul roșu Cluj
144,24 ; 3. Metalul roșu Cluj II 149,09. 
(Gh. MERLE-coresp).

Pionterti clin ștafeta cicloturistică „Turul cetăților* pedalează pe Valea 
Bogății

Foto t loan PESCARU-Brașov |

O SECȚIE DE TURISM-NAUTIC
tn cadrul A.S. Olimpia—I.C.R.B 

s-a constituit, recent, o secție de 
turism nautic care a înmănun- 
chiat o serie de muncitori, maiștri

R/NDURI DIN SCRISORILE DV...
• „Tovarășe Angelo Niculescu! 

Am trăit clipe de mare tensi
une, dar și de satisfacție după 
„egalul" de la Budapesta. Do
rim ca mîine, pe „23 August' , 
să aplaudăm o victorie a tri
colorilor noștri" (N. PUIU. str. 
Salontei nr. 20, Oradea). Soco
tim că Dinu, Răducanu. Dumi
tru și ceilalți ne vor oferi în 
compania adversarilor lor, un 
meci spectaculos, intr-un deplin 
fair-play șj calificarea in se
mifinalele campionatului euro
pean.

• „Vă rog să transmiteți lui 
Ion Tiriac un călduros „La 
mulți ani" cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 33 ani" (ELENA NAE,

'str. Alex. Ciurcu nr. 26, Bucu
rești). Am adăuga la urarea dv. 
încă una : in cursul acestui „33" 
să obțină cu echipa de tenis a 
României un mare succes în ca
drul „Cupei Davis".

• „Sînt un vechi colecționar 
de suveniruri fotbalistice. Aș 
dori să fac schimburi cu unul 
sau mai mulți colecționari din 
țara dv. Doresc ca dialogurile 
— în scris — ce le voi purta 
cu presupușii amatori să fie în 
limba germană" (WOLFGANG 
SCHWERDT — D.D.R 353 HA
VELBERG, Semmelweisstr: 19 )■ 
Sînt rînduri ale unui prieten al 
fotbalului din R. D. Germană.

• „La Slobozia s-a terminat 
gazonarea terenului de fotbal 
a stadionului orașului. Acum se 
face întreținerea lui și, în cu- 
rînd. vom vedea fotbal pe a- 
ceastă suprafață verde" (ION 
STATUCU, Slobozia). Am făcut

loc rândurilor dv, deoarece tot 
dv. — printr-o scrisoare — ne 
semnalați la începutul primăve
rii că lucrările de gazonare nu 
începuseră încă.

• Sîntem un grup de elevi 
sportivi din Sibiu care am dori 
să aflăm cîte oeva din viața 
studenților de la I.E.F.S. — foști 
elevi în școli sportive din țară- 
Ne puteți satisface această do
rință ?” (UN GRUP DE ELEVI 
din clasa XH-a. Școala sportivă 
Sibiu). Vă promitem, poate chiar 
luna aceasta, un reportaj pe 
tema sugerată de dv. Mulțu
miți ?

• „Doresc adresa de la tio- 
miciliul lui Dumitrache. I-am 
scris pe adresa clubului Dina
mo. dar nu mi-a răspuns" (ION 
LATRINA, sat Tămășeștt. corn. 
Băilești, jud. Gorj). Dacă M'ri' 
soarea a fost trimisă clubului 
Dinamo — șoseaua Ștefan cel 
Mare — cu siguranță ea a ajuns 
și in mina lui Dumitrache. Nu
mai că nu întotdeauna vedete 
ale sportului sau muzicii ușoare 
— care primesc de obicei foarte 
multe scrisori — au timp să și 
răspundă.

• ..Există un campionat de 
rugbv-juniori al Capitalei 7" 
(NICOLAE SUCIU, elev liceul 
Mihai Viteazul) Da. Avem in 
Capitală un campionat al juni
orilor (in 15 jucători) cu două 
scrii. în plus, există și cam
pionate pentru juniori, in 10 și 
în 7 jucători,

Modesto FERRARINI

și ingineri, pasionați ai acestei 
forme de recreare activă. Secția 
de turism-nautic a fost constituită 
în mai multe grupe profilate pe 
următoarele specialități: canotaj 
(pentru amatorii de caiac canoe, 
am barca ții populare și plute): am- 
barcații cu motor: veliere șl un 
cerc de cine-foto.

Membrii fondatori ai secției au 
și întocmit un plan de activitate 
care cuprinde printre altele : turul 
lacurilor tiin România; turul prin
cipalelor nuri ; excursii pe Du
năre și în Deltă. Ei și-au propus 
să-și construiască de asemenea o 
meriemă bază nautică pe lacul 
Pantelimon, contribuind cu un 
mare volum de muncă voluntară.

Iubitorii acestei forme de turism 
sînt invitați să participe la ședința 
festivă inaugurală a acestei secții 
de turism-nautic care va avea loc 
in ziua de 17 mai, orele 18, în 
sala A.S. Olimpia—I.C.R.B. (Ca
lea Văcărești nr. 34).

ÎNVINGĂTORI IN CONCURSUL
Zilele trecute s-a desfășurat 1» 

Lvov (U.R.S.S.) un concurs interna
țional de tenis de masă pentru ju
niori. Au fost prezenți concurenți din 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și România (Ligia Lupu, Lidia 
Ilie. Marin Firănescu, Alexandru Bu
zescu, Ștefan Moraru).

Iată rezultatele: echipe fete, fi
nala : U.R.S.S. II — România 3—1 ; 
băieți, loc. 3—4 : România — Ceho
slovacia 5—3. Pe primul loc s-a si
tuat selecționata U.R.S.S. Simplu 
băieți, finala : Strokatov — Malvlcko 
2—1 : simplu fete, finala : Petrova — 
Batirova 2—0; Dublu fete, Ioc. 3—4: 
Fradkeska, Hodireva — Lupu, Ilie 2—1, 
finala: Batirova. Petrova — Ferdman, 
Raisova 2—1 ; dublu băieți, finala : 
Sarkisian, Burnazian — Strokatov, 
Tropanov 2—1, dublu mixt, sferturi

va fi urmat de altele pentru a cul
mina, intr-un viitor cît mai apro
piat cu primirea echipei României 
în tradiționalul turneu (actualmen
te al celor „cinci națiuni") care, 
în afara reprezentativelor insulare, 
nu este deschis în prezent, det it 
formației Franței.

Rugbyștii din comitatul Corn
wall, unul dintre cele mai puterni
ce centre ale Angliei, vor susține 
trei partide în țara noastră. Pe 
rînd, ei se vor întilni cu o selec
ționată divizionară A (de fapt, e- 
chipa noastră națională), apoi cu o 
selecționată secundă (miercuri, pro
babil, la Constanța) și. In fine, cu 
o reprezentativă a cluburilor stu
dențești (simbăta viitoare).

Desigur, ne interesează îndeosebi 
primul meci, cel în care mîine, pe 
stadionul Dinamo (ora 10), rugbyș
tii din Cornwall vor debuta în

CAMPIONATUL DE MOTOCROS 
CONTINUĂ

Duminică se va desfășura, la 
Moreni, etapa a III-a a campiona
tului național de motocros. în pro
gramul reuniunii vor figura probe 
pentru posesorii de motorete ro
mânești, juniori și seniori. înain
tea acestei etape, pe primele locuri 
se află următorii alergători: cla
sa 70 cmc — P. Oprea (Steagul 
roșu Brașov), Juniori — N. Mur- 
goci (Posana Cîmpina), 250 cmc — 
St Chîțu (Poiana Cîmpina) și 
500 cmc — A. Ionescu (Metalul 
București). Cu mult interes sînt 
așteptate evoluțiile cîmpineanului 
Șt. Chițu care, în actualul sezon, 
pare a fi imbatabil, precum și a 
tînărului E. Muller (în vîrstă de 
13 ani), revelația reuniunii progra
mată în etapa trecută la Cîmpina.

Succesele înregistrate de primele 
raliuri organizate pentru începă
tori de către Școala de șoferi ama
tori din București, au determinat 
transformarea acestei întreceri au
tomobilistice într-o competiție tra
dițională.

Anul acesta vom asista la a 5-a 
ediție. Eâ este programată pentru 
zilele de 27 și 28 mai și promite 
să întreacă toate recordurile ante
rioare. Dat fiind că în principal, 
Raliul Primăverii se adresează tu
turor automobiliștilor, fiind UN 
RALIU ȘCOALĂ care urmărește

LIGIA LUPU Șl ALEXANDRU BUZESCU

DE LA LVOV (II. R. S. S.)
de finală: Lupu, Buzescu r— Ferd- 
man, Burnazian 2—0, Satuletis, Said- 
fulov — Ilie, Firănescu 2—0, semifi
nale : Lupu, Buzescu — Juznetova, 
Strokatov 2—0, finala : Lupu, Buzes
cu — Batîrova, Sarkisian 2—0.

La revenirea în țară, antrenorul 
Emil Iacobi care i-a însoțit pe spor
tivii români, ne-a declarat : „Com
petiția a fest extrem de interesantă, 
ea reunind pe cei mai buni juniori 
din cele cinci țări. In plus, între
cerile ne-au oferit și un util prilej 
de verificare a sportivilor noștri ce 
urmează să participe la campionatele 
europene de juniori din luna august. 
Din acest punct de vedere, apreciez 
ca promițătoare rezultatele de la 
Lvov, mai ales victoria dobindită de 
Ligia Lupu și Alexandru Buzescu la 
dublu-mixt".

eompania celei mai puternice se
lecționate românești a momentului. 
Este vorba, în linii mari, de ace
eași echipă care a întîlnit, nu de 
mult, reprezentativa marocană, în 
Cupa Națiunilor F.I.R.A. și se 
pregătește să dea, duminica viitoa
re, replica Cehoslovaciei, într-un 
meci oficial, în cadrul aceleiași 
competiții. Formația română a fost 
anunțată din timp. Se cuvin totuși 
cîteva precizări. Astfel, pentru pos
tul de fundaș a fost preferat Dur- 
bac (care a jucat, se pare, foarte 
bine In Franța, cu echipa sa de 
club, Steaua), pentru calitățile sale 
de transformer (Bucoș nefiind în
tr-o formă deosebită). Linia de trei- 
sferturi va avea aceeași alcătuire 
cu cea din repriza secundă a jo
cului cu Marocul, adică Rășcanu, 
din nou pe post de aripă, Drago- 
mirescu (căpitanul echipei), Pavlo- 
vici, Nica, cu rămînerea lui Suciu, 
ușor accidentat, 
deschidere, o 
rica — de la 
în locul lui 
te o încercare 
merită a fi urmărită. Mijlocaș la 
grămadă, același Neagu, studentul 
din Valea Jiului, atât de talentat. 
In linia a treia, o modificare. Ata- 
nasiu, un sportiv cu tendințe ac
centuate de joc individual, a fost 
avansat în linia a doua, cedînd lo
cul său lui Pop, care-i va avea 
ca parteneri de linie pe Fugigi și 
Florin Constantin (închizător de 
grămadă). în linia a doua, deci, 
Atanasiu și, alături de el, Daraban, 
de la care așteptăm fapte mari. Și 
în prima linie apare o noutate, în 
sensul că lîngă Dinu (pilier) și Or- 
telecan (taloner) va juca, de data 
aceasta, Drăgulescu (în locul lui 
Baciu), el fiind titularizat pentru 
stilul său percutant, incisiv. Ori
cum, se vede, că antrenorii au pus 
pe picioare o echipă redutabilă, de 
la care așteptăm un joc frumos și 
eficace, în măsură să ne placă și 
nouă dar și partenerilor englezi, 
care vin la București într-o dublă 
calitate, de jucători, dar și de... 
examinatori. Așadar, succes la exa
men!

în rezervă. La 
noutate — Ma- 

Politehnica Iași, 
Nicolescu; es- 

îndrăzeață care

tul" în semestrul II al anului 
învățămînt.

înființată acum un deceniu, com
petiția a atras an de an pe tere
nurile de sport un mare număr de 
studenți și studente.

Catedra de educație fizică și 
sport a Institutului a asigurat, prin 
cele 18 cadre didactice de care dis
pune, o bună organizare a întrece
rilor la atletism, fotbal, handbal, 
baschet, volei, gimnastică sportivă, 
tenis de masă și șah. într-o discu
ție avută cu șeful catedrei de spe
cialitate, lectorul univ. Dinu Gră- 
nescu, am aflat că din cei 4.000 de 
studenți și studente de la cele 5 
facultăți ale Institutului de con
strucții, aproximativ 2.000 sînt an
grenați în concursurile săptămîna- 
le pe grupe, ani de studii, inter- 
ani și facultăți.

„Cupa Anghel Saligny" este o 
competiție de masă care, acum, a 
ajuns în faza finală ce se va dispu
ta sîmbătă la baza sportivă de la 
Lacul Tei. începînd de la orele 
15, atleții, baschetbaliștii, voleiba
liștii și fotbaliștii își vor desemna 
cîștigătorii actualei ediții.

Rezultatele înregistrate, an de 
an, în „Cupa Anghel Saligny" sînt 
o chezășie că întrecerile finale vor 
fi de bună calitate, că pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere vor urca cei mai meri
tuoși. Sperăm, de asemenea, că or
ganizarea va fi la înălțimea renu- 
melui de care această competiție 
se bucură în rindul iubitorilor de 
sport.

La 
putat 
„xone* 
oină.

La Călărași s-au 
echipe, reprezentând 
dețe i Viață Nouă Olteni (Teleor
man), Fulgerul Fierbinți (Ilfov), 
Recolta Ciobanu (Constanța), Bi
ruința Niculițel (Tulcea), Celuloza 
Călărași (Ialomița), Șiretul Suraia 
(Vrancea) și Surdila-Greci (Brăila), 
în urma unor partide viu dispu
tate, pe primele două locuri s-au 
clasat echipele Viață Nouă Olteni 
și Celuloza Călărași, care au cu
cerit, astfel, dreptul de a participa 
la turneul final. Revelația reuniu
nii de la Călărași au constituit-o 
jucătorii de la Recolta Ciobanu, 
clasați pe locul trei.

La Frasin s-au aliniat Ia start 
doar cinci formații i Spicul Avră* 
meni (Botoșani), Biruința Ghe- 
răești (Neamț), C.F.R. Iași, Spi
cul Stănilești (Vaslui) și Avîntul 
Frasin (Suceava). Cum era și de 
așteptat, pentru actul final al com
petiției s-au calificat Biruința 
Gherăești și Avîntul Frasin, echi
pe care au ocupat, întotdeauna, 
locuri fruntașe la marile competiții 
ale’ sportului nostru național, și 
care s-au clasat, în această ordine, 
pe primele poziții ale clasamentu
lui.

Ultimele două „zone" se vor des
fășura în zilele de 20 și 21 mai 
la Tîrgoviște (jud. Dîmbovița) și 
Beiuș (Bihor). Disputele din aceste 
localități vor desemna celelalte e- 
chipe, care alături de cele amintite 
mai sus, se vor tntîlni, între 2 și 4 
iunie, pe terenul din Mangalia, Ia 
finala pe țară a competiției.

Călărași și Frasin s-au' dis- 
primele două

al „Cupei
din cele patru 
României" la

întrecut șapte 
tot atîtea ju-

^Ciclism;
7

START IN SEZONUL

ÎNTRECERILOR PE PISTA
In sfîrșit, pistarzii și-au început 

activitatea compețițională! Dar, nu 
se poate spune că au... călcat cu 
dreptul în noul sezon. Joi după-a- 
miază, pe velodromul Dinamo, pro
gramul primei etape a „Cupei Mu
nicipiului București" a fost redus 
substanțial. Motivul ? Arbitrii — pe 
bună dreptate — au admis doar pro
be contratimp (ferite de orice peri
col), întrucît — cu toate eforturile 
depuse — n-a putut fi asigurată asis
tența medicală de specialitate.

La startul celor două probe au 
fost prezenți cicliști din cluburile 
Steaua și Dinamo, precum și de la 
școlile sportive nr. 1, 2 șl 3. De ce 
oare n-or fi concurat și sportivi de 
la Olimpia și Voința ?

Iată rezultatele tehnice :
200 ni cu start lansat-juniori mici: 

1. Gh. Scniopu (Șc. sp. 1) 13,0; 2. 
S. Romică (Șc. sp. 1) 13,2 j 3. M. Bon- 
ciu (Șc. sp. 3) 13,3 î juniori mari 5

(Dinamo) lt,4; 2. Gh.1. M. Roșu ,_____ , _ __  _. __
Pîrvulescu (Steaua) 12,8 j’ 3. Șt. Po
pescu (Șc. sp. 3) 12,9; seniori : 1. 
A. Neagoe (Dinamo) 11,7; 2. FI. Ne- 
goescu (Steaua) 11,9; 3. Șt. Laibner 
(Dinamoj 12,0.

600 m cu start de pe Ioc — seniori: 
1. A. Neagoe (Dinamo) 42,7; 2. FI. 
Negoescu (Steaua) 43,1; 3. Șt. Laib
ner (Dinamo) 43,1.

Nutrim speranța că viitoarele reu
niuni se vor bucura de o participare 
mai numeroasă și de atenția medi
cilor sportivi.

Ion STOICA 
maestru al sportului

ergem
StMBATA

RALIUL PRIMĂVERII LA 5-a EDIȚIE
ridicarea măiestriei in conducerea 
automobilului și educarea condu
cătorilor în spiritul respectării re
gulilor circulației, amintim cîteva 
din prevederile regulamentului e- 
diției a 5-a, regulament ce poate 
fi procurat de cei interesați să 
participe la filialele A.C.R. din în
treaga tară i

— Traseul măsoară 584 km și 
este următorul; București — Plo
iești — Sinaia — Brașov — Sibiu— 
Rm. Vîlcea — București. El este 
împărțit în două etape și urmează 
a fi parcurs cu q medie orară între 
40 și 70 km, în funcție de dificul
tatea tronsoanelor respective.

— Pentru a putea participa la 
criteriul „începători", pilotul tre
buie să fie posesor al permisului 
de conducere categoria B cu o ve
chime de cel puțin un an, iar na
vigatorul trebuie să aibă același 
permis cu o vechime de 3 ani.

— La „Criteriul special" pot lua 
parte și echipaje mixte, formate 
din piloți începători și navigatori 
consacrați

— Trei sau patru echipaje pot 
constitui o echipă care reprezin
tă o întreprindere, instituție, club 
sau asociația sportivă, cerc sau fi
lială A.C.R.. Mc.

— Sînt admise să participe auto
mobile de orice capacitate sau tip 
n căror stare tehnică și echipament 
corespund condițiilor tehnice pre
văzute de legea circulației, obli
gatorii pentru drumurile publice, 
fiind permis blindajul caroseriei... 
Ele vor fi împărțite în următoarele 
clase : cl. I pînă la 840 cmc ; cl. II 
de la 740 la 1000 cmc; cl. III de

1 000 cmc la 1100 cmc, cl. IV de 
1100 cmc la 1500 cmc; cl. V

In- 
cla- 
fie- 
cla-

la 
la 
peste 1500 cmc.

în Raliul Primăverii se va 
tocmi un clasament general, 
samente pe „criterii" și pentru 
care clasă Ia începători și un 
sament pe echipe.

— Clasamentele se vor stabili 
prin adunarea punctelor de pena
lizare la controalele orare cu punc
tele realizate la probele speciale 
care se vor organiza la capătul ce
lor două etape și vor consta din i 
schimbarea unei roți și un slalom 
printre popice, cu fa(a.

în concluzie un raliu Ia înde- 
mină oricărui automobilist, un ra
liu care fără îndoială va aduna la 
start un număr record de concu
renți. Un important amănunlt • 
ultimul termen al depunerii cere
rilor de înscriere : 15 mai. Ele se fac 
pe formulare tip A.C.R. și se de
pun la sediul central al școlii de 
șoferi amatori București — B-dul. 
Republicii nr. 108, sector 3, telefon 
12.11.98 sau 11.67.80. Din provincie 
înscrierile se pot trimite prin poștă, 
contînd data expedierii.

ATLETISM i Stadloarul) Republicii, 
de la ora 16 ; Concursul republican 
al seniorilor.

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, de 
Ia ora 9 : „Cupa Steaua”.

FOTBAL. î teren Autobuzul, ora 
17 : Autobuzul — Voința ; teren 
Constructorul ora 17 : Unirea Tr. — 
Laromet ; teren Laronlet, ora 17 : 
Tehnometal — T.M.B» (meciuri dlv. 
C).

HANDBAL : teren Dinamo, ora 18: 
Confecția — Rapid (f. A).

TENIS DE MASA : sala din str. 
Aurora nr. 1, de la ora 16 : Spartac 
II — Progresul, de la ora 18 : Spar- 
tac I — Voința ; sala Floreasca de 
la ora 16 : Politehnica Buc. — C.S.M. 
Cluj (meciuri feminine în cadrul 
campionatului divizionar).

DUMINICA

De la I.E.A.B.S.
ÎNCEPÎND CU DATA DE 
15.V.1972 LA BAZINUL ACO
PERIT FLGREASCA SE VA DES
CHIDE ȘTRANDUL PENTRU PU- 
“ir T' ------------- DE
FUNCȚIONARE, ZILNIC, ÎN-
BLIC, CU PROGRAM

TRE ORELE 9—18.

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de la ora 9 : Concursul republican 
al seniorilor.

CAIAC—CANOE ■: Lacul Snagov,
de la ora 9,20 : „Cupa steaua"

FOTBAL : teren Politehnica, ora 
10 : Sportul studențesc — ș. N. Ol
tenița ; teren Metalul, ora 10 : Me
talul Buc. — Poiana Cîmpina (div.
B) ; teren Dinamo, ora 10 : Dinamo 
Obor — Mașini Unelte, teren Si
rena, ora 10 : Sirena — Olimpia 
Giurgiu ; teren Flacăra, ora 10 : 
Flacăra roșie — Electronica (div.
C) .

GIMNASTICA : Sala Tineretului,
de la ora 8.30 Faza pe București 
a campionatelor republicane de gim
nastică modernă ;

LUPTE GRECO-ROMANE : sala de 
atletism „23 August“, de la ora 10: 
Metalul Buc. — Pescărușul Tulcea— 
A.S.A. Bacău (triunghiular div. A).

RUGBY : Stadion Dinamo, ora 10 : 
selecționata divizionară A a Româ
niei — Reprezentativa comitatului 
Cornwall.

TENIS DE MASA : sala din str. 
Aurora nr. 1, de la ora 10 : Spar- 
tac II — Voința (f). Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Progresul — C.S.M. 
Cluj (f) ; de la ora 11 : Politehnica 
Buc. — Progresul Buc. (f) ; de la 
ora 9, Politehnica Buc. — Progresul 
Buc. (m).

•W
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O problemă majoră în tenis: I PERFORMANȚE INAETE ÎN CONCURSUL

JUNIORII ROMÂNI DEBUTEAZĂ
AZI, LA BARCELONA,

ÎN EDIȚIA JUBILIARĂ, A XXV-a,
A TURNEULUI U. E. F. A

A devenit o tradiție pentru re- 
fcrezentativa de juniori a țării 
noastre să fie prezentă la Turneul 
internațional de juniori organizat 
în fiecare an de U.E.F.A. Din 1955, 
ediția organizată în Italia, juniorii 
români au figurat cu regularitate 
pe lista celor înscriși să participe 
la o competiție din ce 
mult prețuită, devenită 
un veritabil campionat 
(din momentul în care 
organizarea U.E.F.A.-ei) 
del pentru alte confederații fotba
listice continentale (în prezent sînt 
organizate întreceri similare în A- 
merica de Sud, Asia etc.).

De fiecare dată, echipa noastră 
a lăsat o impresie bună, prin jocul 
său tehnic și sportiv, indiferent că

în ce mai 
cu timpul 
al Europei 
a trecut în 
și un mo-

PROGRAMUL ECHIPEI
NOASTRE

Barcelona: România—13.V 
Spania

15.V 
Malta

17.V 
Italia

Barcelona: România-

Barcelona: România—

ea a cucerit sau nu onorurile unor 
locuri fruntașe. Din rîndurile ei, au 
fost promovați în campionatele di
vizionare A și B numeroase elemen
te talentate, care au devenit, cu 
timpul, jucători de bază în primele 
echipe de club. Reamintim cîteva 
nume doar : N. Georgescu, Ene II, 
Mateianu, Dridea, V. Anghel, Mo- 
troc, Greavu, Pîrcălab, Rakși, Nun- 
weilier IV și VI, M. Stelian, Gane, 
Badea, Dumitriu II, Voinea, Hai- 
du, Petescu etc. în palmaresul re
prezentativei sînt și cîteva perfor
manțe deosebite : locul î în grupă

în edițiile 1955 și 1__ 1 1
1958, finalistă în I960’ și cîștigă- 
toare a Turneului L. 7772.

în preocuparea federației însă, 
n-a primat rezultatul tehnic, ci 
participarea activă la o competiție 
închinată tineretului european, cu
noașterii reciproce și apropierii în
tre tinerii sportivi, rodarea și afir
marea talentelor fotbalului româ
nesc.

în același spirit se înscrie și pre
zența echipei la actuala ediție, 
care începe azi în mai multe orașe 
din Spania. Din punct de vedere 
al întrecerii, sarcina juniorilor noș
tri este destul de dificilă, pentru 
că întîlnește chiar azi, la Barce
lona, selecționata țării gazdă, Spa
nia, care, ca orice organizatoare, va 
dori să-și impună 
dere". Cu Spania ne-am mai în- 
tîlnit de două ori pînă acum și de 
fiecare dată, am învins: cu 5—1 la 
Graz (Austria), în 1960 și cu 1—0 
la București, în 1971. Dar, acest al 
193-lea meci din palmaresul echi
pei se anunță mult mai greu și de 
el credem că depinde evoluția — 
ca rezultate și clasament — a ju
niorilor noștri. Mai ușor este cel 
de al doilea joc, de luni, cu Malta, 
(cu care ne întîlnim pentru prima 
dată). în schimb, o misiune difi
cilă vor avea juniorii noștri în ul
tima partidă de miercuri, din ca
drul grupei D, cu Italia. Cu junio
rii peninsulari, reprezentativa 
României a jucat o singură dată, 
în 1959, la Stanke Dimitrovo (Bul
garia) și a terminat la egalitate, 
1—1, într-o finală de grupă.

în celelalte grupe, au loc azi me
ciurile: Norvegia — Olanda și
Franța — Polonia (gr. A), Scoția — 
Ungaria și R. F. a Germanie’ — 
U.R.S.S. (gr. B), Iugoslavia — Ir
landa și Belgia — Anglia (gr. C).

1956, locul 4 în

în 1962.

„punctul de ve-

Anminn meciurilor iiapei a xxiva 
A DIVIZIEI Ii

SER LV i

C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamțî 
I. CHIRITA, ajutat de C. Berghlu Șl 
I. Dobriceanu (toți din Ploiești) ;

Sportul studențesc București — 9. N. 
Oltenița : I BITTER, ajutat de A. Sber- 
cea și G. Blau (toți din Timișoara) ;

Metalul București — Poiana Cîmpina: 
V. DUMITRU (Oltenița), ajutat de E. 
Voicu (Oltenița) și N. Crețu (Zimnicea);

Politehnica Galați — Dunărea Giurgiu: 
G. MANOLE, ajutat de G. Ispas șl N. 
lordache (toți din Constanța):

Stllnta Bacău — Progresul Brăila : C. 
GHENCIULESCU, ajutat de S. Molsoscu 
și M. Badea (toți din Tîrgoviște);

Metalul Tirgoviște — Progresul Bucu
rești : V. TOPAN, ajutat de G. Vereș 
și E. Palko (toți din Cluj);

Chimia Rm. Vilcea — F.C. Galați: C. 
PETREA, ajutat de I. Hrisafl și S. Stăn- 
cescu (toți din București);

Metalul Plopeni — Portul Constanța: 
GH. VASILESCU H, ajutat de I. Dancu 
și C. Dragotescu (toți din București).

seria a n-A

Mare : V. GLIGORESCU. ajutat de N. 
Dumitrescu și C. Sândulescu (toți din 
Ploiești) ;

Metalurgistul Cugir — C.S.M. Sibiu : 
v. BUICUDESCU, ajutat de FI. Cenea 
și G. Donciu (toți din Caracal);

Minerul Anina — Minerul Baia Mare: 
A. bentu, ajutat de N. Ghearghe șî 
G. Retezan (toți din București);

C.S.M. Reșița— Corvinui Hunedoara: 
C. NICULESCU, ajutat de V. Murgâșan 
și M. Haimovici (toți din București);

Gloria Bistrița — C.F.R. Arad : M.
ROMAN, ajutat de G. Ionescu și H. Ni- 
oolau (toți din Bi-așov);

CLiimia Făgăraș — Vulturii textila Lu
goj : G. DRAGOMIR, ajutat de L Puia 
și D. Ghețu (toți din București);

Politehnica Timișoara — Olimpia Ora
dea : G. MICU, ajutat de D. Ofemberg 
și M. Stere (toți din Tg. Jiu).

TRANSPORTUL (miine)
Eleetroputere Csalova — C.F.R. Timl- 

Șoara ; A. PARASCHIVe ajutat de M. 
Hanganu și G. Olteanu (toți din Bucu
rești) ;

Gaz metan Mediaș — Olimpia Satu

SPRE STADIONUL
„23 AUGUST"

AZI JOACĂ NĂSTASE SI TIRIAC
Asistăm, de mai multă vreme, 

la străduințe lăudabile de a găsi, 
pentru un viitor apropiat, succe
sori pe măsura actualilor titulari 
ai echipei naționale de tenis. Difi
cultatea unei asemenea acțiuni 
este lesne de închipuit. Jucători de 
talia unor Ilie Năstase sau Ion Ți
riac nu apar decît la intervale 
rare, sînt, mai curind, excepții de 
la media normală a unor valori 
sportive.

Totuși, deloc descurajați de 
acest amănunt, tehnicienii tenisu
lui nostru caută să descopere noi 
talente, să le încurajeze ascensiu
nea spre tnăiestrie. în ultima vre
me au fost promovați în activita
tea internațională o serie întreagă 
de tineri tenismeni, aflați în real 
progres. S-au intensificat și pregăti
rile din cadrul Ioturilor republi
cane. conduse de prof. Ștefan 
Georgescu (pentru Cupa Davis) și 
Giinther Bosch (Cupa Galea). în 
fine, am urmărit cu justificat in
teres, în această primăvară, o se
rie de concursuri de selecție, me
nite să aleagă pe cei mai în for
mă jucători, pentru completarea 
formației noastre prime.

Foloasele tuturor acestor acțiuni 
nu pot fi puse la îndoială. Ră- 
mîne doar întrebarea dacă ele vor 
fi încununate de succes în timp 
util, pentru a putea conta pe noi 
titulari ai naționalei, apți să intre 
în dificila luptă din cadrul marilor 
competiții. Răspunsul trebuie să 
ni-1 aducă viitoarele ieșiri pe te
ren ale echipei țarii, foarte solici
tată în actualul sezon.

Deocamdată, la primul meci din 
cadrul „Cupei Davis", susținut în 
compania Elveției, reprezentativa 
noastră a apărut in alcătuirea 
clasică, prima rezervă, Petre Măr- 
mureanu. intrînd în joc doar în 
ziua a treia, atunci cind fuseseră 
asigurate cele trei puncte nece
sare calificării. Deci, in mod ofi
cial, nici un pas înainte nu a fost 
făcut, pentru a degreva, cit de cit, 
de sarcina victoriei in meci a primilor 
noștri echipieri (în paranteză fie 
spus, aceștia au fost, ca totdeauna, 
prezenți la post, gata pentru a face 
totul în vederea 
tului necesar).

Cele constatate 
nostru de debut 
a 
mod sensibil, 
de alte 
această 
cestora 
o serie 
zervă, lulndu-și un

reușind de fiecare dată. în echi
pa Cehoslovaciei, de pildă, pe lîn- 
gă consacrații Kodes șl Pala, 
a fost ....................... - ~
Hrebec. 
ci în 
versar 
Belgia
Mignot). Echipa R.F. a 
la Atena, a prezentat 
consacratului Kuhnke 
du-se Elschenbncrich, Fassbender și 
Pohmann. Tot în „cvartet" au apă
rut italienii, francezii si spaniolii 
Doar maghiarii n-au vrut să-și ia 
riscul de a-1 foiosi pe 
Machan la dublu, alături 
Barany, acestuia fiindu-i 
tot Peter Szoeke.
Rezultatul i Szoeke, după 
părțise înfrîngerea Ia dublu, «-a 
prezentat obosit, In a treia zi, 
pierzînd repede în fața lui Metre- 
veli...

Este, Intr-adevăr. îngrijorător 
că Ia noi nu se poate face un pas 
înainte mai curajos, pentru a pro
mova un jucător tinăr intr-un 
meci de „Cupa Davis", cunoscut 
dinainte ca fiind ușor. Cum va 
juca atunci același cind, in mod 
fortuit, el va trebui introdus in 
echipă într-un meci greu ? Iată o 
întrebare care trebuie să ne pre
ocupe în mod deosebit.

Bineînțeles, publicul cere să-i 
vadă jucînd pe preferații Iul Ilie 
Năstase și Ion Țiriac. Iar tehnicie
nilor le este mult mai ușor să-i 
introducă, mereu, pe ei In teren, 
asigurîndu-și. astfel, un rezultat 
dorit. Dar. pentru mai tirziu ce 
facem ? Cum procedăm, efectiv, la 
reîmprospătarea echipei ?

Aici trebuie remarcată o slăbi
ciune chiar în concepția noastră 
de pregătire a cadrelor pentru 
echipă. Facem concursuri de selec
ție (repetăm, foarte utile), dar ele 
au de obiect doar desemnarea 
unui titular. Nu știm, niciodată, 
insă, exact, pentru ce pregătim pe 
acest titular. Observăm, la majori

folosit ți 
Și acesta 
deplasare.

nu chiar atît 
(Hombergen,

tînârul 
într-un 
cu un ari

de comod, 
Drossart, 

Germaniei, 
4 jucători, 

alăturin-

Jiri 
me-

obținerii rezulta-

aici, la meciul 
în actuala ediție 

.Cupei Davis", contrastează, în 
cu tactica folosită 

reprezentative in 
Majoritatea a- 

in primul tur, 
jucători de re- 

minim risc, dar

echipe 
competiție, 
au rodat, 
întreagă de

FOTBAL MERIDIANE

ca la

Robert 
de S. 
asociat 
simplu, 
ce îm-

DAR MlINE?
tatea echipelor de „Cupa Davis**, 
folosirea unul al treilea jucător 
(cînd se adoptă o formulă de 
3) în meciurile de dublu. Este 
poarta cea mai accesibilă pentru 
promovarea în echipă și cea care 
aduce mai puține riscuri pentru 
întreaga echipă. Un dublu pierdut, 
poate fi mai ușor recuperat, decît 
două meciuri de simplu date pe 
mina unui jucător incert. Chiar 
in ultimul Challenge-round, ame
ricanii au jucat cu Erik Van Dillen 
la dublu, un tînăr neconfirmat, 
care a si evoluat destul de slab. 
Dar marele său rol era de a odih
ni un coechipier.

La noi, în general, problema for
mării unei noi echipe de dublu 
este total neglijată. Faptul că a- 
vem un cuplu fost campion la 
Roland Garros, în loc să stimuleze 
pe cei tineri, pare să-i descurajeze 
din start, îndepărtîndu-i de la a- 
ceastă probă. Antrenorii nu arată 
preocupări susținute în această di
recție. Deși talentele nu lipsesc. 
Chiar acum cîteva zile, am avut 
plăcuta surpriză a unui rezultat 
remarcabil obținut de tinerii noș
tri echipieri pentru „Cupa Galea", 
Traian Marcu și Dan Nemeș. A- 
ceștia au cîștigat proba de dublu 
a turneului internațional de tine
ret de la Soci (U.R.S.S.), într-o 
companie puternică. Desigur, pînă 
la reprezentativa de seniori a ță
rii mai e mult, dar cei doi tineri 
— ca și alții de aceeași vîrstă •— 
trebuie neapărat încurajați sâ a- 
corde atenție acestei specialități — 
nu atît de facile — a tenisului.

Fără îndoială. în tema tratată 
mai sus. mai sînt multe de spus Și 
mai sînt multe de făcut. Să aștep
tăm cu încredere, ca atenția și 
eforturile celor ce au în grijă pri
mul nostru eșalon în sportul alb 
să rezolve aceste probleme, deose
bit de importante, legate de pro
movarea tinerei generații de tenis
meni.

Radu VOIA

ATLETIC DE LA FORFIIA
• Roxana Vulesci —1,76 m [record național de junioare]

ROMA, 12. — în ziua a doua a 
concursului Internațional atletic de 
la Formia, sportiva Italiancă Paola 
Pignl a stabilit cea mai bună per
formanță mondială în proba de 
3 000 m, cu timpul de 8:09,2.

în proba feminină de săritură în 
înălțime, cîștigată de Sara Simeoni 
(Italia) cu 1,79 m, tînăra atletă ro
mâncă Roxana Vulescu a ocupat 
locul doi, cu o valoroasă perfor
manță — 1,76 m, nou record de ju
nioare al României.

Cursa masculină de 110 m gar
duri a fost cîștigată de francezul 
Guy Drut, cronometrat în 13,3. Pe 
locurile următoare s-au - situat 
Willie Davenport (S.U.A.) — 13,5 
și Marco Acerbi (Italia) — 13,9.

în cea mal disputată probă a zi
lei — săritura cu prăjina — victo
ria a revenit italianului Renato 
Dionisi, cu performanța de 5,40 m 
(nou record național). Pe locurile 
următoare, cu același rezultat, s-au 
clasat în ordine Bob Seagren 
(S.U.A.), campionul olimpic al pro
bei, și recordmanul mondial Kjell 
Isaksson (Suedia).

Atletul iugoslav Dane Korica a 
cîștigat proba de 5 000 m cu timpul 
de 13:53,4 și a fost urmat de ita
lianul Ardizzone — 13:53,6. în se
riile probei de 400 m plat, cel mai 
bun timp — 46,1 l-a realizat polo
nezul Badenski. Proba de arunca
rea greutății a revenit polonezului 
Komar, cu rezultatul de 19,75 m.

MARI SURPRIZE LA BOURNEMOUTH

LONDRA 12 (Agerpres). — în 
turul II al probei de dublu bărbați 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis pe terenuri cu zgu
ră ale Angliei, care se desfășoară 
la Bournemouth, perechea română 
Ilie Năstase — Ion Țiriac a învins 
cu 6—4, 6—4 cuplul chilian Pinto 
Bravo — Patricio Rodriguez. Alte 
rezultate: Hewitt, McMillan (Re-

(Agerpres.) — înVARȘOVIA 12 
meciul de șah care se dispută la 
Lodz între selecționatele feminine 
ale României și Poloniei, după ul
tima rundă, scorul este de 23>/2 
—IO1/» în favoarea șahistelor ro
mânce, două partide fiind întrerup
te. în turul al 6-lea, Polihroniade 
a învins-o pe Jurcinska, Makai a 
remizat cu Litmanowicz, iar Teodo- 
rescu a cîștigat la Szoll.

publica Sud Africană) — Domin
guez, N’Godrella (Franța) 6—4, 
7—5; Smith, Connors (S.U.A.) — 
Lloyd, Paish (Anglia) 6—1, 6—2.

Semifinalele s-au disputat pe 
terenuri udate de ploaie ceea ce 
a făcut foarte dificil controlul min
gii. Din acest motiv, ambele par
tide s-au încheiat cu mari surpri
ze. în prima din ele, favoritul nr. 
1 al turneului, românul Ilie Năs
tase — care nu s-a acomodat de
loc cu acest teren greu— a cedat 

sud-africanului Bob Hewitt cu sco
rul de 4—6, 8—9. în celălalt meci, 
francezul Pierre Barthes l-a învins 
pe americanul Stan Smith cu 6—4, 
6—4.

în finala probei de șimplu-fe- 
minin se vor întîlni jucătoarea 
australiană Evonne Goolagong și 

vest-germana Helga Masthoff.

AZI, MECIURI AMICALE
SELECȚIONATA UNIVERSITARA — STEAUA

Astăzi, de la ora 17, pe terenul 
Ghencea, selecționata universitară 
— care Se pregătește pentru Cam
pionatul european universitar — va 
întîlni intr-un joc amical formația 
Steaua.

Dinamo — Rapid
Stadionul Dinamo din Capitală va 

găzdui azi un atractiv meci amical 
între divizionarele A Dinamo și Ra
pid. Partida va începe la ora 17.

Dumințcă, 
13, I.T.B.-ul 
linii speciale_ __________ ___ ____
dicația pe plăcuțe: MECI). De a- 
semenea, s-au luat măsuri pentru 
suplimentarea corespunzătoare a 
parcului de vehicule pe liniile de 
tramvaie 13, 14, 23, 24, 26 și 27. 
precum și a troleibuzului 86 ți a 
autobuzelor 74, 79, 101 și 107.

Totodată, a fost suplimentat par
cul de taximetre. Acestea pot fi 
avizate prin comenzi la telefoanele 
12.02.40 și 12.03.86.

începînd de la ora 
va organiza cîteva 
de autobuze (cu in-

• La Duisburg s-a disputat me
ciul retur dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
campionatului european rezervat e- 
chipelor de tineret. Rezultat: 0—0. 
întrucît fotbaliștii sovietici au cîști
gat primul joc cu 3—1, s-au cali
ficat pentru semifinalele competi
ției.

• Peste 60 000 de spectatori au 
urmărit la Haga finala „Cupei O- 
landei". Fotbaliștii de la Ajax au 
cîștigat cu 3—2 (1—0) în fața for
mației F.C. den Haag. Pentru Ajax 
au marcat Cruyff (min. 34), Mue- 
hren (min. 61 din lovitură de la 
11 m) și Keizer (min. 73). Reamin
tim că Ajax este și^ virtuală cam
pioană a Olandei.

PRONOSTICUL
LA

NOSTRU

• Rezultate din etapa a XXIII-a 
a campionatului austriac: 
stadt—Austria Viena 
Salzburg—Wacker 
A.S.K. Linz- 
Durisol—Voest Linz 2—0, 
Wacker—Bischof chofen 1—0, 
ring—Alpine Donavitz 1—0, 
Viena—Wiener Sport 
Primele trei clasate, Voest Linz, 
Wacker Innsbruck și 
na, au rite 30 p.

Eisen- 
0—2, Austria 

Innsbruck 0—1, 
•A.K. Graz 3—0, Sturn 

Admira 
Sim- 

F. C.
Club 0—0.

Austria Vie-

STEAGUL ROȘU-PETROLUL
Astăzi, Ia Brașov, Steagul roșu 

Va susține un meci amical în com
pania echipei Petrolul Ploiești.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 14 MAI

TRAGEREA SPECIALĂ 
PRONOEXPRES 

din lî mai 1912
4 ZILE PiNÂ LA ÎNCHEIEREA

VÎNZĂRII BILETELOR
Jucînd la tragerea specială Pro- 

noexpres din 17 mai a.c„ puteți 
cîștiga în număr NELIMITAT : 
premii în bani de valoare fixă și 
variabilă, autoturisme DACIA 1300, 
DACIA 1100 și SKODA S 100, pre
cum și excursii CROAZIERĂ PE 
DUNĂRE.

Pentru stabilirea tuturor acestor 
premii, se vor efectua 5 extrageri 
în 3 faze. în total vor fi extrase 31 
de numere. Se atribuie premii pe 
24 de categorii.

Participarea se face pe următoa
rele 3 feluri de variante: 3 lei, 6 
lei sau 15 lei; variantele de 15 lei 
dînd dreptul de participare la toate 
cele 5 extrageri cu șanse mari de 
cîștig.

• Programul concursului Prono
sport de miine cuprinde 13 meciuri 
interesante și atractive, în frunte 
cu întilnirea România A — Unga
ria A din cadrul Campionatului 
Europei.

înainte de a vă completa prono
sticurile dv. vă recomandăm să 
consultați Programul Loto-Prono- 
sport care conține amănunte asupra 
meciurilor incluse în concurs.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 12 MAI 1972
Fcmd general de cîștigurl : 1282 690

lei. din care 92 230 lei report.
Extragerea I : 3'2 54 49 15 14 53 73 63 6 
Fond de cîștiguri : 650 089 lei, dm care 

92 230 lei report categ, 1.
Extragerea a : 70 7 6 40 20 19 bo 
Fond de ciștiguri : 632 GOL lei.
Plata cîștigurilor pentru această tra

gere se va face astfel :
— In Capitală începind de simbăta, 

20 mai pină la 26 iunie 1972 inclusiv.
— în țară începînd aproximativ de 

luni 22 mai pînă la 26 iunie 1972 in
clusiv.

Rpbrică redactată de
LOTO-PRONOSFORT

România—U ngaria
Pol. Gl.—Dun. G.

III. Met. Tîrg.—Prog. Buc.
IV. Chimia Rm. Vîl—F. C.

Galați
V. El. Cv.—C.F.R. Tim.'

î. 
ii.

1
1

1, x, 2

• Restanță în campionatul en
glez: Tottenham — Arsenal 2—0.

• Semifinalele „Cupei Franței" : 
Bastia — Lens 3—0 și Olimpyque 
Marseille — Reims 0—0.

1, 
1

VI. Min. Anina—Min. B.M. 1
VII. C.S.M. Reș.—Cor. Hun. 1, 

VIII. Arezzo—Brescia
IX. Catania—Perugia
X. Foggia—Reggina
XI. Genoa—Bari
XII. Lazio—Taranto 

XIII. Palermo—Como

X

X
x
1, X

1
1.x 
1
X

Printre tinerele înotătoare 
s-au remarcat în actualul sezon 
internațional se numără și ma
ghiara Agnes Kaszander, pe care 
o vedem — în stingă fotografiei 
de mai sus — la capătul cursei sale 
victorioase de 100 m bras (cu timpul 
de 1:16,7) la Hanovra, alături de 
învinsa sa, suedeza Jeannette Pet
terson. Amindouă se vor regăsi la 
start fără îndoială, în zile de 
septembrie, la Belgrad, cu ocazia 
disputării primului campionat mon
dial de natație.

Foto ; A. P.-AGERPRES

ECHIPELE CEHOSLOVACIEI ȘI ITALIEI CONDUC 
ÎN TURNEUL PREOLIMPIC DE BASCHET

HAGA 12 (Agerpres). — Rezul
tate înregistrate în ziua a 4-a a 
turneului preolimpic de baschet 
masculin de la Amsterdam : Spania 
— Franța 90—78 ; Cehoslovacia — 
Bulgaria 84—71 ; Olanda — Suedia 
83—82 ; Italia — Polonia 84—68.

în clasamentul competiției con
duce, neînvinsă, echipa Cehoslova
ciei cu 10 puncte, urmată de Italia
— 9 puncte, Spania — 8 puncte, 
Bulgaria, Franța, Polonia, Olanda
— 7 puncte și Suedia — 5 puncte.

în concursul internațional de gimnastică, 
desfășurat la MUnchen cu participarea 
unor sportive fruntașe din U.R.S.S., Ca
nada și R.F. a Germaniei, pe primul 
loc s-a clasat gimnasta sovietică Olga 
Korbut, cu 76.35 puncte. Campioana 
mondială. Ludmila Turlșoeva, a ocupat 
locul trei, ou 73.53 puncte.

Prima etapă a competiției cicliste inter
naționale „Turul Romandlei", desfășura- 
tâ pe Traseul Geneva — Grimentz. a 
revenit italianului Emmanue’e Bergamo, 
cronometrat pe 190 km în 5h 02 :50. Pe 
locul secund s-a clasat francezul Pierre 
Martelozzo — la 4 sec., iar locul trei a 
fost ocupat de Glorglo Favaro (Italia) 
— la 13 sec. Italianul Gianni Motta, 
nul dintre favoriții cursei, a sosit 
2:17 de Învingător, fiind clasat pe 
7.

li
la 

local

După 14 etape. In Turul ciclist al 
nici continuă să conducă rutierul 
nlol Jose Manuel Fuente, urmat 
compatrloții săi Maria Lașa — la 
șl Tamames — la 8:02. Primul

Spa- 
sna- 

de 
7:18 

clasat 
dintre concurenții strilinl este francezul 
Labourdette, situat pe locul 8 la 9:01 de 
lider. Etapa a 14-a (Eibar — Bllba») a 
revenit lui Miguel Maria Lașa, cronome
trat pe distanța de 143 km în 3 h 47:î7.

Campionatele In terna lionale de tenis 
ale Belgiei au. continuat la Bruxelles ou 
disputarea ultimelor partide din cadrul 
optimilor de finală ale probei de simpla 
bărbați. Performerul zilei a fost jucă
torul belgian Patrick Hombergen, oare 
l-a eliminat tn două seturi cu 6—0. 6—3 
pe americanul Tom Gorman. Alte re
zultate : Zednik (Cehoslovacia)
Battrick (Anglia) 6—2, 3—6, 6—3 ; Oran- 
tes (Spania) — Bengstan (Suedia) 6—2.
6— 2 ; Ph. Moore (Australia) — Tovano- 
vici (Iugoslavia) 7—9, 6—3, 6—2. Iată și 
două rezultate înregistrate în proba de 
dublu bărbați (sferturi de finală) : Cor
nejo, Fii oil (Chile) — Iovanovici (Iugo
slavia), Parun (Noua Zeelandă) 3—6.
7— 5 6—3 ; Panatta, Pietrangeii (Italia)
— Zednik, Kukal (Cehoslovacia) 6—3. 
6—2.

Fartlcipanții la tradiționala competiție 
automobilistică. „Marele premiu Mona
co» (contînd pentru campionatul mon
dial — formula 1) au efectuat primele 
antrenamente oficiale. Cel mai bun 
timp a fost înregistrat de belgianul 
.Tacky Ickx (pe ,,Ferrari"), care a rea
lizat o medie orară de 135,913 km. Per
formanțe remarcabile au mal obținut 
neo-zeelandezul . — .
„McLaren") 
(pe ,,Tyrrell

Denis Hulme (pe 
și scoțianul Jockie Stewart 
Ford“).

TURNEUL RUGBYȘTILOR FRANCEZI IN AUSTRALIA
Echipa de rugby a Franței se pregă

tește pentru un nou turneu în Austra
lia. Ea va disputa nouă partide, cu în
cepere de la 28 mai cind va întîlni, la 
Perth, selecționata Australiei de Vest. 
In continuare, programul arată astfel : 
31 mai (Adelaide), cu Australia de Sud ; 
3 iunie (Hobart), cu selecționata Tas- 
maniei ; 7 iunie (Sydney), cu selecțio
nata orașului ; 10 iunie (Sydney), cu 
Noua Galie de Sud ; 12 iunie (Arme- 
dale), cu o selecționată a regiunii ; 17 
iunie (Sydney), cu selecționata Aus-

traliei ; 21 iunie (Brisbane), cu selec
ționata Queensland ; 25 iunie (Bris
bane), cu selecționata Australiei.

După încheierea turneului, rugbyștii 
francezi vor face uh meci de demon
strație la Noum6a, în Noua Caledonie, 
la 27 iunie.

Vor face deplasarea printre alții: 
Rene Benesis, Jean-Claude Rossignol, 
Claude Spanghero, Walter Spanghero, 
Jean-Claude Skrela, Max Barrau, Jean- 
Pierre Lux, Henri Cabrod $i Pierre 
Villepreux.

HHVtll FEMININ DE BASCHET DE LA SOFIA
SOFIA 12 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de bas
chet de la Sofia s-a încheiat cu 
victoria selecționatei de junioare a 
Bulgariei,' care a totalizat 5 punc
te. Pe locul secund s-a clasat echi
pa Ț.S.K.A. Septemvrisko 
me — 5 puncte urmată de 
țiile Czami (Polonia) și 
Brașov — ambele cu cîte 4

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

Bulgaria (junioare)—Czami 69—64;
Ț.S.K.A. Septembrisko Zname — 
Voința Brașov 76—55.

ta 23 iunie va avea loc o nouă ediție 
a tradiționalului maraton internațional 
de la San Juan (Porto Rico). La această 
competiție și-iau anunțat participarea 
atleți din 21 de țări, printre care Ar
gentina, Suedia, Elveția, Portugalia, 
Spania, S.U.A., Etiopia, Australia etc. 
Și-a confirmat participarea și austra
lianul John Farrington, învingătorul ma
ratonului din 1971.

va avea loc o nouă ediție

CĂLĂREȚII CLUBULUI .VORWARTS-

DDR-SPORT
Revista „D.D.R.-Sport publică re- 

cent, un reportaj consacrat secției 
de călărie a clubului „Vorwarts" 
care numără printre componenții 
săi o serie de sportivi valoroși, 
care s-au impus în ultimii ani pe 
plan internațional și au îndreptă
țite aspirații la locuri onorabile în 
viitoarea competiție olimpică. Iată 
cîteva „momente" din viața acestei 
secții sportive fruntașe din R. D. 
Germană :

Cînd secția a fost creată în 1957, 
componenții ei au trebuit să se 
mulțumească cu condițiile ce s-au 
putut oferi în acel moment. Și ele 
nu erau prea ușoare pentru că, la 
început, sportivii activi erau nu 
numai competitori în diferitele pro
be (de obstacole, rezistență sau 
dresaj) dar se ocupau și de îngri
jirea cailor.

Timp de mai mulți ani, călăreții 
din R.D. Germană nu au avut po
sibilitatea să-și verifice calitățile în 
competiții internaționale așa încît 
ei au trebuit să se mulțumească a 
face doar antrenamente și iar an
trenamente. Abia în 1968, Asociația 
sportului ecvestru din R.D. Germa
nă a fost admisă în Federația in
ternațională de specialitate și ast
fel acești sportivi au avut și ei ac
ces la marile competiții interna
ționale, —

Primul mare examen al călăre
ților din R. D. Germană a fost 
chiar la Olimpiada din 1968, de la 
Mexico. Wolfgang Muller, Horst 
Kohler și Gerhard Brockmuller au 
concurat, cu acel prilej, atît în pro
ba pe echipe rit și pentru clasa
mentul individual. Ei și-au condus 
caii cu atîta siguranță încît specia
liștii în dresaj au fost uimiți. Pen
tru debutul în arena internaționa-

Zna- 
forma- 
Vointa 
puncte.

0 INTERPELARE IN SENATUL ERANCEL
Citim în ziarul „L’HUMANITE" 

că într-una din ședințele de la în
ceputul acestei 
tului francez, 
al tineretului și 
Comiți, 
senatorul comunist Guy Schma
uss în 
zării sportului și a extinderii pro
fesionismului într-o serie de dis
cipline. Redăm cîteva pasaje sem-

luni ale Sena- 
Secretarul de stat 

sportului, J. 
a fost interpelat de

l’Humanite
problema comerciali-

de o promovare în muncă.

DANSUL GHETELOR DE FOTBAL..

lâ, locul IV în clasamentul pe e- 
chipe, locul V obținut de H. Kohler 
pe calul Neuschnee, locul 12 ocupat 
de G. Brockmiiller pe Tristan și 
chiar locul 16 al lui W. Miiller, pe 
Marios, pot fi socotite un succes.

în anul următor Olimpiadei, la 
campionatele europene de la Wolf
sburg, călăreții de dresaj ai clu
bului „Vorwarts" și-au confirmat 
clasa internațională. în clasamentul 
pe echipe ei au ocupat locul II, H. 
Kohler și-a reconfirmat locul V, 
iar W. Muller a avansat pe locul 
VI. G. Brockmuller a obținut și el 
un onorabil loc X. După cum $e 
vede, călăreții pregătiți de antre
norul Willi Lorenz trebuie avuți 
în vedere acum, cînd se vorbește 
despre favoriții marilor întreceri 
de dresaj.

nificative din expunerea senatoru
lui Schmauss, publicată de organul 
Partidului Comunist Francez :

„Presa din ultimele zile ne infor
mează că din inițiativa Secretaria
tului de stat al tineretului și spor
tului se va crea o nouă categorie de 
sportivi, denumită „promoție". De 
fapt, vreți să oficializați profesio
nismul într-o serie de discipline ji 
astfel să agravați aspectul mercan- 

1 til și denaturarea sportului de per
formanță.

Oricit de mare ar fi un campion, 
el este în primul rind un cetățean, 
student sau muncitor. Problema 
lui este, prin urmare, comună tu
turor oamenilor: viață familială, 
situație profesională, viitor. El tre
buie, deci, asigurat să-și poată con
tinua studiile, în condiții normale, 
să-și păstreze slujba, să beneficie-

ze
Să-mi fie permis să reamintesc, în 
legătură cu aceasta, declarația pe 
care a făcut-o una din marile 
noastre schioare din ultimii ani, 
Marielle Goitschel, a doua zi după 
o dezbatere televizată în legătură 
cu problemele olimpice: „Sînt și 
eu ca toată lumea, îmi place să 
aud cîntîndu-se Marsilieza, sînt 
mîndră de Legiunea de onoare ce 
mi s-a acordat, dar cîntărind totul 
mă întreb dacă, în locul tuturor 
acestor lucruri, nu aș fi preferat 
ca puterea publică să se fi ocupat 
de viitorul meu social, chiar dacă 
marile mele succese nu mi-ar fi 
adus un ban".

Noi ne opunem extinderii spor
tului profesionist și etatizării spor
tului. Sportul nu trebuie să apar
țină nici afaceriștilor, nici statului, 
ci francezilor și sportivilor. Aceste 
idei sînt explicate în programul 
nostru pentru un guvernămînt de
mocratic de uniune populară. Se 
știe că dv. nu duceți o asemenea 
politică, ci una de renunțări a răs
punderilor statului în folosul unor 
interese particulare!"

//
Se consideră acum, după ma

rea victorie reușită de 11-le lui 
Helmut Schăn pe Wembley, a- 
colo unde alți 
celuiași Schon 
nunchiati de 
după unul din 
vor rămine în 
lui atît pentru 
și pentru 
(presa franceză a calculat 
jumătate din cele șase goluri 
marcate atunci, în finala cam
pionatului mondial din 1966, au 
fost greșit acordate de cunos
cutul arbitru' elvețian G. 
Dienst!), că marele artizan al 
victoriei vest-germanilor nu a 
fost nici „buldozerul" Muller, 
nici „prințul" Beckenbauer, ci 
un băiat blond, cu părul lung, 
care a lipsit din Mexic, de la 
marea confruntare a celor 16 
mari ai fotbalului mondial. Este 
vorba de Netzer, 
mației 
bach

Netzer a realizat pe Wem
bley un meci splendid, 
nînd chiar și unul din cele trei 
goluri, acela din II m și dove
dind că în clipa de față este 
unul dintre cei mai mari mij
locași ai continentului, făcîndu-l 
uitat pe Overath, cel ce în Me 
xic uimise publicul 
cialiști.

De ce nu a fost 
Mexic ? Datorită 
ghetelor de fotbal!".

Da! După războiul frigidere
lor, al puilor, al dopurilor din 
plastic, al pistoalelor cu apă 
etc, etc, iată... războiul ghetelor 
de fotbal! Și asta datorită ce
lor doi frați inamici (și de 
mult celebri) care stăpînesc in 
dustria materialelor sportive 
din R.F.G.: Ady Dassler, fon
datorul casei .,Adidas" și Pe
ter Dassler, creatorul casei 
„Puma". In timp ce echipa na-

11 băieți ai a- 
fuseseră înge- 
fiii Albionului 

acele meciuri ce 
analele fotbalu- 
neprevăzutul cit 

neregularitățile lui 
că

- vedeta for-
Borussia Monchenglad-

scm-

și pe spe-

Netzer în 
„războiului

partida de la Londra 
a fost absent din cau- 

operații de hernie și 
blondului Netzer de-

excep 
nou aceeași 
din MUnchen- 
contract cu 

ce echipa na- 
ghetele „Adi- 
din cele două

țională a R.F. a Germaniei este 
legată prin contract să foloseas
că echipament și ghete de fot
bal de proveniență Adidas, 
Netzer are contract cu Puma 
Din cauza „războiului" dintre 
cele două mărci. Netzer s-a de
clarat indisponibil pentru Me 
xic.

Pentru
Overath 
za unei 
prezența
venea obligatorie, mai ales că 
se găsea — după cum a pro
bat-o — într-o formă 
țională. Dar din 
melodie: vedeta 
gladbach avea 
„Puma", in timp 
țională utilizează 
das“. Și nici una
case nu voia să renunțe la pri
vilegiile sale.

Si atunci 7
Și atunci, pentru că Helmut 

Schon avea neapărată nevoie d» 
Netzer, s-a ajuns la 
promis 
o parte 
de alta;
necesar, echipa națională R.F.G 
va avea dreptul să joace in «: 
chipament propriu, iar jucăto
rii vor putea fi absolviți de 
Cele două mărci de la purtarea 
însemnelor și a echipamentului 
produs de ele.

Păgubită, într-un sens, a ie
șit federația vest-germană care 
pentru acest compromis, a tre 
buit să verse destule mărci 
drept daune și firmei „ Adidas" și 

Puma", ca pentru orice 
ce trebuie 
vina res-

un corn- 
între federație, pe de 

și „frații-inamici" pe 
cînd se va considera

firmei 
clauză de contract 
modificată, nu din 
pectivelor fabrici.

lată cite bătăi de cap pot 
provoca niște contracte in lu
mea plină de hățișuri a sportu
lui capitalist

Mircea TU DORAN



TURNEELE DC VOLCI FEMININ, DIVIZIA A LA BUCUREȘTI VOR EVOLUA MIINE DOUĂ VALORI ALE FOTBALULUI CONTINENTAL

Penicilina învinsă
PITEȘTI, 12 (prin telefon, de Ja 

trimisul nostru). — O victorie pe 
muche de cuțit a fost cea obținută 
joi seara de campaona țării, Peni
cilina Iași, în fața puternicei (dar 
capricioasei) formații bucureștene 
Medicina. într-adevăr. primul meci 
susținut de ieșence în turneul fi
nal — programat, printr-o bună 
inspirație a federației, în acest 
oraș cu un public entuziast —- a 
atins un dramatism rar întîlnit în 
actuala ediție a campionatului, 
și era cit pe-aci să rezolva pro
blema titlului cu două zile mai 
devreme. Bucureș-tencele au făcut 
un joc foarte bun, fiind de mai 
multe ori pe punctul de a furniza 
marea surpriză și de a împlini pro
nosticul antrenorului de la I.E.F.S., 
Gheorghe Moise. Cu două trăgă
toare principale (Gabriela Popa și 
Venera Zaharescu) în vervă deose
bită, cu ridicătoarele (Loreta Su- 
dacevschi și Doina Ivănescu) elas
tice și precise, cu o „secundă" u- 
tilâ (Maria Matei). echipa lui 
îVicolae Humă a fost tot timpul la 
nivelul campioanelor.

Și. ca să ne referim la cel mai 
important punct al meciului arbi
trat foarte bine de cuplul loan 
Amărâșteanu (Craiova) — Viorel 
Chioreanu (Cluj), — precizăm oă. 
în cel de al 5-lea set, bucureșten- 
cele, după primele două puncte 
realizate de adversare, au avut a- 
vantaj permanent. -Cea mai eloc
vență diferență a fost consemnată 
In final : 14—10 pentru Medicina, 
care a avut de cîteva ori și meci- 
boi. Cfnd toată lumea (inclusiv ju
cătoarele Medicinei) vedeau o 
singură învingătoare. studentele 
au scăpat friul din mină și. după 
cîteva schimbări de serviciu, ie- 
șencele au recuperat handicapul și 
au cîștigat la... potou. Deși Medi
cina ni s-a părut mai bună în 
general, nu putem trece cu vede
rea capacitatea de mobilizare a 
campioanelor — excelente îndeo
sebi în apărare — care nu au 
■abandonat lupta nici un moment, 
nici chiar atunci cînd totul părea 
pierdut. Este un merit evident și, 
datorită lui, ieșeneele au obținut 
o victorie prețioasă. Aportul cel 
mai consistent la succesul atît de 
trudit l-au avut trăgătoarele prin
cipale Aurelia lehim și Florentina 
Ftu (susținute uneori de secunda 
Adriana Albiș). precum și coordo
natoarea de joc Ana Chirițescu. 
Ca urmare a acestui rezultat, se 
părea că duelul pentru titlu încă 
nu s-a încheiat...

Disputa avea să se încheie, to
tuși, vineri după-amiază, o dată 
cu primul meci — I.E.F.S.—Peni
cilina — care a dat loc unei mari 
surprize. Studentele au dispus, la 
un scor categoric, cu 3—0 (12, 14, 
13), de echipa campioană ! Aceasta 
din urmă a evoluat mult sub po
sibilitățile arătate joi. probabil și 
din pricina eforturilor depuse in 
acea partidă-maraton, în timp ce 
rivala ei, proaspătă ți ambițioasă, 
« luptat cu succes, detașîndu-se 
valoric. Antrenorul N. Roibescu a 
încercat toate soluțiile posibile, dar

Matei și Popa (Medicina) încearcă — zadarnic — să blocheze mingea 
trasă cu jorfâ de Albiș (Penicilina). Fază din partida Penicilina Iași — !

Medicina București, desfășurată joi la Pitești.

în zadar.
șenoeie s-au văzut lipsite și de 
sprijinul coordonatoarei de joc. 
Ana Chirițescu. care s-a acciden
tat la picior, la o „aterizare". Punc
tul cel mai slab al învinselor a 
fost tot cel al trăgătoarelor secun-

La sfîrșitul setului 3 ie- 
văzut lipsite 

coordonatoarei

1. Rapid
2. Fenjciliru»
3. I.E.F.S.
i. Medicina

CXASAMEVT
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24
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S 
7
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58:33
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4Â
44
41
41

Foto : S. BAKCSI
scutea de emoții, în cont;-

CAMPIONATUL

de și al ridicătoarelor, mai ales 
după accidentarea amintită. Toate 
voleibalistele de ]a I.E.FJS. folosite
— Cengher, Ghiță, Pripiș, Mari
nescu, Pop, Cirstoiu, Gergely și 
Kovacs — au jucat bine. Arbitra
jul cuplului V. Szakacs (B. Mare)
— V. Chioreanu (Cluj), foarte bun.

Cea de a doua partidă a ser::. 
Rapid — Medicina e fost deose
bit de disputată. Rapidistele. pen
tru a-și asigura titlul de campi
oane, încă de vineri seara, aveau 
nevoie numai de un set. Ele au 
forțat ritmul, chiar de Ia IneeDUtu! 
jocului, ș: au cișugat acest set

care le 
nuare.

Pinâ la
ria in meci, cu 3—2 <11.
Au condus corect Em. Costo-.u și T. 
Vasile. ambii din București.

Aurelian BREBEANU

urma si-au adjudecat ți victn- 
----- _l#. _7. 1Jt a.

GALAȚI. 12 (prin telefon'- In loca
litate au continuat întrecerile turneu
lui pentru locurile 9—12 ale campio
natului național de volei feminin. In- 
tilnind pe C.S.M. Sibiu, Constructorul 
Arad a obținut primul succes din a- 
cest campionat cu 3—1 (7, —8. 7, 10). 
învingătoarele au jucat simplu, dar 
foarte precis, atît in apărare cit «i 
în atac. Sibiencele, vădit afectate de 
înfrîngerea din ajun (cu C.P.B.! au 
evoluat slab, cu toate că au in for
mație cîteva jucătoare foarte talen
tate. Au condus corect L Armeanu 
si N. Mateescu (Buc.). In cel de ai 
doilea meci al zilei : C.P. București 
— Universitatea Timișoara 1—3 f—11 
4. —6. —Si.

T. SIRIOPOL--oresp. județean

REPREZENTATIVELE
ROMÂNIEI $1 UNGARIEI

(Urmare din pa®. I)

țională, o ascensiune declanșată pe 
Wembley, în începutul anului 1969.

Reprezentativa Ungariei, în va
rianta anunțf/ă pentru partida 
de la București, tinde spre o așe
zare 1—1—4—3—2. dezvăluită de 
modul cum Illovszky a comunicat 
formația. în poartă. Geczi (Fe
rencvaros. 28 ani, 9 selecționări în 
echipa A) își datorează și de a- 
ceastă dată titularizarea, ca si :r. 
partida — tur, superioare-, expe
riențe față de RothermeL rezerva 
sa. „Libero" Pancsics (Ferencszzr-x 
— 28 ani — 23 A), cu un și mai 
pronunțat rol defensiv. în lima ce 
fundași îl găsim pe Vepi (Ferenc
varos — 21 ani — 1 A’, pe dreapta, 
pentru motivul că P. Juhasz Ujpes- 
ti—Dozsa, 23 ani, 11 A), indiscu
tabilul titular al postului de fun
daș lateral stingă, s-a însânătoș -. 
și, mai departe, pentru că Illovszky 
îl socotește pe tinărui Vepi — - 
bun în clipa de față deci: pe Fa
bian. Balint (Ferer.:var:~ — .- 
ani — 2 A ) își păstrează locui ce 
fundaș central stingă, dar lingă e. 
se va retrage, ca fundaș cervul 
dreapta, I. Juhasz (Ferencvaros — 
27 ani — 10 A). linia de mijloc 
va conta, ca om de bază, pe Szuc 
(Honved — 29 an: — 24 A', susți
nut de Kocsis (Honved — 25 ani — 
12 A), care va acționa pe pc-z : a 5e 
mijlocaș mai avansat, s: pe Zsmbc 
(Ujpesti Dozsa — 27 an: — 19 A 
extremă cu rază mare de acfiune. 
venind mult înapoi. un tocător rare

seamănă foarte mult, ca mod de a 
se mișca în teren, cu portughezul 
Simoes. Pentru ..posturile avansate" 
rămîn experimentatul Bene (Ujpesti 
Dozsa, 28 ani. 55 A) și impetuosul 
Szoke (Ferencvaros, 24 ani, 4 A), 
preferat lui Fazekaș. Recapitulînd i 
Pancsics -libero", I. Juhasz pe lo
cul lui în momentele de apărare 
(deci pe poziția de fundaș central 
dreapta), la mijloc cei trei (Koc-

Pentru a se evita aglomera
ția la intrările în stadionul 23 
August cu ocazia meciului in
ternațional România — Unga
ria. porțile stadionului se vor 
deschide miine la ora 11.

sis. Sziks. Zambo) și ca virfuri. 
Bene—Szoke. aceasta ar fi așeza
rea pentru îr.tiinirea de miine a 
setecțonațe. Ungariei : o formație 
cu mec-a de vârstă de 26 ani. 
prezenllnc 6 jucători de La Ferenc
varos» 3 ce la l jpe-sti Dozsa și 2 
de la Honved. Deci, curentul de 
oțur.e care cerea trecerea centru- 

de greutate al selecționării de 
ia Ujpesxi bona la Ferencvaros 
l-a dects pe Iljovszky să efectueze I 
această deplasare și ia București, j 
fcrmațxa de pe locul doi al cia- | 
samentuiui camp.or.tului constitu- , 
md osatura reprezentativei.

Celor 22 de atieți. le dorim rea
lizarea unu: spectacol sportiv
oemr. de renumele lor. al echipe- 
Șar ș: al competiției în care joacă. 

Tncoixsior noștri, un gînc cald 
> urărue noastre de succes !

NEDIALCO DONSCHi OBSERVATOR

UEFA LA MECIUL

ROMÂNIA — UNGARIA
U.RFA. a desemr.?.t ca ocseni 

tnr al său la «neciuî Roroăma—Oi 
garia. partidă mdm -• :
finală ale Camp.-^ciatuim etroțwa: 
pe Nediale» Daaacfei din Bngra

lo 
î 

lu

HALTERE

CLM VA FI \REVEA
MII\E DIPA-AMIAZA?

emcxs C«« 
•-St SSCprj. F

OBSERVATOR ROMÂN LA MECIUL

'Urmare din pag. I)

ECHIPA UNGARIEI SOSEȘTE 
ASTĂZI LA BUCUREȘTI

• Illovszky » renunțat la Dunai II și Fazekaș
• Antrenament pe stadionul „23 August", imediat după sosire

BUDAPESTA 12( prin telefon, de 
la redacția ziarului Nepsport). 
Ziariștii au trebuit să aștepte 
mult, joi seara, pînă cînd Rudolf

PANCSICS
Illovszky, împreună cu antrenorii 
de La Ferencvaros (Csanadi) și 
Ujpesti Dozsa (Kovacs), a defini
tivat lotul celor 15 jucători care 
vor face deplasarea la București, 
înainte de a anunța acest lot. Illov
szky a comunicat că a decis, de 
comun acord cu colegii lui, să re
nunțe la toți jucătorii care au su

ferit accidentări (Vidats, Dunai II), 
precum și la cei care s-au ară
tat în formă slabă la partidele de 
verificare din cursul săptămînii 
(Fazekaș), și să deplaseze la Bucu
rești fotbaliști în perfectă stare de 
sănătate. Așa fiind, lotul la care 
s-a ajuns este următorul i

Geczi și Rothermei (portari), 
Vepi, Pancsics, Balint, P. Juhasz, 
Kovacs, Fabian (fundași), Sziics și 
I. Juhasz (mijlocași), Szoke, Kocsis, 
Bene, Zambo, Kit (atacanți). Uns- 
prezecele probabil- (formația defi
nitivă nu va fi anunțată decît la 
cabine. înainte de joc, a ținut să 
precizeze Illovszky) ar fi, totuși, 
următoarea i Geczi—Vepi, Pancsics. 
Balint, P. Juhasz—Kocsis, Sziics, I. 
Juhasz—Szoke, Bene, Zambo.

Cei 15 jucători au efectuat în 
cursul zilei de vineri încă două 
antrenamente la Esztergom, iar 
seara au plecat spre Budapesta 
Sîmbătă are loc deplasarea — cu 
un avion special — la București, 
unde se va ajunge la ora 16.

îndată după sosire, se va efec
tua un antrenament pe stadionul 
_23 August", iar duminică dimi
neața, antrenorul Illovszky a mai 
prevăzut o ședință ușoară de pre
gătire. In. privința meciului de la 
București, antrenorul Illovszky a 
declarat: „Voi repeta ceea ce am 
spus după egalul de la Budapesta. 
Acum vom încerca noi să realizăm 
ceea ce a obținut selecționata Ro
mâniei pe Nepstadion."

de pînă acum, destul de apropiate 
ca valoare, ne fac să 
luptă strinsă pentru 
țiului de campion al

Numărul mare de 
unele categorii ■ i-a determinat 
organizatori să stabilească — 
funcție de performanțele concuren- 
ților — două grupe. întrecerile din 
cadrul primei grupe vor avea loc 
dimineața, iar ale celeilalte, după- 
amiaza.

Și confruntările -cocoșilor" se a- 
nunță deosebit de Interesante. Spor-

întrevedem o 
cucerirea 

Europei, 
concurenți

ti-

la 
pe 
în

tivii bulgari A. Kirov și G. Todorov 
dețin la triatlon performanța de 
365 kg. și, respectiv, 360 kg, polo
nezul S. Czyz este cotat cu 355 kg, 
italianul G. Torte cu 356 kg, iar 
sovieticul R. Belenkov cu 365 kg. 
Lista însă nu se oprește aici.

FAVORIȚII
CATEGORIEI MUSCA

Gnatov (U.R.S.S.) și Z. SmaJ- 
(Polania) dețin La triatlon cea 

bună performanță : 340 kg. De

lUCRWIlf CONGRESULUI EEOERAJIEI EUROPENE
• Viitoarea ediție a C. E. la Madrid

V:

DE HOCHEI 
ÎNAINTE DE FINAL
M. CIUC, 12 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru), — In pen
ultima zi a campionatului republi
can de hochei pe gheață (ultimul 
tur) în prima partidă DIXAMO 
BUCUREȘTI a dispus da AGRO
NOMIA CLUJ CU 9—4 (1—0, 6—0. 
2—4). Meciul a fost destul de inie- 
resant, cursiv, dinamoviștii asigu
ri ndu-și victoria în primele 10 mi
nute ale reprizei a doua. După a- 
cest veritabil moment psihologic al 
partidei, bucureștenii s-au retras, 
permițînd studenților să se dezlăn
țuie, să joace mai bine, în special 
în ultima treime.

Au marcat Ba nd aș (2), Gh. Hu- 
țanu (2), Pană, Florescn (2). Turea- 
nu și V. Huțanu pentru Dinamo, 
respectiv, Toth, Kozan (2) și Bor- 
bath pentru Agronomia. Au arbi
trat bine, un meci in care n-au a- 
vut „probleme**, Gh. Tasnadi (M. 
Ciuc) și O. Barbu (București).

în meciul al doilea STEAUA — 
AVÎNTUL M. CIUC 4—3 (1—0,
0—2, 3—1).

Z, MORVAY

LX TURNEUL MASCULIN DE BASCHET

STfAltt H CISTIMI DtRBYUL Df IERI: 83-67

ASTĂ-SEARĂ

FINALELE LA BOX 
ALE JUNIORILOR

La Sibiu au continuat întrecerile 
de box din cadrul turneului final 
al campionatelor naționale de . J- 
niori. Iată rezultatele tehnice în
registrate în disputele juniorilor 
mari: N. Robu (Brăila) b-ab. 2 V. 
Bobe (Buc), P. Dragu (Craiova) 
b.p. L. Dragotă (C. Turzii), D. Ne
gru (Sibiu) b.p. AL Cacso (Cluj), 
T. Dinu (Buc.) b.p. Gr. Vrabie (Ba
cău), I. Enache (Măcin) b.p. C. 
Buzduceanu (Craiova). I. Șulă (Ga
lați) b.p. I. Gogonea (Buc), V. Mun- 
teanu (Galați) b.p. Gh. Bădălan 
(Tim.), I. Vladimir (Buc), b.p. D. 
Gorea (Reghin), V. Ion (Buc) b.p. 
I. Covaci (Arad), C. Ștefanovicl 
(Craiova) b.p. N. Tamaș (Tirgoviș- 
te), I. Tîrilă (Galați) b.ab. 2 Gh. 
Covaci (Satu Mare), V. Bosoancă 
(C-ța) b.p. M. Gitan (Craiova), S. 
Mihășan (C. Turzii) b.p. S. Panait 
(Brăila), L. Mici (Buc.) b.p. M. 
Oatu (Bacău), I. Rotaru (Craiova) 
b.p. E. Tamaș (Cluj), R. Chelaru 
(Buc.) b.p. M. Lupu (Măcin), N. 
Băbescu (Tr. Severin) b.k.o. 1 Gh. 
Radu (Suceava). M. Imre (Buc.) 
b.p. D. Cimpoieșu (Brașov), Al. 
Hiera (Pitești) b.ab. 2 D. Bubă (Su
ceava), V. Croitoru (Buc.) b.p. C. 
Chlracu (Galați), C. Dafinoiu 
(Brăila) b.p. V. Modran (Arad), Gh. 
Matache (P. Neamț) b.ab. 1 C. Du
mitra (Craiova), I. Boancă (Cluj) 
b.ab. 1 G. Mascaș (C-ța), C. Tănase 
(Buc.) b.ab. 2 V. Oană (Galați).

Finalele au loc sîmbătă seara.
Hie IONESCU—coresp. județean

TIMIȘOARA lî (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru,. Al d-șilee tur
neu al ultimului tur al campiona
tului masculin de baseset a început 
in sala Oiimpia cin localitate s_b 
auspicii promițătoare.

Referitor Ia desfășurarea propriu- 
zisă a jocurilor, vom arăta că pri
mele trei meciuri s-au încheiat cu 
victoriile categorice ale favoritelor: 
Dinamo — Voința București 93—61 
(46—271, Universitatea Cluj — Mu
nții 98—49 <54—23) și Pili tehnica 
București — IEFS 96—51 <4B—25). 
In a patra partidă a zilei, îr.șă, 
publicul a putut asista la o întil- 
nire pe cit de spectaculoasă pe atit 
de dramatică, la sfirșitul căreia Po
litehnica Cluj a dispus de Politeh
nica Galați la limită : 70—69 
(30—30). întrecerea a pasiona: da
torită dăruirii jucătorilor si evolu
ției scorului. In prima repriză ini
țiativa a aparținut clujenilor, care 
au condus cu 20—16 (min. 14) și 
22—18 (min. 15), dar în final gălă- 
țenii au găsit resurse pentru a ega
la. în următoarele 20 de minute a 
fost rindul Politehnicii Galați să do
mine. datorită în special acțiunii c 
lui Samson. Moraru și Martmesr- 
46—33 și 43—W in min. 30. S0—12 
in min. 32. Dar. Politehnice Cluj 
prin Bama. Banc. Roman și Mocsm 
egalează și preta coeducerea: 
68—66. Spre sfirșit scorul devine 
din nou egal 68 ■ 63. gălâter... con
duc iarăși 69—68 (Moraru a înscris 
doar o aruncare Eberâ). dar în ul
timele secunde Motsin fructifică un 
contraatac și aduce victoria etaje-

ta ora 11. In sala mare a 
i <£= Cccssasta. au avut 

zc 1-jerănje Coagresclu. FÎH. ta 
care au parricpas toți reprezen
tanți federațrijw napocale <tn 
Esrcpa. afi ate ta atest for sportiv 
.ntemațăonaL Din partea Româ
niei. tovarășul Emil Ghibu. vice- 
preseLnte al C5.EFX, a salutat 
panic, pan țu ta congres, urindu-le 
bun sosit in țara noastră și deplin 
succes in desfășurarea activității.

LucrărJe congresului au fost con
duse de președintele focului euro
pean. Janusz Przedpeleski (Polo
nia) si au avut ta ordinea de zi: 1. 
Raportul Biroului F.E H. cu privire 
ta C E. de ta Sofia; 2. Afilierea la 
F ETI, a unor federații; 3. Raportul 
fî nare ar pentru perioada de ta ul- 
tunui congres : 4. Discutarea pri
mirii unor noi membri în juriul 
de conducere a CJE.; 5. Aprobarea 
propunerilor Biroului F.E.H. cu pri
vire la arbitri — delegați să ofi-

rieze la Secare categorie de greu
tate: 6. Stabilirea locurilor de des
fășurare a campionatelor europene 
d.n 1973 și 1974.

Cu acest prilej, ca urmare a pro
punerii biroului F.E.H., congresul a 
aprobat includerea în juriul de 
conducere al C.E. a prof. Lazăr Ba- 
roga. secretar general al F.R.H. 
Congresul a aprobat, de asemenea, 
cererea federației spaniole de a or
ganiza ediția din 1973 a C.E. care 
se vor desfășura în perioada 11—18 
iunie. Președintele federației de 
specialitate spaniole, Juan Francis
co Marcos, a anunțat că întrecerile 
vor fi găzduite de Palatul sportu
rilor din Madrid, care are o capa
citate de 10 000 de locuri. Organi
zarea campionatelor europene din 
1974 a fost încredințată federației 
de specialitate italiene. Localitatea 
nu a fost încă stabilită, dar este 
probabil ca întrecerile să aibă loc 
în orașul Neapole.

A.
cerz 
mai____ ,_____
asemenea, L. Sziics (Ungaria) îi ta- 
Loneazâ cu 325 kg. Aceștia sînt se
cundați de bulgarul M. Mustafov și 
reprezentantul țării noastre Ion 
Hortopan, Este așteptată cu interes 
și evoluția halterofililor albanezi, 
prezenți pentru prima dată la o 
astfel de competiție : E. Ka lies ha și 
v. Teii. Dm păcate, al doilea re
prezentant român la această cate
gorie, Zoro Flat, nu va putea parti
cipa, fiind accidentat ia ultimul an
trenament din ajunul competiției.

O. STANCULESCU

Pe arena de popice \icolina lași

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR (m)

IAȘI. 12 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). An au în
ceput în localitate, pe cete patra 
piste ale arenei Nicolina. întrece
rile turneului final al campior. or
tului diviziei A de popice. Cele 
șase formații masculine, calificate 
în ultimul act al competiției. s-= . 
prezentat bine pregătite. Dună 
800 de bile lansate de către fre
care echipă, pe primul loc se 
popicarii de la Petrolul Ploiești 
care au totalizat 3477 p d. Pe iotu
rile următoare se situează forma
țiile : Voința Tg. Mureș 3420 p d. 
Rapid București 3398 p d. Construc
torul Galați 3361 p d. Electrica Si
biu 3221 p d și Voința Cluj 3175 
p d.

Dintre rezultatele individuale 
trebuie menționate cele ale lui

D Dumitru (Petrolul Ptoieștt 920 
p d (eu 616 ta .p-i.ne* și 304 la 
—aoiate~k C. Răcufescu (Rapid 
Buc.) 835 p d (577—>:«< șj Gh. Sil
vestru (Petre-, p; . 884 o d (573

întrece-ie continuă simbălâ și 
se vor încheia duminică. Fiecare 
ec - oă joacă cite două partide la 
clasica probă de 200 lovituri mixte.

V. D1ACONESCU
♦

Az: dimineață începe la Manga
lia competiția feminină la care 
participă fruntașele campionatului! 
Voința București, Laromet Bucu
rești. Rapid București, Voința Tg. 
Mureș, C.S.M. Reșița Și Voința 
Cluj.

PE SCURT
• La F.I.H. 

stilul „Împins1 
rindul probelor olimpice, deoarece, 
treptat, el a devenit foarte asemă
nător cu cel „aruncat". Aceasta 
propunere va fi analizată însă la 
Congresul

există propunerea, ca 
!" să fie exclus din

de la Miinchen.

15 mai, la Hotelul „Da- 
Mamaia va avea loc o

• Luni 
cia" din 
consfătuire la care vor participa re
prezentanții tuturor federațiilor na
ționale prezente la campionatele 
europene de la Constanța.

In vederea meciului de duminică cu echipa Austriei

POLOIȘTII ROMÂNI S-AU ANTRENAT 4 ORE

■VXCBEN. lî «Prin telefon). —
Ptecati ;c. dumaeațâ din Capitală, 
polo-țtu cin reprezentativa țârii au 
ajuns in localitate — după o escală 
ce 6 ore la Viena — în după- 
amlaza aceletași zile. La aeroport, 
ecăîpel române i s-a făcut o fru- 
-vcK.- prirmre din partea oficiali
tății tr federației vest-germane de 
natape. întreaga delegație este

11 DIN MUNCHEN

A 25-a EDIȚIE A ..CLASEI PĂCII

găzduită la hotelul Holland, .care 
se af-â la numai un kilometru de 
satul olimpic.

Vineri dimineața, cei 11 jucători 
împreună cu antrenorii A. Grin- 
țescu și N. Firoiu, au luat un prim 
contact eu piscina Dante (descope
rită), unde vor avea loc întrecerile 
turneului de calificare (care începe 
duminică dimineața) și majoritatea 
partidelor din turneul olimpic. Vre
mea destul de friguroasă nu i-a 
împiedicat pe poloiștii noștri să 
facă un antrenament de două ore 
și jumătate. în cursul după-amiezii

ei au fost convocați la o nouă șe
dință de pregătire de 90 de minu
te, care s-a încheiat cu un joc la 
două porți (șase la șase), în care a 
evoluat și antrenorul N. Firoiu.

Programul zilei de sîmbătă : di
mineața un ultim antrenament, iar 
după-amiază întreaga delegație va 
urmări partida de fotbal R. F. a 
Germaniei — Anglia din cadrul 
campionatului european. Tot sîm
bătă este programată și ședința 
tehnică. Primul meci — duminică 
dimineața, la ora 11 (ora locală) 
cu Austria.

. NELIUBIN .R.S.SJ
A PRELUAT „TRICOUL GALBEN**
FRAGA. 12. E^pa a VH-a a ce

lei de a 25-a ediții a .Cursei Pă
cii* s-a desfășurat vineri pe ruta 
Karlovy Vary — Praga. 126 km. 
La startul ei s-au alintat doar 66 
de concurenți, deoarece în etapa 
p.-eceder.tă — una dintre cele mai 
grele din întreaga istorie a acestei 
mari competiții internaționale — 
au abandonat 27 de cicliști ! ’ Nu
mărul celor care au terminat pre
matur cursa s-a ridicat, vineri, la 
36. Etapa încheiată în capitala Ce
hoslovaciei a fost dominată de o 
acțiune care a plasat în frunte un 
grup de 4 rutieri. Pe străzile Pra- 
găi și pe pista stadionului Sparta, 
grupul s-a răsfirat. Iată ordinea so
sirii : 1. Vladimir Neliubin (U.R.S.S.) 
2 h.53:17 ; 2. Bartonicek (Cehoslova
cia) la 4 s ; 3. Vasques (Cuba) la 
13 s; 4. Kuehn (R.D.G.) la 28 s.

Plutonul — in care se aflau și ci- 
ramăm N. Andronache. Alex.

--- . Vasile ■seiejan — a fost 
cronometra: cu timpul de 2 h_54:50.

Sîmbătă tar. astăzi) rutierii vor 
parcurge etapa a 8-a, Praga — Hra- 
cec Kralove (147 km), urmînd ca 
dum că să străbată etapa a 9-a, 
Litomysi — Gotrwaldov (165 tan).

In clasa men tul general individual 
prunul loc a fost preluat de Neliu
bin urmat de Milde (R.D.G.) Ia 
1.24 și Barton.cek la 2214. Cicliștii 
români sînt clasați astfel: 21. An- 
dronache ta 7,37; 32. Sofronie ta 
18,10 ; 43. Selejan Ia 34,48.

Cicliștii R. D. Germane conduc 
în clasamentul general pe echipe, 
fiind urmați de formațiile U.R.S.S. 
la 1,06, Cehoslovaciei la 3,06, Bul
gariei la 10,17. Echipa României se 
afiă pe locul VIII la 47,15,

ouJUmelesumouttimel^ezuUalcoult^eleSirici
STEAUA A CÎȘTIGAT TURNEUL DE VOLEI DE LA PIATRA NEAMȚ

PIATRA NEAMȚ, 12 (prin telefon). — 
Au luat sCrșit întrecerile turneului in- 

<te volei masculin. Pe pri
mul loc s-a clasat formația Steaua, 
care a întrecut pe Viitorul Bacău cu 3—o

(8, S, 5). La capătul unui med foarte 
disputat, selecționata R. F. a Germaniei 
a cîștigat cu 3—2 (7. —11, 4, —7, 15) în 
fata formației secunde a țării noastre.

BOXERII ROMÂNI LA BUDAPESTA
A început turneul internațional de 

box de la Budapesta. La categoria semi- 
—uscă. Șt. Băiatu (România) a dispus 
la pjjicte de maghiarul Sallay. Tn cadrul 
cat^oriei ușoară, Csoke (Ungaria) a

TURNEUL DE TENIS
în optimile de finali» ale turneului 

internațional de tenis de la Stuttgart, 
jucătorul român Petre Mărmureanu l-a 
învins vcu 6—2, 6—4 pe vest-germanul 
Hans Joachim Ploetz. Cel de-al doilea 
tenisman român prezent la acest con-

CUPA DAVIS: IRAN

primit verdictul la puncte in fața pu- 
gilistului român Cornel Hoduț. La ca
tegoria mijlocie mică, Bakcxny (Ungaria) 
a dispus la puncte de C. Ghiță (Româ
nia).

DE LA STUTTGART
curs, Toma Oriei, a pierdut cu â—7, 
6—2, 5—7 în fața vest-germanului Frank 
Falderbaum. Alte rezultate : IVamclci 
(Iugoslavia) — Kuhlmey (R.F.G.) 9—7.
9—6 ; Fletcher (Australia) — Nitsche 
(R.F.G.) 8—0, 8—5 ; Engert (R.F.G.) — 
Flchtel (R.F.G.) 6—2, 7—5.

- R. A. EGIPT 3—1
La Teheran. în meciul dintre repre

zentativele de tenis ale Iranului și Re
publicii Arabe Egipt care se dispută în 
cadrul turului I al zonei europene din 
Cupa Davis, scorul este de 3—1 în fa
voarea tenismenilor iranieni. Oaspeții 
au cîștigat. partida de dublu reducînd

scorul ia 2—1 dar, apoi, în meciul deci
siv T. Akbari l-a învins pe Aii Davoudi 
CU 6—8, 6—4, 8—6, 6—8, 6—3,

Echipa Iranului s-a calificat astfel 
pentru turul lî în care urmează sâ în- 
tîlnească reprezentativa României, în 
zilele de .13—20 mai, la București.
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