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NATIONAEE
LUCRĂRILE CONFERINȚEI

A SCRIITORILOR
Tn Sala mică a Palatului Repu

blicii Socialiste România au înce
put, luni dimineață, lucrările Con
ferinței Naționale a Scriitorilor.

Eveniment de o deosebită impor
tanță în viața literară a țării, pre
cedat de un amplu și constructiv 
schimb de păreri în presă și în pu
blicațiile de specialitate. Conferin
ța — for amplu, reprezentativ — 
va dezbate într-un spirit de înaltă 
răspundere probleme ale creației 
scriitoricești și va analiza cele mai 
eficace căi pentru a transpune, în- 
tr-o expresie originală, de aleasă ți
nută artistică, viața și munca eroică 
a constructorilor români, maghiari, 
germani și de alte naționalități ai 
noii orînduiri sociale, mărețul pro
gram propus de partid privind făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

Alături de scriitori, la lucrările 
Conferinței iau parte numeroși in
vitați: reprezentanți ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor de masă- 
membri ai conducerii celorlalte u- 
niuni de creație, alți oameni de artă 
și cultură.

Lucrările Conferinței au fost des- 
chise de Zaharia Stancu, președin
tele Uniuni; Scriitorilor.

Participanții au adoptat în unani
mitate un prezidiu format din mem
bri ai Biroului Uniunii Scriitorilor 
și ai Comitetului de partid, scrii
tori membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, alte personalități ale vieții 
noastre literare.

După alegerea organelor de lucru

ale Conferinței, a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zii Raportul de 
activitate al Consiliului Uniunii 
Scriitorilor pe perioada noiembrie 
1968 — mai 1972; Raportul de ac
tivitate al Comisiei de cenzori, pe a- 
ceeași perioadă; Discuții; Aproba
rea activității Uniunii Scriitorilor și 
a Comisiei de cenzori, aprobarea 
Statutului Uniunii Scriitorilor; Ale
gerea Consiliului Uniunii Scriitori
lor, a Biroului și a conducerii ope
rative a Uniunii Scriitorilor și a Co
misiei de cenzori.

Conferința a adus un pios oma
giu scriitorilor decedați în perioada 
care a trecut de la ultima adunare 
generală a scriitorilor din 1968.

Intrîndu-se în ordinea de zi. Za
haria Stancu, președintele Uniunii, 
a prezentat Raportul de activitate 
al Consiliului Uniunii Scriitorilor pe 
perioada noiembrie 1968—mai 1972.

în continuare, scriitorul Nicolae 
Tăutu a prezentat raportul Comi
siei de cenzori.

Au urmat, apoi, dezbaterile ge
nerale asupra rapoartelor prezen
tate. Au luat cuvîntul scriitorii : 
Constantin Chiriță. Alecu Ivan 
Ghilia, Mircea Radu lacoban, Hajdu 
Gyozo, nie Păunescu, Ion Negoi- 

Radu Carneci, Ion Gheorgbe, 
Teodorescu, Anton Breiten- 
Ioan Alexandru, Alexandru 
Sasz Janos,

țescu.
Virgil
hofer.
Dima,
Romulus Vulpescu, Dan Zamfires- 
cu, Letav Laios,
Comeliu Leu. Liviu Bratoloveanu. 

Lucrările Conferinței continuă.
(Agemres)

Aurel Mihale.

Leonid Dimov
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11 RALIULUI PRIMĂVERII"

PALPITANTA ÎNTRECERE A SUPERGREILOR A ÎNCHEIAT
UNA OIN CELE MAI DISPUTATE EDIȚII A C.E

Prin urmare, așa după cum citito
rii ziarului nostru au aflat din nu
mărul de ieri, renumitul halterofil 
sovietic Vasili Alekseev a cîștigat 
din nou titlul de campion european. 
Am rămas însă datori cititorilor 
noștri cu unele amănunte ce privesc 
desfășurarea luptei dramatice pen
tru titlu, la această categorie a su- 
per-greilor, dintre Alekseev și 
Mang. Aici, la Constanța, s-au în
fruntat în ultima zi a campionatelor 
doi mari sportivi: Alekseev — cu 
un palmares impresionant, cu o ex
periență vastă la cei 31 de ani pe 
care-i are — cu Mang — extrem 
de tînăr pentru această categorie 
(22 de ani) și, firește, încă lipsit de 
rutina marilor concursuri, însă ex
trem de talentat și cu un calm im
perturbabil.

Alekseev a pierdut „împinsul" și 
„smulsul" în lupta sa cu Mang și 
puțin; spectatori mai credeau că 
recordmanul lumii va putea ciștiga 
titlul. Mang avea un avantaj de 
7,5 kg și pentru a cuceri titlul 
Alekseev trebuia să cîștige Ia „a- 
runcat" cu 10 kg. De ce ? Pentru 
că în caz de egalitate, avantajul ar 

fos: de partea halterofilului vest- 
rman. mai ușor decît Alekseev cu 
roape 20 de kilograme. La „arun- 
t", pentru a se asigura, Alekseev,

fi 
Li

prudent, a intrat la 220 kg și a ri
dicat ușor. Mang a început la 222,5 
kg Și a ratat. De fapt, în acest mo
ment a pierdut Mang întrecerea! EI 
încearcă a doua oară și reușește. 
Alekseev își pune la încercare ma
rea sa rutină și calmul care îi sînt 
caracteristice : cere 232,5 kg. Reu
șește, devenind campion cu un a- 
vans de 2,5 kg față de adversarul 
său, care ratează 237.5 kg.

în duelul Alekseev — Mang sînt 
de reținut cîteva lucruri demne de 
relevat. După cum au declarat spe
cialiștii, Alekseev nu este in pre
zent în cea tnai bună formă. Și nici 
nu poate fi, avînd în vedere obiec
tivul pe care-1 urmărește cu insis
tență anul acesta : acela de a fi în 
maximum de formă Ia Jocurile O- 
limpice. Apoi nu trebuie să uităm 
că, nu de mult, el a totalizat 645 kg 
(record mondial) pîafon valoric pe 
care nici nu dorea să-i atingă Ia 
Constanța pentru motivul arătat 
mai sus. în al doilea rînd, credem 
că Alekseev nici nu se aștepta să 
aibă în Mang un adversar atit de 
puternic. Recordul acestuia, realizat 
_pe teren propriu", la 
dădea un credit prea 
după această repetiție 
înte de J.O. sîntem

Ulm, nu î se 
mare. Acum, 
generală îna- 
convinși că

X. I FLUCTUAȚIE PREA MARE

plan mondial. Ce-i lipsește astăzi 
din punct de vedere tehnic ? O mai 
bună coordonare a mișcărilor la

Alekseev se va antrena cu o am
biție extraordinară și că diin duelul 
marilor recordmani se vor crea pre-

Festivitate de premiere la categoria supergrea: 1. Alekseev (U.R.S.S.),
2. Mang (R. F. a Germaniei), 3. Bonk (R.D. Germana)

Astăzi ultima zi de înscrieri
La sfîrșitul acestei sâptămîni 

se va disputa 
petiție automobilistică 
Primăverii", organizată de Școa
la de șoferi amatori din Bucu
rești. Această a v-a ediție 
promite să aibă același suc
ces ca șl precedentele și să 
atragă spre sportul auto
mobilismului un nou contin
gent de începători De alt
fel, fiind un raliu școală, el 
este la îndemîna oricărui auto
mobilist (care a depășit anul 
de începător în conducerea au
to) și va contribui la pertecțio- 
narea lui în mînuirea volanu
lui. Pentru a sprijini această 
competiție ce urmărește for
marea unor buni conducători 
auto, ziarul nostru va oferi 
frumoase trofee primului cla
sat în „Criteriul începătorilor" 
ți cîștigătorului general al „Ra
liului Primăverii".

Reamintim că întrecerea se 
va disputa sîmbătâ și duminică 
pe traseul : București — Plo
iești — Brașov ; Făgăraș — Si
biu — Rm. Vîlcea — Pitești — 
București. Deci un total de 
584 km, împărțiți în două etape 
de regularitate, cărora li se a- 
daugă două prone speciale 
(constînd din trasee de indemî- 
nare și schimbarea unei roți: 
ce vor avea loc la Sibiu ș! 
București.

tradiționala com-
„Raliul

LIA MANOLIU
(60,14 m)

ÎNVINGĂTOARE 
LA RIGA

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Ex
celenta atletă româncă Lia Manoliu, 

la Ciudad de

III

.primul gol Înscris de 
olimpicii români.
tor Gyorfi. Din 
el a 
tirziu, 
tul 79, 
pentru 
Foto :

„căzut“ 
abia in 
la scorul 
echipa

Dragoș NEAGU

.4u- 
păcate, 

prea 
minu- 

de 3-0 
danezi

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A
MÎINE, ETAPA A XXIV-a, CU DOUA

U. T. A. - DINAMO
Acum, cînd au trecut partidele 

calificărilor, să ne reîntoarcem pri
virile spre campionat, după aproa-

CLASAMENTUL LA ZI

ca

n CAPETE DE AFIȘ"

Șl F.C. ARGEȘ-UNIVERSITATEA CLUJ

Este prea izbitor faptul, pentru 
el să poată trece neobservat de cel 
ce urmărește cit de cit activitatea 
fotbalistică de la noi, și anume acela 
că, pe parcursul săptăminii trecute, 
a fost, mai întii, infrîngerea națio
nalei, la Belgrad, a urmat părăsi
rea... înainte de termen a competiției 
U.E.F.A. de către reprezentativa de 
juniori, în sfîrșit, a venit eliminarea 
olimpicilor care vizau turneul final 
al J. O. de la Miinchen.

în total, trei înfrîngerl care, prin 
rapida lor înlănțuire, au produs, de
sigur nemulțumiri. Totuși comparate 
între ele, nu prezintă similitudini. 
Pentru că, în timp ce evoluția trico
lorilor seniori și juniori se încadrea
ză în limitele onorabilului (pînâ și 
exigentul Eugen Barbu a închipuit 
din lacrimile băieților lui Angelo Ni- 
culescu un magnific cristal), compor
tarea echipei olimpice s-a situat sub 
nivelul pretențiilor minime.

misele realizării unu- nou record 
mondial la toate categoriile.

Dar. probabil că multi cititori se 
întreabă: cine este Mang ? Fostul 
campion mondial de juniori a avut 
o ascensiune destul de rapidă în a- 
rena internațională. La nici 22 de 
ani împliniți el a devenit al doilea 
performer din toate timpurile (625 
kg. iar acum, la Constanța, 630 kg).

Arbitrul și antrenorul K. Hoff- 
meister ue spnuea că tînărul Ru
dolf M.ng este un caz unic în is
toria halterelor. El a început să 
pracți c j^cest sport înU'-o magazie 
a casei părintești din satul Ballen- 
berg (Bavaria) și a refuzat orice 
antrenor. A studiat cărți de specia
litate, metode de antrenament pe 
care și le-a aplicat după propriile 
caracteristici. Cînd a avut un an
trenor, performanțele sale au în
ceput să scadă. Temperamentul său 
nu se acomoda cu planurile impuse 
de acesta. Apoi a fost lăsat să lu
creze din nou singur și — surprin
zător — a început să se afirme pe

„aruncat". Intr-adevăr, el a ratat 
două mișcări la acestă probă de a

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

campioană 
Mexico, a 
în cadrul 
desfășurat la __ __  _ _____
proba de aruncarea discului cu per
formanța de 60,14 m.

în proba feminină de aruncarea 
suliței victoria a revenit sportivei so_ 
vietice Zitta Iankunaite cu 54,68 m, 
urmată de compatrioata sa t. Ozo- 
lina 54,00 m. Concurenta româncă 
Marion Becker a ocupat locul 
cu 53,36 m. Atletul cubanez 
Esteve și-a adjudecat victoria 
proba de săritură in lungime 
7,46 m. Săritura în înălțime s-a ... 
cheiat cu victoria lui Hans Schwabe 
mak (U.R.S.S.).

olimpică _____ ___
obținut un frumos succes 
concursului i'—

Riga. Ea a cîștigat
internațional

trei
G.
în 
cu 

în-

Balcaniada de gimnastică

IULIANA SIMONFI
MEDALIE DE AUR LA „BÎRNĂ"
® In ultima zi a campionatelor, incâ troi medalii de argint pentru sportivii 

români

HASKOVO, 22 (prin telefon). Ul
tima zi a Balcaniadei de gimnastică, 
așteptată cu justificat interes de toți 

.------- spectatorii
a programat

ECHIPA DE RUGBY

FARUL CONSTANȚA

1. U.T.A.
2 F.C. Argeș
«5. _
4. Sport Club
5. “ '
6
7.
8.
9

10.
11.
12.

,U“ Cluj
A.S A.
Steagul roșu 
„U“ Craiova 
Rapid
Jiul
Steaua 
Dinamo
Farul

13. Petrolul
14. Politehnica
15. C.F.R.
16. Crișul

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

7 
o
3
4
1
6
5
3
5
«
6
7
6
8
7
6

42—19
38—29
34—22
36—27
25—21
27— 16
28— 27
28—28
21—26
28—21
29— 27
20—29
12—28
24—33
18—32
10—35

31
30
29
28
27
26
23
23
23
22
22
21
20
18
15
10

Pe trei săptămîni de la despărțirea 
de el (după etapa din 4 mai). Etapa 
de mîine a XXIV-a, oferă perspec
tiva cîtorva confruntări interesan
te, în fruntea cărora se situează 
cele de la Arad (U.T.A— Dinamo) 
și Pitești (F. C Argeș—Universi
tatea 
drul 
mele 
însă,
Politehnica—Rapid, 
și Petrolul—A.S.A. 
interesînd zona locului 15. în fine
— pentru a încheia enumerarea 
jocurilor cu care se reia campiona
tul — să notăm că Steaua—Sport

Club Bacău (Stadionul 23 August, 
de la ora 17), Steagul roșu—Univer
sitatea Craiova și Jiul—Farul con
stituie și ele puncte de a- 
tracție.

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

SUSȚINE UN TURNEU

ÎN FRANȚA

Cluj), care se înscriu în ca- 
bătăliei indirecte dintre pri- 
două clasate. Alături de ele 
trebuie să cităm și partidele

C.F.R.—Crișul
— toate trei

Pe Stadionul Tineretului

I START IN SEZONUL SPORTIV
DE VARĂ AL ELEVILOR

La invitația rugbyștilor din 
gouleme, echipa divizionară A 
rtil Constanța va efectua un 
neu în Franța, începînd cu data de 
23 mai. Rugbyștii constănțeni vor 
evolua la Angouleme și în alte lo
calități încă nedesemnate.

Lotul. Farului, care cuprinde, 
printre alții, pe jucătorii Cioarec, 
Celea, Sîrbu, Caragea, Boroi, Var
ga. este însoțit de antrenorul Du
mitru Ionescu.

An- 
Fa- 
tur-

specialiștii, antrenorii 
prezenți in localitate, „ pmgnuuai 
finalele primilor șase clasați pe apa
rate, întreceri la care s-au aliniat, 
deci, cei mai buni gimnaști și gim
naste din țările balcanice.

Această ultimă zi a campionatelor 
a adus reprezentanților noștri o mult 
rîvnltă medalie de aur și încă trei 
medalii de argint, sporind substan
țial „tezaurul" cu care se întorc 
acasă reprezentativele secunde ale 
României.

Autoarea celui mai bun rezultat la 
această a IV-a ediție a Balcaniadei 
este foarte tînăra gimnastă IULIANA 
SIMONFI, care, la numai 16 ani, 
cucerește titlul de campioană balca
nică și medalia de aur. la exercițiul 
la bîrnă. în concursul din ultima zi, 
Iuliana Simonfi a lucrat la bîrnă — 
aparatul ei preferat — cu eleganța 
și precizia unei mari campioane, ob- 
ținînd nu numai sufragiile tuturor 
oficialilor, dar și felicitările reduta
bilei sale adversare, campioana bal
canică absolută, Maia Blagoeva, care 
a trebuit să se recunoască învinsă 
de reprezentanta României.

Tot în concursul fetelor, Ileana 
Coman s-a prezentat toarte bine la 
sărituri, cucerind medalia de argint.

Celelalte două medalii de care a-

mințeam au fost cucerite de Radu 
Branea la sol (17,925) și de Mihai 
Borș la inele (17,950). Vasile Coșariu, 
care se prezentase bine la întrecerile 
din zilele precedente șl reușise să 
intre în concursul primilor șase la 
două aparate, a evoluat, însă, sub 
posibilități, clasîndu-se pe locul V la 
sol și pe VI la inele, !

în clasamentul general' la masculin, 
ordinea finală, este următoarea : 
1. Iugoslavia 523,55 ; 2. Bulgaria
522,10 ; 3. România 508,50.

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI ÎN BAZIN ACOPERIT

MAJORITATEA RECORDURILOR
NOASTRE NAȚIONALE DE ÎNOT 

NO SlNT COMPETITIVE
PE PLAN MONDIAL

® Reșijenii — în progres evident • Ce se întîmplâ, însă, cu recordmanii și 
campionii din Capitală '? • Măsurile forului de specialitate — insuficiente

Duminică dimineață, în cadrul 
ospitalier al Stadionului Tineretu
lui, gazda tradițională a numeroase 
manifestări sportive, s-a desfășurat 
serbarea organizată de Școala spor
tivă nr. 1 din București.

După cum ne sublinia prof. Va
lentin Dăscălescu, directorul școlii, 
această acțiune iparchează „trece
rea de la sezonul de iarnă la cel de 
vară, de la sală la aer liber. Tot
odată, ea constituie o verificare a 
întregului activ al școlii, o bună 
propagandă pentru sport în rîndu- 
rile elevilor".

Intr-adevăr, cei ce au luat loc In 
tribunele stadionului, au putut să 
asiste nu numai la defilarea a 1 680 
de sportivi — cifră impresionantă 
prin ea însăși —, dar și la frumoase 
demonstrații de gimnastică, judo, 
scrimă, ciclism, handbal, volei, ofe
rite de elevii școlii, mulți dintre ei 
afirmați în competiții de amploare. 
Au evoluat duminică, printre alții,

Petrică Buricea și Viorica Draga 
(scrimă) — participant la campio
natele mondiale de tineret de la 
Madrid —, Gheorghe Șchiopu (ci
clism) — dublu campion național 
—, Cristian Nicolau (judo) — cam
pion internațional al României, 
participant la campionatele europe
ne de tineret de la Moscova —, 
Cristiana Georgescu (gimnastică 
modernă) — multiplă campioană 
națională —, echipa masculină de 
volei — campioană națională de ju
niori — și încă mulți alții.

A fost o serbare reușită din toate 
punctele de vedere, străduința co
lectivului școlii de a o organiza 
fiind demnă de toată lauda.

Tocmai de aceea, ni se pare re
gretabil că dintre cei invitați (au 
fost expediate peste 2 000 de invi
tații), doar puțini au răspuns che
mării. Păcat, deoarece a fost o ac
țiune care merita să fie urmărită.

PROPAGANDA PENTRU SPORT-
UN DOMENIU

RAID-ANCHETA PRIN CT- 

TEVA ASOCIAȚII SPOR

TIVE DIN JUDEȚELE BO

TOȘANI Șl VRANCEA

CU MULTE „PETE ALBE"
Am întreprins zilele trecute un raid-anchetă prin citeva asociații 

sportive pentru a vedea in ce măsură munca de propagandă sportivă 
se află Jn pas cu dezvoltarea mișcării de educație fizică și sport, cu ce
rințele el tot mai crescinde și mai diversificate, cu nevoia de a atrage 
spre terenurile de sport tot mai mulți oameni ai muncii, îndeosebi tineri. 
,eștc», pentr“ realizarea propagandei sportive pot fi utilizate o 

multitudine de metode șt mijloace, de la cele mai simple (pavoazări, 
ailșe, pliante etc) pînă la cele mai complexe (simpozioane, conferințe, 
acțiuni cu caracter de popularizare). Departe de a fi ușor de dus la în
deplinire, cu rezultate mai puțin vizibile și cu acțiune mai intîrziată în 
timp (dar cit de eficientă, totuși!), activitatea de propagandă sportivă 
are, credem, aceeași importanță ca și cea competițională, pentru că ea 
se adresează unor cercuri largi și nu unor - să-i numim — inițiați.

înotătorii și-au încheiat partea 
cea mai îndelungată dintr-un în
treg sezon — evoluția în bazine 
acoperite — reluînd, după o scurtă 
pauză, pregătirea în aer liber. Ei 
intră, cu alte cuvinte, în faza deci
sivă a antrenamentelor în vederea 
competițiilor internaționale ce-i 
vor solicita intens de-a lungul lu
nilor de vară.

Antrenorii au tras o serie de 
concluzii, statisticienii au pus la 
zi tabelele cu recorduri; nici pri
mii însă, nici ceilalți, nu au prea 
mari motive de satisfacție. E drept, 
s-au corectat mai multe recorduri 
naționale, unele (Aimer, Hohoiu) 
atingînd o bună valoare continen
tală. Majoritatea acestora însă nu 
au o valoare competitivă și pe 
plan mondial.

Analizînd activitatea înotătorilor 
fruntași, mai ales a celor care au 
beneficiat de condiții de pregătire 
mai bune, vom constata că în a- 
ceastă perioadă doar sportivii reși- 
țenl au realizat un evident salt 
valoric, Eugen Aimer, cu 4:10,0 pe

400 m liber și 16:31,4 pe 1 500 m 
liber în bazin scurt se nurriără 
printre cei mai buni performeri ai 
continentului (la 800 m liber, pro
bă neclasică, el deține chiar cel 
mai bun rezultat european al anu
lui), iar recordurile lui Mircea 
Hohoiu (spate) și Dietmar Wetter- 
neck (mixt) sînt mult superioare 
celor din anul trecut. Elevii profe
sorului I. Schuster au amplificat 
mult lucrul efectuat zilnic în bazin 
(ore întregi) în lunile de iarnă, iar 
calitățile lor, dublate de multă am
biție, le-au permis să se desprindă 
net de restul înotătorilor din țară. 
Am fi dorit, desigur, să-i vedem 
pe acești dîrzi înotători reșițeni, a 
căror contribuție a fost esențială 
pentru ca echipa națională mascu
lină să obțină un prim (și neaștep
tat) succes în fața unei selecțio
nate franceze, repetîndu-și timpii 
și în bazine de 50 m. Practic, însă,

Adrian VASILIU

(Continuare in pap. a 2-a) Aspect din timpul demonstrației tinerilor judoka ai Școlii Sportive 1 Foto i Paul ROMOȘAN

E FRUMOASA, E SUBLIMA, 
DAR... LIPSEȘTE CU 

DESAVTRȘIRE

Asociația „Confecția" din Boto
șani tutelează întreaga activitate 
sportivă care se desfășoară în fa
brica cu același nume și în care 
90 la sută o reprezintă elementul 
feminin. Ținînd, așadar, seama de 
specificul activității profesionale 
(în unele secții sedentare, prin ex
celență), precum și de faptul că, 
femeile sînt oarecum mai puțin 
receptive față de sport, ne-am aș
teptat să găsim aici o preocupare 
pronunțată pentru a determina 
o mișcare sportivă de masă cu o 
largă participare, cu atît mai mult 
cu cît media de vîrstă a colecti
vului este de 30 de ani.

Discuțiile purtate însă cu Ana 
Timofte, președinta comitetului sin
dicatului, și cu Gheorghe Burlacu, 
președintele asociației sportive, au 
reliefat slabul interes manifestat 
față de acțiunile de propagandă 
pentru sport, deși interlocutorii 
noștri au recunoscut necesitatea u- 
nor altfel de acțiuni

„Prea multe acțiuni n-am fo
losit", ne spunea la un moment 
dat Gheorghe Burlacu, dar nu ne-a 
putut oferi vreun exemplu.

în luna ianuarie, în comitetul 
oamenilor muncii, a fost supusă 
discuției^ necesitatea de a se lua 
toate măsurile ce se impun pentru 
a preveni cazurile de îmbolnăvire. 
Din păcate, însă, dintre măsurile 
preconizate, sportul, mișcarea fi
zică, în general, ca excelent mij
loc de tonifiere și refacere a or
ganismului, lipsește. Totuși, pentru 
a respecta adevărul, tov. Ana Ti
mofte a propus (destul timid, 
după propria mărturisire) reluarea 
programului de gimnastică la lo
cul de muncă.

La „Confecția" ne-am întîlnit 
și cu un alt fenomen (caracteris
tic, de altfel, mai multor asociații), 
fenomen care nu ține seama de 
realitatea obiectivă. Este vorba de 
importanța exagerată ce se acordă 
echipelor de (așa-zlsă) performan
ță. Asociația dispune în prezent de 
6 formații (volei, handbal și po-

Emanuel FANTANF.ANU

gontinwițt In pan. a Z-aj
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La București ta sala Dinamo și 
îa Iași în Sala sporturilor, s-au 
disputat ultimele etapa ale cam
pionatelor republicane de baschet, 
aflate la ediția a XXIII-a. Patru 
echipe masculine (Dlnamo, Steaua, 
Politehnica din București șl Uni
versitatea Timișoara) și patru fe
minine (Rapid, I.E.F.S., Politehnica 
din București șl Crișul Oradea) au 
izbutit să se califice pentru tur
neele finale ; cite două de băieți 
(Politehnica Galați și Mureșul Tg. 
Mureș) și de fete (Voința Brașov 
și Universitatea Iași) nu au reușit 
să se salveze și. ca atare, vor evo
lua, începînd din toamna acestui 
an, în divizia secundă a țării. Deci, 
„conturile" s-au încheiat, dar nu 
definitiv, deoarece la sfirșitul aces
tei săptămini, la Ploiești (băieții) 
și la București (fetele) se 
disputa întrecerile pentru 
de campioane republicane 
au cele mai îndreptățite 
echipa masculină Dinamo 
feminine Rapid, I.E.F.S. și 
nica), precum și pentru ocuparea 
locurilor secunde care vor da drep-

vor 
titlurile 
Ga care 
aspirații 
și cele 

Politeh-

care a cunoscut multe succese șl 
s-a clasat deseori pe poeițiUe frun
tașe ale clasamentului. Retrogra
darea aceste! echipe nu poate pro
duce decît amărăciune tn rtadul 
celor care urmăresc activitatea bas
chetului, deoarece, pe ltagă per
formanțele meritorii obținute de-a 
lungul celor 17 ani, Voința Brașov 
a constituit o veritabilă pepinieră 
pentru multe alte teamuri și chiar 
pentru lotul reprezentativ. Să spe
răm, insă, că insuccesul din acest 
an constituie un simplu accident și 
așteptăm ca, într-un viitor dt mal 
apropiat, să-l revedem pe aprecia
tul antrenor prof. Gheorghe Roșu 
și pe elevele lui în prima categorie 
a țării, evoluînd la nivelul care le 
adusese, cir.dva, numai dogii. A- 
celeași cuvinte frumoase le merită 
și echipa masculină Politehnica 
Galați (antrenor prof. Petrieă 
siliu). de asemenea o unitate 
a lăsat întotdeauna o impresie 
moașă și care • ridicat jucători 
la nivelul select.onate: Bațtona> dt 
privește pe Mureșul Tg Mvreș 
(băieți) și Uaivers tatea Iași Otek

tre 21 și 33 aprilie, S și 7 mai, 19 
ti îl mal. Adăugind că studenții 
componenți al formațiilor divizio
nare au participat șl la etapele 
preliminare și la finalele campio- 
natelo? antrersitare, constatăm că 
oboeea^ fix’d șt psihică, manifes
tată ia mod pregnant la ultimele 
turnee, este pe deplin justificată. 
Iată de re opîniem ca pe viitor 
eșalocarea tururilor campionatelor 
divizionare să fie făcută cu mai 
nraît tiiacemâmtat, pentru a se evi
ta aglomerarea competițiilor <cu 
neajuusurile e) într-o perioadă 
sem tâ, așa cum s-a petrecut la a- 
ceastă ediție a diviziei A.

ARBITRAJELE AU DEVB4IT 
MOBLBAA?

o

Va- 
care 
ft-J- 
pir^

si

Aruncă la coș Popa (Politehnica București), jucător care a manifestat o 
formă deosebită in ultimele meciuri. Foto i Vasile BAGEAC

tul respectivelor teamuri să parti
cipe la Cupa cupelor (în caz că 
formațiile românești vor fi înscrise 
în C.C.E. și Cupa cupelor).

Referitor la turneele desfășurate 
în Capitală și la Iași, vom sublinia 
faptul că unele partide au stirnit 
interes în rîndul echipelor, chiar 
și, atunci cînd situația pozițiilor 
„cheie" ale clasmeantelor era cu
noscută și nu se mai putea pro
duce nici o modificare importantă. 
Așa s-au petrecut lucrurile, de pildă, 
în meciul masculin Voința București 
—Rapid în care feroviarii, neînvinși 
în șapte etape consecutive, au tre
buit să cedeze în fața unei for
mații modeste ca individualități, 
dar decisă să demonstreze că me
rită să supraviețuiască în divizia 
A La fel. Universitatea Timișoara 
și Universitatea Cluj au furnizat 
o partidă de mare spectaculozitate, 
cu un final dramatic care a supus 
nervii jucătorilor la grele încer
cări. La fete, Voința Brașov a în
cheiat cu un succes (asupra forma
ției Universitatea Timișoara) cei 
17 ani petrecuți în divizia A, an în

scurta lor revenire în divizia A a 
fost nesemnificativă, iar comporta
rea lor a demonstrat că mai tre
buie să muncească mult pentru a 
face față cum se cuvine nivelului 
pretins de campionatul republican.

PREA MULTE MECIURI TNTR-O 
SINGURA LUNA

Deși unele intîlniri au fost echi
librate. interesante și au suscitat 
interesul publicului, trebuie spus 
că multe altele au fost departe de 
a corespunde așteptărilor. Și cauza 
a fost nu atît dezechilibrul valoric 
dintre unele formații sau lipsa mi
zei, ci, pur și simplu, oboseala acu
mulată de șirul de partide susținu
te în decursul a mai puțin de 30 
de zile. Să precizăm : echipele
masculine au încheiat al doilea 
tur (11 etape săptămînale) la 23 
aprilie și au jucat apoi 
turului al treilea între 27 
prilie, 12 și 14 mai, 18 și 
cele feminine ad terminat 
doilea la 16 aprilie și au 
turneele celui de al treilea tur în-

tumeele 
și 30 a- 
21 mai ; 
turul al 
susținut

Șl ACUM, TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI B
sîmbătă 
întrece- 
femini-
B, ur-

Cu meciurile desfășurate 
și duminică, s-au încheiat 
rile echipelor masculine și 
ne participante la divizia 
mind ca fruntașele seriilor să-și 
dispute, de vineri pînă duminică, 
turneele finale.

Formațiile masculine Farul Con
stanța, Universitatea (fostă Poli-

tehnica) Brașov, Voința Timișoara 
și Academia Militară București vor 
juca în sala Victoria din Ploiești, 
iar cele feminine Metalul Salonta, 
Voința Tg. Mureș. Voința Constan
ța și Voința București vor fi găz
duite de sala Școlii sportive din 
Sibiu. Primele două echipe se vor 
califica în divizia A.

Sportul Nr. 7063

LA CONTRATIMP

DINAMO II
CAMPIOANĂ

MUNICIPALĂ
Undeva, la margine de București 

(un traseu situat pe șoseaua de 
centură, intre București—Ploiești și 
șoseaua Urriceni) și-au dat tatîl- 
nfre duminică dimineață fruntașii 
ciclismului din Capitală pentru a-și 
confrunta forțele in proba tfe con
tratimp pe echipe, contind pentru 
campionatul municipal. Vremea ex
cesiv de călduroasă a influențat 
intr-o oarecare măsură alergările, 
dar cicliștii s-au arătat, totuși, mul
țumiți. Decît ploaie_

La capătul celor W km parcurși, 
titlul de campioană municipală a 
revenit formație: Dinamo II (Con
stantin Iulian. Alexandru Zarosehi. 
Ion Cosma și Vasile Teodor — an
trenor N. Voicu), care, cu timpul 
de lb 56 07 a realizat o medie o- 
rară de 4b,S89 km. în această for
mație sînt. după cum se vede, doi 
dintre componenții iotului olimpic : 
V. Teodor și I. Cosma V. Teodor, 
re ntret in cotr.petitii după o între
rupere de mai multe sâptâmini (a 

accMentat1 se pare că este 
complet restabilit. A pedala» tot 
timpul cu ușurința-i caracteristică 
ți cu re«erve_ care i-ar fl permis. 
In once moment, să evadeze din 
pluton.

Locul secund a revenit echipei 
Voința I. Performanța acestei for
mații este cu atît mai meritorie cu 
cit dtatre componenții ei doar Vic
tor Râțoi este fondist recunoscut. în 
rest. Dumitru Stanca este speciali
zat in cickrros. Constantin Popes
cu in probele cu antrenament me
canic pe velodrom, -Iar Mircea 
Beșleagă — notoriu semi fondist de 
velodrom. Timpul realizat de Vo
tate I (antrenor AL Someșan) a 
fost de 2h 00:53. Pe celelalte locuri 
s-au clasat : 3. Olimpia (Sudltu, 
Cernea, Ghera. Burlacu) 2h 01:21, 
4. Steaua <Ene. Camer, Dolofan. 
Ferfelea) 2h 03:03. 5 Dinamo I 
(Marian. Homeț, Vasile. lonițâ). 6. 
Dinamo III (Bira. Repede. Cîrje 
Drăganl 2h Oî 58

D. STANCULFSCU G. ȘTEFANESCU

ADAM, S. CUȚOV

și M. CULINEAC sint gata pentru C.E.
Stamatescu și C. 

i" ca fiind mai 
dar n-a reușit să 

ța lor. Absența din 
Mihalcea se resim- 
:tru europene. Dar. 
mare repetate nu 

condv- 
această 
lot și. 

ilui Di-
imovist va înte- 
ialentul singur 

aficient pentru a putea 
România in întreceri im

ternaționale.
Antrenorii lotului s-au declarat 

satisfăcut) de comportarea elevilor 
lor >n această etape de pregătire.

n-a

se
că 

facă

Duminică dimineață, pe ringul in
stalat în incinta uzinelor „Semănă
toarea" din Capitală a avut loc ul
tima verificare publică a compo- 
nenților lotului de tineret care ne 
vor reprezenta, incepind de la 3 iu
nie la campionatele europene de box 
rezervate sportivilor născuți după 
anu] 1952. Reuniunea. Ia care au 
asistat citeva sute de spectatori, a 
constat într-nn antrenament Ia mă
nuși în compania unor boxeri 
cluburile bucureștene saâ chiar 
tre componenții Jetului de tin. 
la categoriile în care titularul 
fost încă stabilit.

Referindu-ne la comportarea 
îecțiohebililor putem aprecia 
majoritatea celor vizați să
parte din echipa ce ne va repre
zenta la competiția continentală au 
manifestat o bună poftă de luptă, 
unii dintre ei găsindu-se chiar a- 
proape de forma sportivă. Cind 
afirmăm aceasta ne gîndim la pu- 
giliști ca Ion Adam (pană) care 
s-a comportat excelent in partida 
cu Pavel Nedelcea. Simion Cuțov 
(într-o vervă deosebită în fața a 
doi adversari diferiți t N. Andrei 
și P. Anton), Marian Culineac 
(dezlănțuit și foarte eficace în 
lupta cu P Cojocaru) și chiar Va- 
siie Croitoru, în compania 
adversari IM. Imre 
ceanu).

Dinu Condurat a 
cu L. Constantin 
oarecare rigiditate în mișcări. El 
s-a mișcat mai puțin ca de obicei 
în ring, motiv pentru care a si 
recepționat o serie de lovituri evi
tabile. Treptat (în special, în ulti
ma repriză), Condurat a practicat 
boxul său. care l-a impus selecțio
nerilor, cu mișcări derutante și lo
vituri surprinzătoare, executate în 
viteză.

Dintre cei doi „cocoșii 
Lazăr și Constantin 
(primul n-a efectuat 
ziua meciului) ni s-a 
proaspăt Lazăr. El a 
mai multă poftă de luptă.

Ușorul Adrian Gu(u a fost sin
gurul dintre componenții lotului 
care a evoluat slab. El e boxat cu

Si v.
a doi 
Tecu-

luptaînceput 
manifestînd o

M arian 
Ștefane viei 

cîntarul în 
părut mai 

manifestat

FIȚI BAL

• Este membru al clubului Steaua • S-a născut la 1 ianua

rie 1944 la Cluj • A fost multiplu recordman mondial de 

juniori, campion al țării la categoriile pană, cocoș, ușoară 

și semimijlocie • De-alungul anilor a doborit aproape 100 

de recorduri naționale, fiind cel mai prodigios halterofil al 

țârii • Cele mai valoroase rezultate le-a obținut la cate

goria ușoară unde deține recordul țării cu 425 kg. • Recent, 

la campionatele europene de haltere de la Constanța a 

obținut locul IV cu 415 kg.

Cu 12 ani In urmă, cînd s-a afirmat pe plan 
Internațional, Fiți Balaș a fost o mare speranță, 
un talent căruia i se prevedea o carieră sportivă 
strălucită. Calitățile sale native nu au fost însă 
îndeajuns valorificate, pe de o parte datorită 
unor greșeli comise 
parte datorită unor 
tarea mișcărilor. Ca 
competiții mondiale 
așteptărilor.

Acum, Fiți Balaș 
bat tnuit în bine, 
cios și căutîhd să 
este mai receptiv la

de el însuși iar pe de altă 
inexactități tehnice în 
urmare, la citeva din 
el nu s-a afirmat la

execu- 
marile 
nivelul

schim-după cit se pare, s-a
Se antrenează mai conștiin- 
elimine lipsurile din trecut, 
sfaturile antrenorilor. în plus.

(Urmare 
din pag. I)

această posibilitate

seama (îri ceasul al 12-lea) că plusul 
inamicul său nr. 1. Ne refe- 
pentru a putea Slăbi rațional 
curent categoria (67,5 kg) Ba-

el și-a dat 
de greutate este 
rim la faptul că 
și a face în med 
laș nu are voie să depășească 70 de kilograme. 
Lucrul acesta îl știe desigur și el ca și antreno
rul său Stefan Achim. Bine ar fi însă dacă am
bii ar ține seama de el...

Antrenîndu-se conștiincios, ducînd o viață spor
tivă, Fiți Balas va putea realiza în scurt timp 
rezultate4 superioare actualului său record. In 
cazul cînd va realiza 425—430 kg, el are șanse 
ca la J.O, să se claseze printre primii șase.

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI ÎN BAZIN ACOPERIT >

doi parteneri O 
Petrescu) „cotat 
slabi decît el. 
se impună in fa 
lot a Iui Sandu 
te in echipa pa 
abaterile discipl
mai puteau fi tolerate de 
cerea tehnică a ech pei. Cu 
sancțiune (eliminarea din 
probabil, și cin secția ciubi 
namo) tinărul c 

nu este 
represent.

ei nu au avut 
în cele două starturi oficiale (Ho- 
hoiu a participat doar la un con
curs), cu totul insuficiente pentru 
obținerea de mari performanțe.

Iubitorii natației au așteptat mai 
mult în acest sezon de la înotăto
rii celor două mari secții din Ca
pitală. Dinamo și Steaua, unde ac
tivează majoritatea campionilor 
țării. Nici unul însă, fără excep
ție, nu a realizat vreun 
ieșit din comun. Singurii 
marcat un ușor progres au fost 
loan Miclăuș (rezultatele 
craul îl vor ajuta în vară Să de
pășească limita celor 60 de secun
de la 100 m delfin) și Octavian 
Reslcr (bras). Marian Slavic a reu
șit. e drept, un 53,6 (100 m liber) 
în bazinul de 25 m de la Bremen, 
dar. în continuare, cea mai bună 
„sută" a sa în piscină de dimen
siuni olimpice nu a fost decît 55.2, 
cifră care nu reprezintă prea mult 
pe plan Internațional. Este foarte 
adevărat însă că multiplul record
man al țării și-a stabilit întotdeau
na cele mai bune performanțe în 
lunile de vară, cînd se simte în_ 
apele sale, așa că evoluția sa me
rită a fi urmărită în continuare. 
Ce au făcut insă ceilalți inotători 
aj cluburilor bucureștene : A. Șop- 
tereanu, E. Hempel, T. Nicolae, A.

rezultat 
care au

bune la

Adam, Gh. Lupu și nlți compo- 
nenți ai echipelor naționale ? în 
marea lor majoritate, el au regre
sat, avînd evoluții modeste. Lipsa 
de ambiție, de seriozitate In pre
gătire, penuria de concursuri cu 
caracter intern și internațional, sti
mulative în obținerea performan
ței, explică situația de fapt. în ge
neral, STAREA DE AUTOMULȚU- 
MIRE FAȚA DE UN TITLU DE 
CAMPION NAȚIONAL SAU BAL
CANIC, OBȚINUT ÎN CONDIȚII
LE UNEI ADVERSITĂȚI PALIDE, 
CARACTERIZEAZĂ PE MULȚI 
dintre sportivii si antre
norii DIN CAPITALĂ.

In sfirșit, ar mai trebui 
tit și de „cazul Oprițescu". 
torul clujean ne-a dovedit, 
o dată, că posedă calități
bite pentru a deveni un foarte bun 
sprinter de nivel european. El a 
ajuns în acest sezon în preajma 
celor 55 de secunde, l-a învins 
chiar și pe Slavic în două curse, 
și ar fi putut ajunge mult mai 
departe dacă ar fi privit cu ma
ximă seriozitate pregătirea de iâr-

amln- 
înotă- 
și nu 
deose-

nă. OprițescU preferă însă viața 
ușoară, nu este dispus să facă un 
plus de efort, diminuîndu-și singur, 
in bună măsură, perspectivele cer
te pe care le are în fața sa (doar 
17 ani și un gabarit ideal).

Federația de specialitate, anali- 
zînd evoluția înotătorilor în aceas
tă primăvară, a luat unele măsuri 
de excludere din lotul national a 
sportivilor care nu și-au îndeplinit 
obiectivele propuse chiar de către 
antrenori. Sînt oare acestea sufi
ciente? Ne gîndim la faptul că de mai 
mulți ani sistemul nostru competi
țional se dovedește deficitar, că de 
ani de zile selecționerii echipei na
ționale sînt nevoiți să se rezume 
la sportivii reșițeni și cei ai clu
burilor Dinamo și Steaua, ca o 
consecință a stării de totală letar
gie în care se complac sportivii 
și antrenorii din marea majoritate 
a celorlalte secții din țară (școlile 
sportive din București, Galați, Cluj, 
Timișoara, Oradea, Tg. Mureș). De 
aceea, și față de aceste importante 
aspecte, forul de specialitate are 
datoria de a lua măsuri concrete.

CURSURI DE INIȚIERE PENTRU ÎNOT LA CLUBUL RAPID

Mihai TRAN CA

SĂ ATRAGEM TINERETUL

PE PISTELE DE DIRT TRACK
Campionatul republican de dirt- 

track a fost inaugurat la Arad și 
a continuat duminică la Sibiu in
tr-o organizare ireproșabilă — după 
cum ne-a informat delegatul foru
lui de resort. Andrei Iliașcu. pre
zent la ambele reuniuni — asigu
rată de asociațiile sportive Vago
nul și, respectiv. Voința. Din nou 
s-a putut vedea că acest gen de 
întreceri este mult gustat de pu
blic : aproape 3 000 de spectatori 
au fost prezențî de fiecare dată 
în jurul pistelor de concurs.

Bilanțul confruntărilor ar fl fost 
pozitiv pentru toată lumea, dacă ar 
fi fost respectate înscrierile inițiale 
la campionat, în virtutea cărora s-a 
stabilit formula de întrecere cu 16 
alergători. în 20 de manșe. Dar, 
clubul Metalul București și asocia
ția Vagonul Arad nu și-au onorat 
angajamentele, prezentînd la start 
un număr mai mic de concurenți, 
din motive nu atît de temeinice. 
In această situație, corpul de ofici

ali a fost nevoit să schimbe siste
mul de disputare și s-a ajuns la 
o formulă doar cu 13 manșe.

Deoarece noua formulă nu poate 
fi modificată pînă la terminarea 
campionatului, ne întrebăm ce Se 
intîmplă cu elementele tinere și 
dotate — ca Gh. Dumitru, Marin 
Muscalu și alții — ținute departe 
de activitatea competițională ?

Specialiștii federației opinează că 
singura soluție de a asigura mo- 
tocicliștilor de perspectivă un pro
gram competițional în măsură să 
le îmbunătățească arsenalul tehnic 
și potențialul fizic, ar fi organi
zarea. în paralel cu campionatul a 
unui concurs republican, rezervat 
tineretului. Iar pentru cea mai sim
plă formulă de desfășurare e ne
cesară 
țin 7 
că nu 
ționat
numărul menționat de tineri, mai 
ales dacă diriguitorii secțiilor de 
performanță din Sibiu. București și 
Arad se gindesc serios la formarea 
schimbului de mîine al actualilor 
alergători fruntași.

prezența la start a cel pu- 
concurenți. Să recunoaștem 
este atît de greu de selec- 
și pregătit pentru concurs

UN DOMENIU CU MULTE „PETE ALBE"
(Urmare din pag. 1)

pice) care activează în campiona
tul județean. Aceste echipe au fort 
folosite în permanență ca „pre
text" ta timpul discuției noastre 
pentru justificarea aproape a în
tregii activități, uitîndu-se faptul 
că numărul celor angrenați ta 
mișcarea sportivă este sub 10 la 
sută din totalul salariaților. Să re
cunoaștem, total insuficient 1

Asociația sportivă „Confecția* își 
are sediul in cadrul fabricii, o 
Clădire mcriernă cu spații largi, 
care permit nu numai desfășurarea 
procesului de producție în condi
ții optime, ci și utilizarea lor pen
tru activitatea de propagandă. Am 
întîlnlt, astfel» foarte multe panouri 
eu imagini fotografice privind pro
ducția, un colț satiric și unul ju
ridic, numeroase afișe de protec
ția muncii etc. Desigur, toate ex
trem de utile și eficiente pentru 
sporirea calității muncii. Regretăm, 
însă, că printre ele nu am găsit 
nici măcar un singur afiș desti
nat exercițiului fizic șl sportului, 
ca să nu mal vorbim de o vitri
nă în care să fie expuse trofeele 
cîștigate cu prilejul diverselor com
petiții, trofee ce stau acum înghe
suite într-unul din dulapurile de 
la sediul comitetului sindicatului.

De altfel, după cum ne spunea 
președintele C.J.E.F.S., Gheorghe 
Paraschiv, situația este similară șl 
la cealaltă mare unitate botoșă- 
neană, „Textila".
NUMAI REZULTATELE NU SÎNT 

DE AJUNS
Asociația sportivă „Șiretul", a- 

parținînd fabricii de zahăr Buce-

cea, a obținut în ultima 
prin remarcabile strădanii 
frumoase rezultate atît in 
privește realizarea unei baae ma
teriale (demni de toată invidia!), 
dt și in afirmarea pe plan com- 
petiționaL

„Deoarece «alartații fabricii noas
tre — r.e-a spus președintele aso
ciației. Gheorghe Rusa — sînt gru
pați in perimetrul restring al co
munei, avem, Intr-o oarecare mă
sură, ușurată sarcina de a-i atrage 
spre terenul de sport, tn 
puni nd de o bază mal.
satisface în acest moment $î cele 
mai exigente gusturi, am orga
nizat o activitate riguros planifi
cată și continuă, avînd, astfel la 
indemînă un serios „argument- de 
convingere".

într-adevăr. o mare parte a tim
pului lor liber salariații fabricii îl 
petrec la popicărie, pe terenul de 
fotbal sau de volei. De asemenea, 
am avut posibilitatea să vedem o 
preocupare mai vădită pentru re
alizarea unei propagandă sportive 
de calitate. în majoritatea secți
ilor există colțuri dedicate spor
tului, tn cadrul cărora stat popu
larizate atlt succesele reprezentan
ților fabricii, dt și cele obținute 
de sportivii români ta diverse com
petiții internaționale.

Totuși, și ta cazul activiștilor a- 
sociației (oameni inimoși și pasio
nați, de altfel) se observă o slabă 
orientare în privința muncii de 
propagandă, necunoașterea multi
plelor forme $1 mijloace de care 
poț dispune pentru realizarea sar-

vreme, 
proprii, 
ceea ce

ta plus dis- 
terială care

Tr. IOAN1ȚESCU

revin în acest do- 
prîn aceasta, nevoiți

Cînilor ce le 
meniu, fiind, 
să rtmînă doar le cele mei Simple.

Se impune, așadar, o intensifi
care a act vi tă ții de îndrumare din 
partea comisiilor de resort de la 
Consiliul județear. al sindicatelor 
și C.J E F.S. Botoșani pentru a se 
conferi muncii de propagandă 
semnele co 1 se curta.

SUB DEVIZA 
„MENS SANA..."

in-

în
1987 H _ •-
damentale ale organelor și orga- 
airațiilor care au atribuții în do- 
menial educației fizice Și sportului 
sînt; atragerea maselor de oameni 
ai muncii, îndeosebi a tineretului, 
in practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice și sportului, dezvolta
re* t*t mai largi a sportului de 
masă, cultivarea talentelor și îm- 
buailifirea performanțelor spor
tive-,

Avînd drept punct de plecare a- 
ceste obiective precise, în județul 
Vrancea a fost elaborat — prin 
colaborarea dintre Consiliul jude
țean al sindicatelor. Comitetul ju
dețean U.T.C, și CJ.E.F.S. — un 
plan amănunțit privind propagan
da. aceasta pentru că — după 
cum ni s-a spus — .-sănătatea este 
comoara cea mei de preț a emu
lai, ea repreeentind o condiție e- 
eeețUll pentru deplina valorificare 
a capacității de munca a individu
lui, a calităților sale Intelectuale, 
morale șl fizice. Sănătatea fiecărui 
cetățean constituie sursa posibilită
ților sale de lucru, a energiei, a 
perceperii frumuseții vieții, a nă-

legea nr. 29 din decembrie 
se prevede: «Sarcinile fun-

suc-ruințelor spre înfăptuirea cu 
ces a propriilor idealuri".

Ținîntiu-se seama de aceste 
văruri, s-au prevăzut expuneri și 
conferințe, unele urmate de filme 
sportive („Practicarea exercițiilor 
fizice, mijloc important de întă
rire a 
licării 
mei".

ade-

sănătății", „Necesitatea prac- 
educației fizice de către fe- 
„Folosirea factorilor naturali 

pentru căiirea organismului" 
intîlniri cu sportivi fruntași, 
nizarea emisiunii radiofonice 
sportivă", concursuri „Cine 
sport cîștigă". o masă rotundă cu 
tema „Activitatea sportivă de masă 
și turistică"

Asemenea acțiuni — la care au 
fost solicitați să-și aducă aportul 
medici, profesori de educație fizi
că» activiști sportivi etc. — au avut 
loc la Foresta C.P.L. Gugești, Con
fecția Focșani, Locomot’Va Adjud. 
Chimica Mărășești, Unirea Focșani 
și altele.

etc), 
orga- 
„Ora 
știe,

♦
Munca de propagandă presupune 

eforturi multiple pentru găsirea ce
lor mai bune căi. în scopul de a 
determina un cit mai mare număr 
de oameni să se îndrepte spre te
renul de sport. Un simplu afiș cu 
— spre exemplu — ..Practicați îno
tul" nu este suficient, atita timp 
cit nu este sprijinit cu date con
crete șl argumentele necesare. în 
timpul vizitelor noastre ne-am pu
tut da seama că în multe asociații 
se lucrează încă la voia 
rii, că cei ce trebuie să 
de îndrumarea acestei 
acționează șablon, fără 
fără inițiativă șl. parcă.
siune. Dar, asupra acestor proble
me ne propunem să mai revenim.

întimplă- 
se ocupe 
activități 
varietate, 
fără pa-

Penultima etapă a turului cam
pionatului divizionar de tenis de 
masă a programat 10 partide (nouă 
în Capitală), cea măi Importantă 
fiind cea dtatre formațiile femi
nine Voința Arad (actuala cam
pioană a țării) și Progresul Bucu
rești. Sportivele de la Progresul au 
obținut — acasă — o victorie la 
limită, dar pe deplin meritată. în
vingătoarele conduc acum cu au
toritate. avînd trei puncte avans 
față de următoarea clasată. Voința 
Arad.

Iată rezultatele și citeva amă
nunte de la meciurile desfășurate 
la sfirșitul săptăminii trecute.

FEMININ. Progresul Bncureș» 
(Alexandru 3 v. Moldovan 2 v, 
Zaharia) — Voința Arad (Lesai 2 v. 
Vlaîcov 1 v, Krejec 1 v) 5—4. Ma
ria Alexandra, jucînd in nota ei 
obișnuită, a cules trei victorii, sin
gură ludit Krejec opunîndu-i o re
zistență mai dîrză. Demn de sub
liniat șl evoluția Vioricăi Moldo
van, ta evidentă revenire. Ea a 
obținut un succes categoric ta dau
na Eleonorel Vlaicov. O mențiune 
și pentru arădeanea Magdaiena 
Lesai

Politehnica București—Spartac H 
București 6—3. Autoarele victoriei ■ 
Crișan 3 V. Spiridon 2 v, Gheor
ghiu 1 v.

Voința Arad (Vlaicov 3 ▼, Lesai 
3 ▼, Krejec 3 ▼) — Voința Bucu
rești (Lunțeanu, Căpriță, Stoian) 
9-0.

Voința București (Căpriță 2 v, 
Lunțeanu 1 v. Stoian) — C.S.M.

Clubul sportiv Rapid București 
organizează cicluri de inițiere pen
tru cei ce doresc să învețe îno
tul. Fiecare ciclu are o durată de 
18 zile. Datele de începere a aces
tor cicluri sînt: 25 mai, 16 iunie, 7 
iulie, 28 iulie și 19 august.

Participanții la aceste cicluri vor 
fi repartizați în grupe de cite 10 
(separat, băieți și fete), conduse de 
antrenori și profesori de speciali
tate. Absolvenții fiecărui ciclu vor 
primi brevet de înotător și insigna 
clubului Rapid. Copiii care vor do
vedi aptitudini vor fi trecuți în

grupe de perfecționare, urmînd ca 
cei mai buni dintre ei, selecționați 
de antrenori, să activeze — dacă 
vor dori — în secția de înot a clu
bului.

înscrierile la aceste cicluri — 
care se primesc numai cu avizul 
medical al circumscripției sanitare 
respective — se pot face la secre
tariatul clubului Rapid sau direct 
la bazinul din curtea stadionului 
Giulești (antrenor — T. Vasillu), 
zilnic între orele 8,30—14,30. Taxa 
de înscriere este de 60 lei.

„CUPA OLIMPIA"

A REVENIT GAZDELOR

Pe lacul Herăstrău s-a desfășu
rat, duminică dimneața, „CUPA O- 
L1MPIA" la caiac-canoe, competi
ție care a prilejuit multe dispute 
echilibrate și spectaculoase. în fi
nal, victoria a revenit echipajelor 
clubului OLIMPIA care au totali
zat 238 p. Pe locurile următoare : 
DINAMO 139 p Și RAPID 85 p.

REZULTATE TEHNICE : K 1 B 
II — 500 m : I. Frangulolu (Olim
pia) 2:18,0, K 2 B II — 500 m : 
A. Dina — 1. Cîrstoi (Rapid) 2:00,0; 
K 4 B II — 500 m : N. Popa — 
•V. Arunescu — G. Arunescu — R. 
Mărgineanu (Olimpia) 1:50,0 { C 1 
Bl — 500 m : Gh. Dinu 
pia) 2:19,0 ; K 1 B I - 500 
Eșanu (Olimpia) 2:01,0; K u , 
— 500 m: T. Mihăescu — M. Miclea 
(Olimpia) 1:56,0; K 4 B I — 500 m : 
Gh. Badea — T. Manea — C. Ma
tei — F. Costache (Olimpia) 1:47,0;

(Olim- 
m : M. 
2 B I

C. 2 B I — 500 m : I. Dincă — I. „ 
Mureșanu (Dinamo) 2:10,0 ; K 1 (F) 
tineret — 500 m : D. Vasile (Olim
pia) 2:24,0; K 1 B I — 800 m : 
F. Nițescu (Olimpia) 3:34,0 ; K 2 
Bl — 800 m : S. Meianu — M. 
Chirlac (Olimpia) 3:23,0 ; K 4 B I
— 800 m : D. Oancea — A. Păun
— Gh. Ștefan — N. Stan (Olim
pia) 3:23,0 ; C 1 B I — 800 m : 
M. Preda (Olimpia) 4:33,0 ; C 2 B 
I — 800 m : M. Boca — I. Cuhu- 
tenco (Olimpia) 4:05,0 ; K 1 B — 
tineret — 800 m : A. Ștefan (Olim
pia) 3:31,0 ; K 1 seniori: D. Diaco- 
nescu (Voința) 2:00,0; K 2 seniori: 
A. Oanță — S. Cristea (Olimpia) 
1:54,0; K 4 seniori! V. Dala — I. 
Dumitru — A. Luca — Gh. Mere- 
zeanu (Olimpia) 1:47,0; C 1 — ti
neret — 500 m : I. Vlad (Dinamo) 
2:26,0.

ECHlPA FEMININĂ PROGRESUL

LIDER AUTORITAR lN CAMPIONAT
Cluj (Lupu 3 v, Șinteoan 2 V, Toth- 
falușl 1 V) 3—6,

Spartac I București (Condicaru
2 v, Ilie 2 v, Feldman) — C.S.M. 
Cluj (Lupu 2 v, Șinteoan 2 v, Toth- 
faluși 1 v) 4—5. Meci foare dis
putat cîștigat de formația mai o- 
mogenă prin prisma valorilor in
dividuale.

MASCULIN. Progresul București- 
C.S.M. Cluj 9—8. Partida a început 
sub semnul superiorității nete a 
oaspeților care au condus cu 5—0, 
lâsînd să se întrevadă că vor în
scrie o victorie facilă. Dar elevii 
antrenorului Victor Vladone au dat 
în continuare o replică pe cit de 
neașeptată pe atîț de puternică. 
La 7—3 pentru oaspeți, Sîndeanu 
reușește să-1 învingă pe Doboși 
și Giurgiucă, iar Luchian și Ova
nez pe Bozga șl Papp. Apoi, îa 
8—8, Buzescu îl învinge pe Bozga 
aducînd astfel echipei sale o vic
torie prețioasă. Au punctat Sta- 
deanu 3 v4 
v, Buzescu 
ți Doboși 3 
1 v, Bozga 
Giurgiucă.

Politehnica București — Voința 
Cluj 12—5 Cîștig&torii au reintrat 
în lupta pentru titlul republican. 
Scorul a fost egal pînă la 3—3, 
după care Studenții s-au distanțat 
ta învingători siguri: Gheorghe
3 v, Antal 3 v, Bobocică 3 v, Col- 
ceriu 2 v, cuplul Gheorghe-Bobo- 
cică pentru Politehnica și Hidveghi
4 v, Lazăr 1 v pentru Voința, M

Voința București — C.S.M. Cluj 
6—11. După aspectul primelor me
ciuri cînd se menținea egalitatea, 
era posibilă și înregistrarea unei 
surprize. Dar, clujenii au forțat și 
în final au realizat succesul. Au 
cîștigat Doboși 4 v» Giurgiucă 3 v, 
Papp 2 v, Bozga 1 v, Doboși-Giur- 
giucă pentru C.S.M. și Panait 3 v. 
Bodea 2 v» Stamatescu 1 v pentru 
gazde.

Locomotiva București — C.S M. 
Iași 17—0. Scorul la zero ne scu
tește de alte comentarii. Punctele 
au fost obținute de Păuna 4 v, 
Gheorghiu 4 v, Danielis 4 v, Gheor
ghe 4 v și dublul GheorghiU-Păuna.

Voința Brașov — Comerțul Tg. 
Mureș 9—8.

Florin SANDU
CLASAMENTE

FETE

Luchian 3 v, Ovanez 2 
1 v pentru bucureșteni 
v, Giurgiucă 2 v, Papp 
1 v fl cuplul Doboși-

I, Progresul Buc. 
i. Voința Arad
S. Spartac I Buo.
4. C.S.M. Cluj
8. Politehnica Buc.
5. Voința Buc.
7. Rapid Brașov 
t. Spartac U Buc.

BAHȚI
1. C.S.M. Cluj
1. Poli. Buc.
S. Voința Brașov" izxi Buc. 

Progr. Buc. 
Voința Buc. 
Comerțul Tg. M, .. 
Voința Cluj 
Voința Arad

4.
5. 
«.
Si
8.«.

10. C.S.M. Iași *

17 1

25:38
6:57

14
11
11
11
10
«
t
1

13 
i«
14



FLUCTUAȚIE PREA MARE (32 de jucători)
(Urmare din pag. 1)

ELEMENTE DEMNE DE REȚINUT 
ÎNAINTEA RELUĂRII CAMPIONATULUI
Mîine se reia campionatul Divi

ziei A. cu care ocazie vor reîncepe 
cele două dispute, prima pentru ti
tlul de campioană, și pentru locu
rile II—III, a doua pentru evita
rea locului 15. Iată, programarea 
jocurilor echipelor care lupta pen
tru ocuparea primelor trei locuri:

U.T.A, (31 de puncte) : cu Di
ni mo (acasă), Farul (deplasare), 
-U“ Cluj (a), Univ. Craiova (d), 
Petrolul (a), Politehnica (d), Sport 
club Bacău (a).

F. C. ARGEȘ (30) : „U“ Cluj (a), 
Univ. Craiova (a), Farul (d), A.S.A. 
<a>. Jiul (dl. Crișul (a), Dinamo (d).

-L“ CLUJ (29) ; F. C. Argeș (d), 
Petrolul (a). U.T.A. (d). Jiul (a), 
Farul (d). Steaua (d). Rapid (a).

SPORT CLUB BACAU (28) : 
Steaua (d). Politehnica (a), C.F.R. 
Cluj (d). Steagul roșu (a), Dinamo 
(d). A.S.A. (a). U.T.A. (d),

A.S.A. TG. MUREȘ (27) : Petro
lul (d), C.F.R. (a), Steagul roșu (a), 
F. c. Argeș (d). Rapid (a), Sport 
club Cd), Politehnica (a).

STEAGUL ROȘU (26) : Univ. 
Craiova (a). Steaua (a), A.S.A. (d), 
Sport club (d), Politehnica (a). Ra
pid (d), C.F.R. (a).

Iată și meciurile pe care Îs vor 
susține cele trei „candidate" Ia lo
cul 15 :

PETROLUL (20) : A.S.A. (a). „U“ 
Cluj (d), Univ. Craiova (d) C.F.R. 
(a), U.T.A. (d), Dinamo (a), Jiul (d).

POLITEHNICA (18) : Rapid (a), 
Sport club (d), Steaua (d), Crișul 
ța), Steagul roșu (d), U.T.A. (a), 
A.S.A. (d).

C.F.R. CLUJ (15) : Crișul ța), 
A.S.A. (d), Sport Club (a), Petro
lul (d), Steaua (a), Farul (a), Stea
gul roșu (d).

In continuare, vă prezentăm o 
mită statistică privind diferitele 
aspecte ale desfășurării de pînă 
aipum a campionatului :

• S-au înscris 420 de goluri, cu 
o medie de 18,26 goluri de etapă.

• Au fost marcate 16 autogoluri 
(5 în retur).

• S-au dictat 38 de lovituri de 
la 11 metri (13 în retur).

• Cele 184 de partide au fost

conduse la centru de 34 de cava
leri ai fluierului.

• Cele 16 divizionare A au fo
losit 321 de jucători : cei mai mulți: 
Crișul și Univ. Craiova, fiecare 
cite 25, iar cei mai putini : 
U.T.A. — 15.

$1 tocmai aici, acasi la noi, In 
fața unui adversar ce reprezintă uri 
fotbal mal slab cotat în aria conti
nentului nostru, s-a produs eșecul pe 
drept criticabil. N-au fost puțini aceia 
care, urmărind partida cu Danemarca, 
la fața locului sau pe micul ecran, 
au încercat să-și explice eșecul spe
tind la penalty-ul refuzat de arbitru, 
sau la imprecizia manifestată de 
Neagu. în momente In care tabela 
arăta 0—0. Desigur, într-un joc cU 
miză, cum a fost și acesta cu Da
nemarca, care angajează, deopotrivă, 
și latura afectivă, momentele psiho
logice cîntâresc în balanța rezultatu
lui propriu-zis. Credem, insă, că ar 
fi totalmente greșit să vedem în niște 
„circumstanțe atenuante" explicația 
logică a unei înfringeri care iși are 
de fapt cu totul alte determinări.

Afirmăm toate acestea, știind câ

numai O ECHIPA INSUFICIENT 
PREGĂTITĂ (la toate capitolele), sau 
DEFECTUOS CONCEPUTA PENTRU 
A ATACA UN OBIECTIV IMPOR
TANT, SE POATE PIERDE CU FI
REA, RUP1NDU-ȘI PRESUPUSUL 
ECHILIBRU, la prima eroare a ca
valerului fluierului sau la India ra
tare a golului.

Da, duminică, în partida cu Da
nemarca, reprezentativa noastră olim
pică n-a fost o echipă In adevăratul 
înțeles al cuvântului, un tot omogen, 
un „bloc funcțional", cum se scrie în 
manualele de pură specialitate. Indi
cii, în această direcție existau în e- 
voluțiile ei anterioare, cu Peru (cînd, 
poate, un penalty acordat nouă în 
mod gratuit a împiedicat și el sâ se 
depisteze șubrezenia echipei) și cu 
formația secundă a Bulgariei, dar o 
supraapreciere a potențialului real 
s-a așternut ca un văi peste eviden
tele sale tare.

Pentru alcătuirea și rodarea unei

SELECIIONATA UNIVERSITARĂ 
S-A ÎNTORS ASEARĂ DIN TURNEUL

ÎNTREPRINS în liban
Aseară s-a înapoiat în țară, pe 

calea aerului, selecționata univer
sitară de fotbal care a întreprins 
un turneu de pregătire în Liban.

DE DUMINICĂ, O NOUĂ ORĂ 
DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

Federația română de fotbal a 
stabilit ca, începînd cu etapa a 
XXV-a (28 mai) a campionatului 
diviziei A, toate meciurile să se 
dispute de la ora 17,30.

Echipa noastră a susținut miercuri 
primul joc cu formația Nijmi, de 
care a dispus cu scorul de 3—1 
(0—D, prin golurile înscrise de 
Lnpulescu (2) și Angelescu. Vineri, 
în cel de al doilea meci, selecțio
nata noastră studențească a dispus 
cu 4—0 (2—0) de formația Home- 
netmen, toate golurile fiind înscrise 
de Munteanu (!), Iar duminică, în 
ultimul joc al turneului, într-o 
partidă revanșă cu formația Nijmi, 
meciul s-a întrerupt la pauză, la 
scorul de 1—0 pentru gazde, din 
cauza defectării instalației de noc
turnă.

C. Mărculescu: „LA

echipe puternice, spra a îl capabilă 
să ofere, pe propriul teren, randa
mentul dorit, a foet vreme suficientă, 
chiar dacă șl prin vina Biroului fe
deral, „momentul Copenhaga" inter
venise nefast, abăttnd o selecționată 
olimpică de la făgașul normai.

Dar, cum să închegi, ne întrebăm, 
o formație, cînd antrenorii Gh. Ola 
și Gh. Constantin au găsit de cuviință 
că este normal să treacă prin filtrul 
selecției, din ianuarie '72 și pînă la 
ziua partidei, nu mai puțin de 32 de 
jucători : 3 PORTARI (Ghlță, Suciu, 
Coman), 12 FUNDAȘI (Pop, Mioc, Pi- 
gulea, lanul, Vlad, Stoicescu, Sma- 
randache, M. Olteanu, O. Olteanu, 
Popovici, Codrea, Ivan 11), 4 MIJ
LOCAȘI (Simionaș. Broșovscni, Vigu, 
Pescaru) și 13 ÎNAINTAȘI (Petreanu, 
Radu, Pantea, Gyorfi, Tătaru, Kun, 
Pirvu, Marcu, Jercan, Rugiubei, Do- 
mide, Roșu, Helvei) ? Iată o extrem 
de mare fluctuație, pe care cele 
cîteva accidente ivite pe parcurs (la
nul, M. Olteanu, Rugiubei, Kun) nu 
o justifică.

Numai aceste nereușite (In materie 
de omogenizare a unei formule) la 
examenele cu Peru șl selecționata 
secundă a Bulgariei au condus la 
concluzia (acceptată în momentul a- 
cela) transplantului, de ultimă oră, 
cu alți doi jucători, rapldlștli Dumi
tru și Neagu, ambii de necontestată 
valoare.

ARBITRII MECIURILOR
ETAREI A XXIV-a 

A DIVIZIEI A
Steaua — Sport Club Bacău : O.’ 

ANDERCO (Satu Mare), ajutat la 
linie de V. Catană (Cărei) și V» 
Trifu (Baia Mare);

C.F.R. Cluj — Crișul : E. PAU«i 
NESCU (Vaslui), ajutat da V. Pir- 
vescu (Buzău) și I. Anghellu (P.' 
Neamț) ;

Politehnica Iași — Rapid : Z. 
DRĂGHICI, ajutat de A. Pilosian 
și N. Stavru (toți din Constanța) ;

Petrolul — A. S. Armata Tg. Mu
reș: A. BENTLT, ajutat de I. Hri- 
safi și Fr. Coloși (toți din Bucu
rești) ;

Jiul — Farul : C. GHEMIGEAN, 
ajutat de I. Dancu și N. Marin 
(toți din București) ;

U.T.A. — Dinamo : V. TOPAN, 
ajutat de Gh. Vereș (ambii din 
Cluj) și S. Mureșan (Turda) ;

F. C. Argeș — „U“ Cluj: N. PE- 
TRICEANU, ajutat de Gh. Micloș 
și V. Murgășan (toți din Bucu
rești) ;

Steagul roșu — Univ. Craiova : 
C. PETREA, ajutat de Gh. Olteanu 
și I. Urdea (toți din București).

Astfel stind lucrurile, nu ne mai 
apare ca greu de explicat faptul că, 
pe tot parcursul primei reprize a jo
cului de duminică, „centralii" atacu
lui nostru n-au făcut nici măcar un
un-doi (singurul, în tot acest timp, 
fiind realizat de Neagu cu Dumitru), 
armă cu care, poate ar ti dislocat, 
măcar o dată, apărarea danezilor.

Da, duminică, echipa noastră olim
pică a fost departe de a constitui 
un tot omogen, nici pe planul teh- 
nico-tactic (Tătaru a jucat pentru a 
doua oară lingă Gjorfi, care, la rîn- 
dul lui, nu mai evoluase de foarte 
mult timp aripa dreaptă ; Neagu — 
prima oară lingă Marcu) și, ca o 
consecință firească, nici pe planul 
moralului

Lipsindu-i „conștiința valorii", echipa 
olimpică a sftrșit prin a piâti tribut 
greu, ratînd o calficare pe care toți 
iubitorii fotbalului de la noi o do-

Duminică, în nocturnă
FARUL — U.T.A.

I 
Partida Farul — U.T.A., din eta

pa a XXV-a a campionatului Di
viziei A, care va avea loc dumini
că 28 mai, se va disputa în noctur
nă, cu începere de la ora 19.

La partidele actualului campio
nat au asistat aproximativ 1 935 000 
de spectatori.

• Situația în .Trofeul Petschov- 
schi“ : 1. CRAIOVA 8.66, 2—3.
Brașov și Pitești 8.63. 4. Ploiești 
8-38, 5—6. București și Tg. Mureș 
8.45. 7. Constanța 8,36. 8. Cluj
8.21, 9. Arad 8,09. 10. Iași 8,08. 11. 
Petroșani 7,81, 12. Oradea 7,75, 13. 
Bacău 7,50.

MtÎNCHEN, ECHIPA

ROMÂNIEI A ATINS OBIECTIVUL PROPUS“
Duminică, la miezul nopții, s-au 

întors în Capitală jucătorii echi
pei naționale de polo, care au 
participat la turneul de calificare 
pentru J.O., desfășurat timp de 7 
zile în piscina olimpică „Dante“ 
din Miinchen. Ei au avut o fru
moasă comportare în această com
petiție, cîștigînd toate cele 7 parti
de cu un golaveraj total de 50—12. 
Astfel, echipa României s-a cali
ficat cu brio pentru marea între
cere olimpică din vară. Amănun
tele asupra întregii competiții ne-au 
fost oferite de prof. Cornel Măr
culescu, antrenor federal, conducă
torul delegației noastre la Miin- 
chen.

„Reprezentativa de polo a țării 
și-a îndeplinit cu destulă precizie 
și cel de al doilea obiectiv din ca
drul planului general de pregătire 
pentru Olimpiadă. Turneul nu a

fost dintre cele mat grele, dar nici 
prea ușor, cum ar fi unii inclinați 
să creadă. Am jucat 7 meciuri în 
7 zile pe o vreme cu totul nefavo
rabilă, împotriva unor adversari 
deosebit de ambițioși. Jucătorii
noștri au știut însă să-și valorifice 
evidenta superioritate tehnico-tac- 
tică, remarcată de altfel de toți 
specialiștii prezenți Ia turneu (în
treaga comisie E.W.P.S., numeroși 
antrenori și arbitri internaționali), 
cîștigind fără dificultate".

— Care a fost valoarea turneu
lui?

— Deși, exceptind formațiile 
României și Spaniei, toate celelalte 
fac parte din al doilea eșaten va
loric al polo-ului mondial', am asis
tat la foarte multe meciuri de un 
bun nivel. O plăcută surpriză — 
formațiile Greciei și Angliei, care 
au progresat simțitor. In schimb, 
suedezii au deziluzionat. Important 
este faptul că selecționata noastră 
a dovedit cu prisosință că păstrea
ză o diferență valorică sesizabilă 
față de aceste echipe.

— Cum explicați diferența ex
trem de netă cu care formația ro
mână s-a impus în derbytil cu Spa
nia, echipă care i-a creat multe 
probleme în ultimele confruntări ?

— Băieții au jucat excelent in 
acest meci, Huber a apărat fără 
greșeală, Mihăilescu l-a anihilat 
complet pe Jane, golgeterul tur
neului, iar Zamfirescu și-a condus 
cu abilitate coechipierii intr-un 
joc care a obligat pe spanioli la o 
permanentă defensivă. Rezultatul 
(7—2) apare cu atit mai valoros, cu

cit în urmă cu trei săptămini spa
niolii învinseseră Italia cu 6—5.

— Cu ce atuuri s-a impus în a- 
cest turneu reprezentativa română?

— In primul rind, prin jocul so
bru și precis în apărare. „Zona", 
in situațiile de inferioritate (care 
nu au fost deloc puține) a funcțio
nat destul de bine, jucătorii de- 
monslrind o mare mobilitate. Și a- 
tacul nostru s-a dovedit mai clar, 
cu acțiuni vădind maturitate și 
gindire, fapt remarcat de foarte 
mulți specialiști. S-au greșit însă 
destule pase decisive, iar tirul la 
poartă nu a fost întotdeauna per
fect reglat.

— Pe cine ați evidenția în mod 
deosebit ?

— îmi vine greu să aleg intre 
căpitanul reprezentativei, Gheorghe 
Zamfirescu și portarul Șerban Hu
ber. Primul nu s-a menajat nici un 
moment, a impulsionat în perma
nență ofensiva și a marcat 15 go
luri, fiind tot timpul un exemplu 
pentru coechipieri. Huber a avut 
din nou intervenții miraculoase, 
care confirmă clasa sa ridicată. Ei 
au fost, cred, și cei mai buni jucă
tori ai intregului turneu, in ordine 
aș releva pe Mihăilescu, foarte bun 
apărător, Novac, care a muncit 
mult și cu folos și Culineac, ale 
cărui acțiuni surprinzătoare au 
creat deseori derută în apărările 
adverse Toți ceilalți jucători și-au 
făcut datoria. Țin, de asemenea, să 
subliniez comportarea disciplinată a 
întregii echipe pe tot parcursul 
turneului. Așadar, un start bun 
spre turneul final al J.O.

Adrian VASILIU

DEOCAMDATĂ, RAPID PE PRIMUL LOC
HUBER, „îngerul păzitor" al națio

nalei române la Miinchen

„CUPA VA! EA ALBĂ'*
Duminică 28 mai, se va desfășu

ra, pe Valea Albă-BUșteni, Un con
curs de schi dotat cu „Cupa Va
lea albă", organizat de consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport Prahova. Vor participa toți 
schiorii noștri fruntași. Se vor 
disputa două manșe de Slalom.

Ce* de * treia etapă-tumeu a 
campionatului național de polo 
adus în fruntea clasamentului Ev 
chipa Rapid diti București. Pre
zența feroviarilor în capul pluto
nului trebuie explicată însă nu nu
mai prin cele două victorii la 
scoruri categorice înregistrate de 
Rapid la Oradea, ci și prin faptul 
că actuala campioană, Dinamb, a- 
vînd 8 reprezentanți în echipa re
prezentativă Ce a jucat la Miin- 
chen, nu a putut să evolueze în 
această etapă. De altfel, meciurile 
ce urmau să Se dispute la Arad 
între Vagonul, Voința Cluj și Di
namo vor fi reprogramate la o da
tă ce se va anunța ulterior.

Dintre ultimele rezultate am re
ținut succesul la limită al formației

I.E.F.S. (3—2) în fața Progresului, 
la capătul unui meci de mare lup
tă, precum și draw-ul (7—7) înre
gistrat la Oradea între două din 
codașele clasamentului, Olimpia și 
Politehnica.

înaintea ultimelor meciuri din
prima parte (tur) a campionatului, 
clasamentul arată astfel :

1. Rapid 6 6 0 0 89—14 12
2. Dinamo 4 4 0 0 74— 8 8
3. I.E.F.S. 6 3 1 2 33—37 7
4. Progresul 6 3 0 3 36—21 6
5. Voința 4 2 1 1 24—22 5
6. Crișul 6 2 0 4 26—59 4
7. Politehnica 6 1 1 4 23—69 3
8. Vagonul 4 1 0 3 14—27 2
9. Olimpia 6 0 1 5 12—74 1

MARILE ClȘTIGURI VĂ AȘTEAPTĂ
Tragere de tragere, Pronoexpre- 

sul atribuie premii de 100.000 lei, 
astfel că nu mai surprinde pe ni
meni faptul că de la începutul a- 
nului și pînă în prezent au fost 
omologate 28 de premii a cîte 
100.000 lei fiecare.

Printre cel mai recenți perfor
meri sînt — participanții: Alexan
dru Ghebrghe din Slatina, Kantor 
Maria din Brașov, Ivaniuc Vaăile 
din Satu-Mare, Zane Tudor din 
București și Jillan Ana din Timi
șoara — toți cîte 100.000 lei, exis-

tind premisele altor premii de a- 
ceeași valoare.

Oricine poate obține asemenea 
premii patticipînd la tragerea Pro
noexpres de mîine miercuri 24 mai 
1972, tragere care va fi televizată

direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 18,55. Astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

• Vă reamintim că la tragerile 
șl concursurile săptămînale Loto, 
Pronoexpres și Pronosport — în 
cadrul valorii uhitare a premiilor 
— se acordă autoturisme Dacia 1300 
(70.000 lei), Dacia 1100 (55.000 lei) 
și Skoda S 100 (53.000 lei) pînă la 
31 mai 1972.

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

Atacă Steaua! Secvență de la unul din meciurile Steaua—S. C. Bacău, 
disputat in Capitală. Aceiași „actori" care apar in această imagine își vor 
disputa miine victoria pe Stadionul 23 August, cu începere de la ora 17.

reau. Prezența fotbaliștilor noștri Ia 
J. O. de la Miinchen n-a tost, de astă 
dată, posibilă și pentru că antrenorul 
Gh. Ola (cu unele merite la juniori 
și tineret — formații de experiment) 
a clacat la prima lui încercare 
în domeniul fotbalului de perfor
manță.

Partidă de old-boys

LOCOMOTIVA IASI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—3 (1-0)

Stadionul 23 August din Iași a 
găzduit o interesantă partidă intre 
foștii jucători ai Locomotivei Iași 
și Rapid București. Cei peste 2000 
de spectatori au asistat la un joc 
frumos, terminat cu un rezultat da 
egalitate : 3—3 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Voica, Dron și Ga
vrila pentru Locomotiva. N'ae Geor
gescu (2) și Azbiceanu pentru Ra
pid.

V. DIACONESCU, coresp.

DIVIZIA C SE APROPIE DE FINIȘ
• Etapă cu 25 de meciuri egale • O singură victorie pe teren propriu în seria a IVa

SERIA I SERIA A IV-a SERIA A Vll-a SERIA A X-a
Minerul Gura Humorului — 

dul Vatra Dornei 1—1 (0—0)
A.S.A; Cîmpulung — Fulgerul 

6—1 (3—1)
Foresta Fălticeni

2_ 2 (1_ 2)
Victoria P.T.T.R. Botoșani 

Iași 2—0 (2—0)
Constructorul Iași

1—1 (1-1)
Chimia Suceava 

0—0
I.T.A. Pașcani — 

(3-0)

Minobra-
Dorohoi

Victoria Roman

A vin tul
Unirea

' Frasin
Textila Botoșani

Nicolina Iași 3—0

A. Ro-(Corespondenți : D. Bolohan,
tara, D. Crăciun, T. Ungureanu, V. Dia- 
conescu, C. Alex* Și C. Enea).

Celuloza Călărași'5— Sirena București 
0—0

Voiăța București
București 2—2 (0—0)

T.M. București — Flacăra roșie 
rești 0—0

Laromet București
București 0—0

Unirea Tricolor București
Lehliu 5—0 (2—0)

Electronica București — 
București 0—1 (0—0)

Olimpia Giurgiu — Tehnometal Bucu
rești 0—1 (0—0)

Mașini unelte
BUCU-

Dinamo Obor
Victoria

Autobuzul

Pandurii Tg. Jiu — Steagul roșu Ple- 
nita 1—0 (0—0)

Metalul Topieț — Meva Drobeta Tr. 
Severin 3—1 (1—1)

Minerul Rovinari — Progresul Corabia 
1—0 (1—0)

Metalul Drobeta Tr. Severin — știința 
Petroșani 2—2 (1—1)

Progresul Strehaia
3—0 (2—0)

Minerul Lupeni — Minerul Motru 4—i 
(3-0)

Dunărea Calafat

Vișeu Topitorui Baia Mare

1. Chimia Suceava
2. ITA Pașcani
3. ASA Cîmpulung
4. Victoria Roman
5. Avîntul Frasin
6. Min. G. Humorului
7. Textila Botoșani
8. Unirea iași
9. Foresta Fălticeni

10. Nicolina Iași
11. Minobradul V. D.
12. Victoria Botoșani
13. Fulgerul Dorohoi
14. Constr. Iași

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

31- 6
48—18
39—19
44—23
26— 17
41—16
22—23
27— 37
19—24
30— 41
31— 4G
26—50
15—45
15—49

32
31
31
28
27
26
21
20
19
18
17
14
14
10

(Corespondenți : S. Marin, R. 
glie, G; Octavian, O. Guțu, 
Rosner și Tr. Barbălată).

1. Electronica Buc.
2. Unirea Trie. Buc.
3. Autobuzul Buc.
4. Tehnometal Buc.
5. Celuloza Călărași 

TM București 
Laromet Buc.
Sirena Buc.
Din. Obor. Buc.
Voința Buc.
FI. roșie. Buc. 
Olimpia Giurgiu 
Mașini u. Buc. 
Victoria Lehliu

I.
Gheor- 

ton, G.

(Corespondenți : P. 
descu, O. Vîlceanu, < 
Dobreanu).

. Cristea, R. Pre- 
Gh. Mana fu și Gh.

Etapa viitoare (28 mai) :
Iași — Unirea Iași, Nicolina Iași
mia Suceava, Victoria P.T.T.R. 1

Constructorul 
i - Ohi- 
Botoșăni

— Foresta Fălticeni,^Fulgerul Dorohoi —
Minobradul L ".........
mân — A.S.A. Cîmpulung. I.T.A.
— Avîntul Frasin, Minerul Gura 
rului — Textila Botoșani.

Vatra Dornei, Victoria Ro-* Pașcani
Humo-

SERIA A ll-a
Rulmentul BîrladViitorul Vaslui

0—0
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej —

Iul Moineștî 1—1 (0—0)
Minerul Comănești — Cimentul 

3—0 (1-0)
Gloria Tecuci — <

(1-0)
Danubiana Roman

șani 4—o (2—0)
Letea Bacău

(0-2)
Automobilul Focșani — Textila Buhuși 

3—2 (1—2)

Petro-
Bieaz

Oituz Tg. Ocna
Luceafărul

U.R.A. Tecuci

3—0
Foc-
0—2

Gorun,
Groapă, I. laneu

(Corespondenți î M. Florea, G. 
I. Hirzan, C. Fillță, G. ~ "
și D. Manoliu).

Bradul
0-0

Măgura . 
Cărei 1—0 (0—0)

Gloria Baia Mare 
ta 2—1 (2—0)

C.I.L. —J 1 “ 
Salonta 1—o (0—0)

Sorri6Si.il Sattt* Mare
3—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie — Minerul 
1-2 (1-1)

Voința Cărei — 
Mare 3—3 (2—0)

(Corespondenți : 
pan, L. Chlra, V. 
Domuța și Tr. Silaghi).
1. Victoria Cărei
2. Unirea Zalău
3. Min. Baia Sprie
4. Bihoreana Marghita
5. Minerul Cavnic
6. Topitorul Baia M.
7. C.I.L. Sighet
8. Bradul Vișeu
9. Someșul Satu M.

10. Recolta Salonta
11. Voința Cărei
12. Gloria Baia M.
13. Constr. Baia Mare
14. Măgura Șimleu

Șimleui Silvaniei Victoria
— Bihoreana Marghi-

Sighetul Marmației Recolta
Unirea Zalău

Cavnic

Constructorul
A 
Mlliall,

Baia

Gliilezan.
Verba,A.

T. TO- 
Al.

1. Metalul Drobeta 
Tr Severin

2. Minerul Lupeni
3. Ș-ța Petroșani
4. Minerul Motru
5. Dunărea Calafat
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Steagul r. Plenița
8. Răsăritul Caracal
9. Metalul, Topieț

10. Prog. Corabia
11. Meva Drobeta 

Tr; Severin
12. Prog. Str eh aia
13. Min. Rovinari

32
28
27
22
21
21
18
18
li
17

33
27
26
25
24
24

48—20
44—22
41—18
28—22
37—32
24—25
30—27
29—32
32—42
24—35

4
8
5
6
5
5
4
fi
5
5

21
20
20
20
20
20
21
20
20
20

3
7
6
3
6
4
2
6
1

22
22
22
22

53—17 
25—18 
37—14 
34—28 
34—23 
25—30
27— 28 
24—26 
32—27
28— 44 
23—36 
18—33 
28—48 
18—34

15 
10 
10
11
9 

10 
10

8
10

8 3
7 4
7 4
4 7
6 2

33
32
29
28
27
24
22
20
13
18
18
17
15
7

București

34—10
44—14
39—18
39—22
30—20
26—26
17— 20
20—21
18— 29
16—27
24—36
22—28
19— 35
12—54

3
3
5
7
7
8 

) 6
8

11
9

12
10
11
17

14 5
13 t
12 5
13 2 
12 3 
10 4

6 1 
6 8
7 4 
5 8
8 2 
5 7 
4 7 
2 3

Etapa viitoare : Electronica ____„
— Tehnometal București, Dinamo obor 
București — Unirea Tricolor București, 
Laromet București — Olimpia Giurgiu, 
Victoria Lehliu — T.M. București, Auto
buzul București — Celuloza Călărași, 
Mașini unelte București — Sirena Bucu
rești, Flacăra roșie București — Voința 
București.

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

22 
22 
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
21
20

5
5
4

5
4
4

15—23
18— 40
19— 51

Motru

SERIA A V-a

Petrolistul Boldești

Gloria Buzău 1—2

Petrolul Berea
3—2 (1—0)

Aurora Urziceni — Olimpia Rm. Sărat 
1—0 (0—0)

Prahova Ploiești
(1-0)

Azotul Slobozia — I.R.A. Cîmpina 4—2 (2-1)
Caraimanul Bușteni

1—0 (1—0)
Victoria Florești — Chimia Buzău (2-0)
Șoimii Buzău

(1-1)

Carpați Sinaia

Viitorul Slănic
3—1

(Corespondenți : m. Plopeșanu, IVI.
y Zbarcea.barcea. A. Cristea. I. Matei,’ 

N. Coman și 1. Stânescu).
Ta-

15
14
12

Ră- 
Me- 

Drobeta Tr. Severin, Progresul 
— Metalul Topieț, Dunărea Ca- 

■ Știința Petroșani, Pandurii Tg. 
Minerul Rovinari, Meva Drobeta

22
22
22

22
22
22
22
22

10
8

11
11
11
11
11
14

21
19
:8
13
15
14

Etapa viitoare : Minerul 
săritul Caracal. Minerul Lupeni 
talul Drobeta Tr. Severin, ” Corabia ------ 
lafat —
Jiu —
Tr. Severin — Steagul roșu Plenița, Pro
gresul St.rehaia — stă.

SERIA A Vlll-a
Minerul Ghelar 5—2Aurul Brad

(1-0)
Electromotor Timișoara

Bocșa 3—0 (1—0)
Mureșul Deva — U.M. Timișoara 4—0 

(2-0)
C.F.R. Caransebeș

1—2 (1—2)
Minerul Moldova Nouă

Deta 3—0 (0—0)
Progresul Timișoara 

ransebeș 1—1 (1—0)
Gloria Arad — Metalul Oțelul roșu 

4—0 (3—0)

Minerul

Vagonul Arad
Furnirul

Victoria Ca-

(Corespondenți : M. Susan. Șt. Martoil, 
I. Station, M, Mutașcu, P. Șlmandan, C. 
Crețu și Gh. Nicolăiță).

Mine-
Con-

Etapa viitoare : Voința Cărei — 
rul Cavnic, Gloria Baia Mare — 
structorul Baia Mare, Recolta Salonta
— Victoria Oarei, Topitorul Baia Mare
— Măgura Șimleui Silvaniei, Bradul Vi
șeu — C.I.L. Sighetul Marmației. Some
șul Satu Mare — Minerul Baia Sprie, 
Bihoreana Marghita — Unirea Zalău.

SERIA A Xl-a

Dermata Cluj 1—1C.I.L. Gherla
(0-0)

Chimica Tîrnăveni — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—0 (1—0)

Progresul Năsăud — Arieșul 
(0-1)

Tehnofrig Cluj — Viitorul
3—2 (0—0)

Someșul Beclean — Minerul 
(2-0)

Arieșul Cîmpia
3—0 (2—0)

Metalul Aiud —
(0-1)

Turda 0—3
Tg. Mureș
Rodna 3—2

Turzil Unirea Dej
Soda Ocna Mureș

(Corespondenți : 
Nistor. E. Fehervari, 
clu, și I. Somogyl).

A.

1—1

Sabo, A. Ganea, D.
I. Plutea, L. Don-

1. Rulmentul Bîrlad 22 13 5 4 34—16 31 1. Gloria Buzău 22 14 7 1 36—10 35 1. Vagonul Arad 22 12 5 5 31—21 29 1. Chimica Tîrnăveni 22 16 3 3 54—16 35
2. Petrolul Moineștî 22 10 10 2 35—20 30 2. Șoimii Buzău 22 10 7 5 33—19 27 2. Mureșul Deva 22 12 4 6 48—20 28 2. Ind. sîrmei C. T. 22 16 1 5 52—18 33
3. Min. Comănești 22 12 5 5 31—18 29 3. Carpațj Sinaia 22 11 4 7 36—28 26 3. Electromotor Tim. 22 11 3 8 36—28 25 3. Arieșul Turda 22 12 4 6 44—19 28
4. Automobilul F-șani 22 12 1 9 40—35 25 4. IRA Cîmpina 22 10 5 7 29—13 25 4. U.M. Timișoara 22 10 4 8 30—24 24 4. C.I.L. Gherla 22 11 6 5 36—17 28
5. Viitorul Vaslui 22 9 5 8 23—27 23 5. Petrolistul Boldești 22 8 7 7 30—26 23 5.. Min. Mold. Nouă 22 9 6 7 29—24 24 5. Dermata Cluj 22 10 5 7 24—17 25
6 Textila Buhuși 22 10 2 10 43—28 22 6. Caraimanul Bușteni 22 8 7 7 27—25 23 6. Metalul Oțelul roșu 22 9 fi 7 38—38 24 6. Metalul Aiud 22 9 5 8 32—22 23
7. Danubiana Roman 22 9 3 10 41—34 21 7. Azotul Slobozia 22 7 8 7 32—31 22 7. Progresul Tim. 22 8 6 8 33—31 22 7. Unirea Dej 22 8 7 7 31—27 23
8. Oituz Tg. Ocna 22 8 5 9 30—30 21 8. Prahova Ploiești 22 5 11. 6 28—28 21 8. Aurul Brad 22 9 4 9 27—33 22 8. Soda Ocna Mureș 22 7 6 9 19—24 20
9. URA Tecuci 22 9 3 10 31—33 21 9. Olimpia Rm. Sărat 22 7 6 9 25—28 20 9. Gloria Arad 22 9 3 10 29—27 21 9. Viitorul Tg. Mureș 22 8 3 11 41—32 19

10. Letea Bacău 22 9 2 11 35—32 20 10. Victoria Florești 22 6 7 9 37—35 19 10. Furnirul Deta 22 9 3 10 19—25 21 10. Arieșul C. Turzil 22 7 5 10 19—26 19
11. Cimentul Bicaz 22 7 5 10 27—41 19 11. Chimia Buzău 22 7 5 10 24—31 19 11. Minerul Ghelar 21 9 2 10 30—38 20 11. Tehnofrig Cluj 22 6 6 10 18—30 38
12. Trotușul Gh.-Dej 22 7 4 11 30—42 18 12. Petrolul Berea 22 6 6 10 25—33 18 12. Minerul Bocșa 22 8 3 11 32—42 19 12. Someșm Beclean 22 5 3 14 19—73 13
13. Gloria Tecuci 22 3 9 10 16—43 ]5 13. Aurora Urziceni 22 6 4 12 21—50 16 13. C.F.R. Caransebeș 21 S 5 11 27—32 15 13. Progresul Năsăud 22 4 4 14 22—43 12
14. Luceafărul F-șanl 22 4 5 13 27—44 13 14. Viitorul Slănic 22 6 2 14 21—42 14 14. Victoria C-sebeș 22 3 6 13 22—43 12 14. Minerul Rodna 22 3 8 13 21—68 12

U.R.A. Tecuci — Lu-Etapa viitoare . ____  _____
ceafărul Focșani, Rulmentul Bîrlad — 
Minerul Comănești, Automobilul Focșani 
_ Danubiana Roman, Textila Buhuși — 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, Petrolul 
Moineștî — Letea Bacău, Oituz Tg. Ocna 
— Viitorul Vaslui. Cimentul Bicaz — 
Gloria Tecuci.

SERIA A Hl-a
Oțelul Galați — Unirea Tricolor Brăila 

1-1 (1-0)
Granitul Babadag — Ancora Galați 

0—0
Constructorul Galați — S.N. Constanța 

4—0 (1—0)
Cimentul Medgidia — Viitorul Brăila 

1-1 (1-1)
Portul Brăila — Marina Mangalia 9—1 

(0-0)Delta Tulcea
(0-1)

Electrica Constanța — Dunărea Tulcea 
4—1

I.M.U. Medgidia 1—1

(Corespondențl : a. Arsen a, 
glu. S. Telemac, R. Avram, I. 
I. Turșie).

N.
Baltag

Fuet-

SlănicEtapa viitoare : Viitorul____  __
tul Slobozia, Chimia Buzău — Caraima
nul Bușteni, Carpați Sitiala — Petrolul 
Berea, Șoimii Buzău — Gloria Buzău, 
Petrolistul Boldești — Victoria Florești, 
Aurora Urziceni — I.R.A. Cîmpina, Olim
pia Rm. Sărat — Prahova Ploiești.

SERIA A Vl-a

Azo-

Unirea Dră-Chimia Tr. Măgurele 
gășani 1—o (0—0)

Sporting Roșiorii
Pitești 1—0 (0—0)

Petrolul Videle —3—1 (0—1)
Oltul Rm. Vîlcea 

0—2 (0—1)
Lotrul Brezoi —

(0-2)
Petrolul Tîrgoviște

(0-1)
Rapid Piatra Olt — Comerțul Alexan

dria 2—1 (1—0)

de Vede Dacia
Muscelul Cîmpulung

Flacăra Moren 1
Metalul M1J* >—1
— Oltul Slatina 9—1

(Corespondenți : D. Gruia, 
cu, V. Panou, P. Glomolu, I 
Avanu).

D. Gruia, T. Negules- 
Zldaru, M.

Moldova NouăEtapa viitoare : Minerul
— C.F.R. Caransebeș. Vagonul Arad — 
Minerul Ghelar, Aurul Brad — Electro
motor Timișoara, Victoria Caransebeș — 
Metalul Oțelu Roșu, Minerul Bocșa — 
Gloria Arad, Furnirul Deta — Mureșul 
Deva, Progresul Timișoara — U.M. Ti
mișoara.

Etapa viitoare : Progresul Năsăud — 
Tehnofrig Cluj, Soda Ocna Mureș — 
Arieșul Cîmpia Turzil, Minerul Rodna — 
Unirea Dej, Arieșul Turda — Metalul 
Aiud. Viitorul Tg. Mureș — Chimica Tîr
năveni, Industria strmei Cîmpia Turzil 
— C.I.L, Gherla, Dermata Cluj — So
meșul Beclean.

SERIA A IX-a SERIA A Xll-a
Copșa Mică Unirea Alba
Călan C.F.R. Simeri*

Chimia Victoria
2—9
0—1

Metalul
Iulia 0—0

Victoria
(0-0)

Textil* Sebeș — C.F.R. Sighișoara 
(1-0)

U.P.A Sibiu
(0-0)

Vitrometan Mediaș — Independența Si
biu 1—1 (0—1) 

Constructorul Hunedoara 
Teiiuc 1—0 (0—0)

Minaur Zlatna
(1-1)

Minerul
A.S.A. Sibiu 3—1

(Corespondenți : M. Fallclu, A. GUnt- 
her, D. Lădaru, I. Iile, V, Popovld, M. 
Ioan id și N. Bălșan),

A. 9.Odorheiul Secuiesc 
Cluc 2—0 (1—0)

Brașov — Minerul Bălan 3—0

Oltul Sf. Gheorghe
Torpedo Zărneștl

Textila
Miercurea

Metrom
(2-0)

Unirea Cristuru Secuiesc — PolitehnicaBrașov o—0
Carpați Brașov ■

3—1 (2-1)
Carpați Covasna

1-1 (1-1)
Colarom Codlea — Tractorul Brașov1—5 (1—1)
Forestierul Tg. Secuiesc

Gheorghleni S— 1 (1—0>
(Corespondenți î a. 

V. Lorintzi, G. Lorac, 
celeanu șl L, Dues).

Viitorul

Plaloga, I. Hîrșu, 
Fr. Gazdag, N. Se-

1. I.M.U, Medgidia 22 10 10 2 41—18 30 1. Oltul Slatina 22 14 6 2 37—13 34 1. Independența Sibiu 21 14 3 4 53—14 31 1. Metrom Brașov 22 18 2 2 60— 7 38
2. Delta Tulcea 22 12 6 4 33—11 30 2. Flacăra Moreni 22 15 3 4 45—17 33 2. Victoria Călan 22 11 3 8 40—24 25 2. Tractorul Bv. 22 15 4 3 62—16 34
3. Constr. Galați 22 11 7 4 43—12 29 3. Chim. Tg. Măg. 22 11 5 6 29—11 27 3. Met. Copșa M. 22 11 3 8 32—30 25 3. Pollt. Bv. ti 7 11 3 23—14 25
4. Viitorul Brăila 22 10 5 7 28—28 25 4. Com. Alexandria 22 9 5 8 21—26 23 4. Unirea Alba Iulia 22 11 3 8 20—22 25 4. Textila Odorhel 22 10 5 7 32—24 23
5. Electrica C-ța 22 9 5 8 31—31 23 5. Dacia Pitești 22 8 6 8 32—24 22 5. U.P.A. Sibiu 22 9 5 8 33—31 23 5. Carpați Covasna 22 10 5 7 23—29 25
6. Oțelul Galați 22 8 6 8 32—26 22 6. Petrolul Tîrgov. 22 9 4 9 29—25 22 6. Chimia Victoria 21 10 3 8 24—25 23 6. Carpați Brașov 22 9 5 8 33—28 23
T. Marina Mangalia 22 7 8 7 23—21 22 7. Metalul Mija 22 10 2 10 28—25 22 7. C.F.R. Simeria 22 10 2 10 38—33 22 7. Torpedo Zămești 22 8 7 7 25_25 23
8. Dunărea Tulcea 22 6 8 8 17—30 20 8. Unirea Drăgășani 22 7 6 9 28—30 20 8. Minerul Teiiuc 22 8 6 8 25—26 22 8. Oltul Sf. Gheorghe 22 8 5 9 32—38 21
9. Granitul Babadag 22 8 4 10 29—44 20 9. Lotrul Brezoi 22 7 6 9 24—38 20 9. Vitrometan Mediaș 22 8 5 9 29—36 21 9. ForesUerul Tg. s. 21 8 5 8 21—27 21

10. Unirea Tricolor Br. 22 6 7 9 21—37 19 10. Petrolul Videle 22 5 9 8 20—21 19 10. Minaur Zlatna 22 9 2 11 29—28 20 10. Vllt. Gheorghleni 22 6 8 8 27—37 20
11. Cimentul Medgidia 22 6 6 10 25—26 18 11. Sporting Roșiori 22 7 5 10 25—38 19 11. CFR Sighișoara 22 7 8 9 21—29 20 11. Minerul Bălan 22 8 7 9 12—30 19
18. Ancora Galați 22 5 8 8 18—27 18 12. Oltul Rm. Vllcea 22 7 4 11 28-37 18 12. Constr. Hunedoara 22 7 S 10 19—31 19 12 Unirea Crtstur 22 4 5 13 20—39 13
13. S.N Constanța 22 6 5 11 20—31 17 13. Rapid P. Olt 22 5 5 12 19—40 15 13. Textila Sebeș 22 7 3 12 22—44 17 13. A.S.M. Cluc 22 2 6 14 15—35 10
14. Portul Brăila 22 8 3 13 23—42 15 14. Muscelul C-lung 22 4 8 12 18—38 14 14. A.S.A. Sibiu 22 5 3 14 28—40 13 14. Colorom Codlea 22 3 3 16 16—52 9

Brăila — Ma-Etapa viitoare î Viitorul
rina Mangalia, S.N. Constanța — Delta 
Tulcea, Unire* Tricolor Brăila — Grani
tul Babadag, Dunărea Tulcea — Oțelul 
Galați^ Constructorul Galați — I.M.U. 
Medgidia, Cimentul Medgidia — Electrica 
Constanța, Ancora Galați — Portul Brăi
la,

Etapa viitoare : Muscelul Cîmpulung
— Rapid Piatra Olt, Petrolul Tîrgoviște
— Oltul Rm. Vîlcea, Oltul Slatina — 
Sporting Roșiorii de Vede, Metalul Mija
— Comerțul Alexandria, Petrolul Videle
— Unirea Drăgășani, Flacăra Moreni — 
Lotrul Brezoi, Chimi* Tr. Măgurele — 
Dacia Pitești.

Etapa viitoare 2 Chimia Victori* — Mi
nau r Zlatna, Unirea Alba lull* — Vitro- 
metan Mediaș, U.P.A. Sibiu 
Sibiu, C.F.R. Simeria — Constructorul 
Hunedoara, Textila Sebeș — Metalul 
Copșa Mică. Independenta Sibiu — Vic
toria Călan, C.F.R, Sighișoara — Minerul 
Teiiuc.

A.S.A.

Etapa viitoare : Forestierul Tg. Secu-
Carpați 
Viitorul
Unirea 
Codi ea,

lese C 
re* Ciuc — 
Brașov — 
Gheorghleni 
Cristuru 
Torpedo Zămești’ 
Secuiesc, Metrom Brașov 
Brașov.

Oltul Sf. Gheorghe, A.S.
• Carpați Covasna, 
Politehnica Brașov.

— Minerul Bălan, 
Secuiesc — Colorom

Textila Odorheiul 
Tractorul

Sorri6Si.il


După primul meci din cadrul tur
neului întreprins de selecționata 
Cornwall-Devon în România, dl. 
William Tonkin, conducătorul dele
gației rugbyștilor englezi, făcea ur
mătoarea remarcă : „Sînt satisfăcut 
de spectacol. Am intîlnit echipa Ro
mâniei, despre care auzisem numai 
lucruri bune. Acum, cînd am și vă- 
zut-o jucînd, îmi explic perfect de 
bine de ce între rugbyul francez și 
cel românesc s-a statornicit o tra
diție atît de puternică. Voi pleda, 
se înțelege, pentru contacte cit mai 
strînse intre rugbyștii englezi și 
cei români".

Cuvintele dlui Tonkin au, de
sigur, darul să ne măgulească. E!e 
atestă buna impresie lăsată de spor- 
tivii noștri la prima întîlnire — 
după 14 ani — cu o selecționată de 
peste Canalul Mînecii — un team 
redutabil (deși lipsit de doi dintre 
titulari, Stevens și Palmer, reținuți 
pentru lotul național A al Angliei), 
care a reușit să ne demonstreze 
pînă la evidență cit de frumos este 
rugbyul, cînd este practicat in mod 
inteligent, avînd la bază 
ție și dorința de a juca, 
rînd, pentru spectacol și 
pentru rezultat.

Selecționata oaspe, în
majoritate alcătuită din rugbyști din 
Cornwall — campioană a comita
telor engleze — ne-a arătat, in
tr-adevăr, cum se joacă rugby, cit 
de important este în acest sport 
legile nescrise ale fair-plax-ului să 
fie respectate cu strictețe, totodată 
cit de mult poate ciștiga în esență 
comportarea unei echipe, dacă jucă
torii ei manifestă personalitate, dar 
o personalitate pusă nemijlocit in 
slujba colectivului, subordonată 
sarcinilor acestuia. De la fundașul 
Staddon, și pînă la pilieri, selecțio
nata Cornwall-Devon a demonstrat 
cu toată convingerea că 
adepta acestor principii 
mai sus, 
scorului.

Rugbyștii noștri (este vorba de 
România A), s-au prezentat bine 
ia acest veritabil test de măiestrie 
sportivă. Poate puțin complexați, 
în partea de început a jocului, știind 
că au în față un team foarte valo
ros (și care s-a dovedit astfel încă 
din primele minute); în schimb, de
ciși, siguri, ridicîndu-se la valoarea 

. adversarului, în partea a doua a

o concep- 
în primul 
mai puțin

marea ei

râmîne 
enunțate 

indiferent de evoluția

AGENDA
SĂPTĂMÎNII

22—4.VI TENIS. — Campionatele 
Internaționale ale Franței 
Garros).

(Roland

23 FOTBAL. — Med 
Spania — Uruguay.

amical :

Interna-24—28 BOX. — Turneu 
tioinal, la Halle (R.D.G.)

24 FOTBAL. _ finala fiCupei 
cupelor** : Dlnamo Moscov. — 
Glasgow Rangers.

24— 21. VI RUGBY. — Tume*— 
echipei Franței in Australia.

25 FOTBAL. — Preliminarii CM: 
Suedia — Ungaria; preliminarii 
J.O. : Franța — U.R.S.S.

25— 29 AUTO. — Raliul. Acropole
26— 28 TIR. _  Cupa țărilor lati

ne Și Greciei, la Atena
26 FOTBAL, 

(inaugurarea 
din Munchen) 
— U.R.S.S.

— Meci amical 
stadionului olimpic 
: K.F. a Germaniei

27 AUTO. — 500 mile de la In
dianapolis

27—4.VI POPICE. — Campiona
tele mondiale, la Split

27 FOTBAL. _ Meci amical : 
R.D. Germană — Uruguay.

28 AUTO. — 1060 km de la NUr-
burg ring.

28 FOTBAL. — preliminarii o- 
limpice: Mexic — Guatemala.

DE VOLEICAMPIONATELE BALCANICE SPORTIVI ROMANI

PESTE HOTARE

★

Constantin
din prima 
iii—Deton.

Un frumos atac pe Ungă grămadă al rugb 
tivă a României, in meciul cu selecționata < 
se află in posesia balonului, dublat

intîlnirii. Dar, din păcate, celelalte 
selecționate românești și. ma. ales, 
formația secundă a țări. • «pase 
rugbyștilor englezi n-au fost inspi
rat alcătuite. Ele n-au reușit decit 
sporadic sâ se prezinte la nivelul 
pretențiilor unor partide internațio
nale. Așa se intimplâ cind se acțio
nează in pripă, cind nu există • 
concepție unitară despre pregătirea 
unor formații reprezentante, fie ele 
chiar de ordinul eșaloanelor secun
dare.

In această privință, trebuie spus 
că federația a rămas datoare. Ea 
nu a respectat proiectul de alcă
tuire a comisiei de selecție — anun
țat încă de la începutul lunii mar
tie, in conferința anuală — nu ■ 
oferit antrenorilor coordonatori 
condițiile cele mai bune de lucru, 
de selecție și de antrenament Con-

foarte .woape de Neaga ți Fugigi— 
DHAGOȘFoto: N.

Reprezentativele României și Bulgariei se întilnesc in partidele decisive
SOFIA, 22 prin ialofon, ae Io tri

misul nostru special .
Camp.onatele balcanice de vo

lei au ajuns în pragul derbș-urilor. 
care v-r decide pe ciș:_zâ*oarele 
titlurilor, precum și pozițiile celor
lalte ech.pe in clasa mesele f.r.ale. 
Partideie disputate dum.nxâ seara 
nu au adus prea multe clarTxăn. 
De altfel, doar un singur meci a 
fost ma: echilibrat, cei dmtre re- 
prezemaUveje mascul me aie Iugo
slaviei și Greciei.

Fostei devi aî toî Șaefan Reman, 
vxxe.baLșt.. eleni, au fost la un pes 
de a fre-E3a surpriza actuajei edi
ții a Bajean-aoe- El au evoluat 
f'uarse baze țs fa acest joc. fiiad la 
un pas âe vattome. In cei de-al c n- 
cjea se: — decsîv — au avu: un 
avantaj mjpcrtae*. ta final U2—•), 
insă nu gtiat să-l =>en-u=ă pini 
la capăt. Deși bq fievt o impre
sie deosebcLă. jucâlor-- -iasLav au 
«erm --ar VXSOrtoțl. muiTJW-lă 1*9- 
tmei. expener.te. ma. man de con
curs țz *reșe„.-or taccce sârirs-te de 
adversar-, ta mooesrie-je căe.e ale 
fmaFuito- Un succes al fec-âor le-ar 
C as-gurat acestora, cu două zrie

L'N FRIMOS SUCCES AL AUTOMOBIL IȘTI LOR \OSTR1

ECHIPAJUL E. IONESCU CRISTEA-P. VEZEANU
A CiSTIGAT

La ora care a precedat startul în 
Raliul „Porțile de Fier*, am avut 
ocazia să cercetăm mașinile con- 
curenților și să schimbăm cîteva 
vorbe cu piloții noștri. Aspectul 
mașinilor cu care se prezentau au- 
tomobiliștii iugoslavi dovedea o 
preocupare serioasă pentru astfel de 
întreceri. Dacă n-ar fi să amintim 
decît pneurile „racing” (speciale 
pentru curse) și bateriile de faruri 
cu iod și tot ar trebui să recunoaș
tem că ei plecau dar favoriți în în
trecere. Mai trebuie să precizăm că

mai devreme, medaliile de bronz, 
ceea ce ar fi însemnat o frumoasă 
performanță. Dar ei au pierdut și 
numai meciul de marți dintre echi
pele Turciei și Iugoslaviei va de
cide pe ocupantele locurilor III—IV. 
In cazul unei victorii a jucătorilor 
turc:, fiecare dintre cele trei echipe 
— Grecia, Iugoslavia și Turcia — 
are șanse la locul III, care va fi de
cis de setaveraj.

Pe prunele două trepte ale podiu
mului vor urca, fără îndoială, foc- 
matule Bulgariei și României, titlul 
depinzind doar de rezultatul direct 
dintre ele.

La fe e, situația este similară, dis
puta pentru medaliile de bronz 
(Iugoslavia — Turcia) și pentru cele 
tie aur si argint (România — Bulga
ria) a fost amînatâ tot pentru ulti
ma zi. Echipa noastră a obținut du
minică seara — așa cum era de aș
teptat — o victorie comodă în fața 
reprezentativei Turciei. în cele trei 
seturi ale intîlnirii, adversarele au 
reușit, totuși, să realizeze 9 puncte, 
datorită unor neatenții ale român
celor în cîteva faze simple, precum 
și deselor schimbări efectuate de 
antrenori: N. Humă și L. Sorbală, 
in scopul creării posibilității tutu- 
t -r jucătoarelor (cu excepția Măriei 
Cengher — ușor bolnavă) de a intra 

atmosfera de concurs. In partida 
cu VLe: bal is tele turce, au fest folo
site următoarele 
slants Bălășoiu, 
Mana Szekcly,
Florentina Im, Carmen Marinescu,

Loreta Sudacevschi, Victoria Caran- 
da, Maria Dobrogeanu, Marcela 
Pripiș și Cornelia Cîrstoiu.

Luni, echipa feminină a avut zi 
- de odihnă, urmînd ca mîine (n. r. — 

azi) să întîlnească formația Bulga
riei.

Echipa masculină a ROMÂNIEI 
a obținut, ieri seară, o nouă victo
rie : 3—0 (5, 12, 12) în partida sus
ținută cu reprezentativa Turciei. 
Iată lotul utilizat : Chițigoi, Arbu
zov, Tîrlici (Marinescu), Mocules- 

Paraschivescu (Dumitrescu), 
Vraniță.

Tot la masculin, formația Bulga
riei a întrecut cu 3—0 (4, 4, 11) 
echipa Greciei. Partida a fost foar
te bine arbitrată de I. Covaci 
(România).

Aurelian BREBEANU

La campionatele internaționale de te
nis ale Franței, care se desfășoară în 
aceste zile pe terenurile Roland Garros, 
țara noastră este reprezentată de o de
legație numeroasă : P, Mărmureanu, S. 
Dron, S. Mureșan, I, Sântei. Acestora 
li se vor alătura, începînd de joi pri
mele rachete. Ilie Năstase (can de serie 
nr. 2 în proba de simplu) și Ion Tiriac. 
Urmează să facă deplasarea, pentru a 
doua săptămînă a întrecerilor și un lot 
de tineret.

Tinerii tenismeni. Traian Mar cu, Octa
vian Vilcioiu, Virginia Raziei și Mariana 
Simionescu — însoțiți de antrenorul “ 
Bosch ’ 7 ' "
la turneul internațional de 
la Kiev.

___ _ __ ________ G. 
iau parte, în această săptămînă, 

tinereț de

★

cu,
leri au plecat spre Halle 

mană) boxerii Ștefan Boboc, 
Jan, Gheorghe Ciochină și 
pentru a participa ia un turneu inter
national, între 24 șl 28 mai. Pugiliștil 
noștri sînt Însoțiți de antrenorul Ion 
Chlriac. De asemenea, a făcut deplasarea 
și arbitrul international Constantin Chi- 
rlac. care a fost invitat să arbitreze la 
aceste Întreceri.

(R.D. Ger- 
Anton Colon Petrea

SPADASINII ROMANI, PE LOCUL II
ÎN TURNEUL DE LA GENOVA

E. Belova (U.R.S.S.) a cîștigat „Floreta de argint“

jucătoare : Con- 
Eugenia Rebac, 

Mariana Popescu,

RALIUL „PORȚILE DE FIER
M.
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MUREȘAN Șl DRON
ELIMINAȚI

SEMIFINALISTELE „CUPEI DAVIS" (Europa)
Ieri au fost desemna^ ultimele se- 

mifi nai iste din cadrul zonei europene 
a „Cupei Davis”. In grupa A se îr.- 
tîlnesc : România — Italia și Polonia
— U.R.S.S. In grupa B : Cehoslovacia
— K.F. a Germaniei și Spania — Mo
naco.

Tenismenii Italiei au terminat în
vingători cu 4—1 meciul lor ri selec
ționata Olandei, desfășurat* la San 
Benedetto del Tronto. In ultimele 
două partide de simplu, Bertolucci 
a pierdut în fața lui Hordijk (6—1, 
6—8, 6—1, 5-7, 6—8), iar Panatta a 
dispus de Hemmes cu 6—1, 6—1, 6—1.

Ea Rungsled (Danemarca), Polonia 
elimină Danemarca cu 3—0, după 
Gasiorek l-a învins pe Nielsen 
6—4, 6—1, 6—4. Celelalte partide 
s-au putut disputa din cauza ploii.

ce 
cu 
nu
In

trate In grupa seeiirjCă : h P&rs : 
Spania — Franța 3—2 (bitiBnete dooâ 
partide au revenit fraaceruor: Danun- 
guez — Mimez 9—2. 5—T. 6—3 : 
Proisy — Gimeno 5—2. 4—2. 9—ÎL 
6—3) ; Praga : Cehoslovacia — Sae- 
dia 3—1 (Pala — Borg 8—A 6—4. 
6—4; ultima partidă de simplu nu 
s-a mai disputa:) : Berlinul occidental: 
RI. a Germaniei — Irlanda î—• 
(Kuhnke — Hickey 6—3, 6—2. 6-0; 
Elschenbroich — Reid 6—2. 6—0. 6—0|; 
Monte Carlo: Monaco — Portugalia 
3—1.

PALPITANTA ÎNTRECERE

A SUPERGREILOR
(Urmare din pag. 1)

—ăc 1L.TG*? 
? VF lFF a V

A-

PARIS. 22 (Agerpres). — In pre- 
probei de simplu bar- 
adrui campionatelor in- 
> de tenis aie Franței 

s-au ma: înregistrat rezultatele: 
Tace. dtaLa — Mureșan (Româ- 
-.-i 6— 1. 6—*. 6—2; Varga (Unga
ra > — Dron iRomânia) 1—6. 6—1. 
6—2. 6—1 ; Cano < Argentina) —
Steapsce iXooa Zee^ndâ) 11—9. 
S—4. 1—5. 6—I: Person (Franța)— 
Lăayd 4 a-< 6-’6. 6 4. 11—9.
g E» < 4. Scsmoi 0LSAd — 
SaaacC tfamauta* 
Tstmt atu A.
» *—< «—<

~..r.ir.i.e
bațiv din c<

âționaîe

Mr-WC*. î 
a . T—â.

Spadasinii români au participat, 
sîmbătă și duminică, la un mare 
turneu pe echipe desfășurat 
Genova (Italia). Competiția a 
unit 24 de formații, în general 
lecționate de orașe care au cu
prins, de fapt, o serie de trăgători 
din loturile olimpice ale țărilor 
respective. Printre acestea s-au a- 
flat : Milano, București, Zurich, 
Lyon, Cannes, Genova ș a.

Spadasinii români, din rîndul că
rora s-au impus Al, Istrate și A. 
Pongraț, au dovedit o bună pre
gătire, întrecînd următoarele for
mații Turul I: Chiavari (Italia) 7—2. 
Carabinieri I (Italia) 8—0 : Turul 
II : Lyon 6—3, Carabinieri I 6—3 : 
C. S. Cesare Pompilio Genova 7—2: 
Turul III (semi-finale) : Milano 
5—4, Genova 9—0, Carabinieri I 
8—1. Turul final : Cannes 5—3, în 
meciul decisiv, formația noastră a 
cedat cu 3—6 în fata selecționatei 
Milano-ului alcătuită din majori
ty :ea spadasinilor lotului olimpic 
italian (Cipriani, Francesconi. Al- 
baresi etc).

Seâecbcnasa Bucureștiuhii a ter- 
•tfc.vae isOi pe Jocul secund al 
acssoet. recnpecto.

La Como s-a cesSsurat a lB-a 
ec_-_e a turneului feminin -Floreta

la 
re- 
se-

de argint” la care au participa- s! 
trăgătoarele noastre : Ecaer;--.
Stahl, Maria Vicol. Viorica Dr aa 
și Elena Pricop. Nici una d e 
nu a ajuns în finala turneului .--.re 
s-a soldat cu următorul clasament: 
1. E. Belova (U.R.S.S.) 4v c : ?
I. Bobis (Ungaria) 4v d.b. ; 3. M. 
Szolnokî (Ungaria) 3v ; 4. A 
bellna (U.R.S.S.) 2v ; 5. A X.-.zr.t 
(Italia) lv ; 6. C. Ceretti (Franța) lv.
Siana cules Sportul m 12

TELEX
Cu prilejul unul concurs desfășurat la 
Potsdam, atleta Burglinde Pollak (R. D. 
Germană), în vîrstă de 21 de ani, a sta
bilit un nou record mondial * 
tatlon cu performanța de 4 677 
Heide Rosendahl 4675 p). Iată 
tele pe probe : lOo mg — 13,4,
— 15,96 m; înălțime — 1,68 m;
— 6.03 m; 200 m — 23,8. In cadrul ace
luiași concurs, compatrioata sa, Herdit 
Meissemann (17 ani) a realizat cea mal 
benă performantă mondială pentru ju
nioare cu un total de 4186 p.

la pen- 
p. (v.r. 
rezulta- 
greutate 
lungile

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

căror reușită a depins ocuparea pri
mului loc cu un rezultat excepțio
nal (640 kg). Cu toată vîrsta sa fra
gedă. Mang are în schimb o cali
tate de invidiat: calmul și forța 
specifică unui halterofil la o vîrstâ 
mai matură.

La ora actuală din lupta trioului 
Alekseev. Mang. Reding n-a mai

rămas decît duelul primilor doi, 
pentru că sportivul belgian se pare 
că nu mai are aceeași formă de 
odinioară. Chiar dacă ar fi reușit 
210 kg la „aruncat”, el nu ar fi o- 
cupat decît locul III cu 570 kg. 
deci cu mult sub primii doi clasați.

In fine, se cuvin ci te va cuvinte su

V. Alekseev: „MA SIMT CAPABIL SA ATING
PERFORMANTA DE 700 kg!“

UN îZVGt DE TALi N~E 
hmk, yom c.jasez

Zilele aceszea

activitate «ahir-â

_Fosburg-ilop‘
Foto : PRENSA LADINA

In prima n a concursului Internațional 
de atletism de la Ei Paso (Texas), la 
săritură în lungime, americanul Henry 
Hinnes a stabilit cea mal bună perfor
manță mondială a sezonului cu 8,20 m. 
P. locurile următoare : N. Tate — 7.97 
m șl S. Royster — 7,93 m. în oursa de 
120 yarzl garduri, Rod Milbum (SUA) 
a fost cronometrat în 13.3. întrecîndu-l 
cu două zecimi de secundă pe campio
nul olimpic Willie Davenport. Săritura 
cu prăjina a revenit recordmanului 
mondial KJell Isakssoin (Suedia) cu 5,33 
m. Sportivul indian Mohinder Gill a 
cîștigat proba de triplusalt cu 16,58 m, 
iar americanul 
primul 
m.

Mark Muiror a ocupat
loc la aruncarea suliței — 83.41

etapă a celui de-al 55-lea Tur 
al

Prima 
ciclist
Mestre 
la sprint 
timpul de 
vingătorul .
printre care și principalul favorit, bel
gianul Eddy Merckx. Anul acesta, Turul 
Italiei se desfășoară 
sumînd 3 791 km.

Italiei, disputată pe traseul 
Ravenna (196 km), a revenit 
italianului Marino Basso cu 
4h 59. In același timp ou In- 
au sosit 99 de cancurențl,

in 20 de

Okinawa
de masă

etape, la

In Insula japoneză 
selecționată de tenis 
Chineză, care va susține întllniri demon
strative cu echipe din orașul Naha, noua 
capitală a provinciei Okinawa.

a sosit o 
din R. P.

SAhuL BULGA1 
PE UN DRUM ASCENDEN' eeeaâeir fatreeeri atletice școlare din Cuba sare peste 

scaerteti re ztilai

Cu un tricou vărgat, alb-albas- 
tru ca al marinarilor, îl vedem 
prînzind, cu o poftă pantagrueli
că, un meniu bizar, pe care-1 re
producem numai pentru excelen
tul său conținut în proteine și vi
tamine ! 3 chifteluțe, ouă umplu
te, o ciorbă, două șnițele. 800 de 
grame de mușchi de vită, un kg 
de roșii netăiate. 8 mere și. pen
tru digestie, cîteva sticle de li
chid.

Firește că după o asemenea masă 
suculentă, promenada în jurul ho
telului „Dacia" din Mamaia e de 
rigoare. Alekseev se ridică în pi
cioare și nu apare de 
rea diformă pe care 
presupune cele 150 kg

La 18 martie 1970, 
a creat în halterofilie 
tră de hotar i 600 kg la totalul 
celor trei stiluri. De atunci, re
cordul mondial a ajuns la 645 kg, 
cum autorul însuși ține să subli
nieze în sugestivul său autograf, 
marcat cu osia de vagon care sim
bolizează haltera.

— Cum vă simțiți în România ?
— Ca acasă.
— Unde sînteți, de fapt, acasă 7 
— Din 1953, pe malurile Dvinei, 

înspre Marea Albă.
— Ați ajuns Ia haltere fiind voi

nic sau ați devenit voinic practi- 
cînd halterele 7

loc alcătui- 
ar putea-o 

ale sale.
omul acesta 
o nouă pia-

— Aveam prea multă putere și 
trebuia să fac ceva cu ea. Forța 
nu e bine să sălășluiască Intr-un 
om fără să fie consumată.

— Ce profesie ati ales ?
— Nu poți alege întotdeauna.

Tata era cînd pădurar, cînd fochist 
pe locomotivă. Firește, că și eu am 
început încăreind lemne, 
m-am făcut mai mare am trecut 
la tăiatul lemnelor in pădure. Știți 
doar că boxerii așa se antrenează—

— Sinteți căsătorit ?
— Mai mult decît atît 1 fericit. 

Soția mea — Olimpiada — mi-a 
dăruit doi copii. Dar să nu vă aș
teptați să vă spun că fiii mei se 
numesc Mexico

— Lui Vlasov 
dar dvs. ?

— Să cînt 
ra nu poate 
nuL

— Pînă Ia

Cîr.d

«5^7/tazt <- / *• «c o

cititorilor și iubitorilor

m <Je amacort oe orice
«n partea statuM. După a- 

reastă nană, prta extrederea baze: 
maceriaJe *i ooținerea an snOrtanția1 
ajl:« fiMBc.i.-. sacrei a orrenri un 
soort de masă, iar saRal calitativ 
pe caăea sacresujtK au s-a Jsat mult 
așteptat

Dacă la Ofi—puaia de țah dm Bue
nos Aires :93? Bulgaria s-a datat 
pe locul X fe 36 țări partrtxpante. 
torepfnd (ta 1964 ecnipa țârii a fost 
nelmsitâ de la cele 9 oumpiaoe. de 
Secare iad fiind SnaRsd ți ocu- 
ptnd de reg-ulă jocuri m eșalonul 
vwatag. La Logaao — m 1968 — 
șah.țc: i.gir au reușit să obțină 
un ~erituos Soc 3 dm 45 de țări 
paruripanu O vîctcrie ae prestigiu 
a cens—tui:-t ți eistigarea medaliei 
de aur la CM. universitare din 1959. 
la Budapesta.

In prezer.t. șahul bulgar r.umără 3 
mari maeștri internaționali — Milko 
Boboțov. Gheorghi Trir.gov și Nikolai 
Pîdevski — 7 maeștri internaționali. 
3 maestre internaționale. 80 maeștri 
naționali, cîteva sute de candidați de 
maeștri, aproape 20 000 ae șahiști cla
sificau si cîteva sute de mu de ju
cători amatori.

UN SFAT BUN
lui Mihai! Hecn este bine- 
plnâ departe de hotarele 

Excelentul caiacist maghiar

Numele 
cunoscut 
Ungariei.

a ooptiut remarcabile succese la 
campionate mondiale, europene, ca și 
la Jocurile Olimpice.

De curind, Hech și-a luat cu succes 
■ ce doctor în medicină. Dorința 
sa de a ieși medic a fost susținută 
ce o voință de fier. E suticient să 
i—că la campionatele mondiale 
o; ia Belgrad, anul trecut, el a luat 
-• imediat după sesiunea de
examene, reușind totuși sâ cîștige o 
medalie de bronz la 500 m și una 
de aur la ștafeta 4x500 m.

La felicitările aduse cu ocazia do- 
trir.dirii titlului academic, admirabilul 
sportiv, a povestit cum a ajuns în 
rîr.durile marilor performeri : „Prin 
1963, mă aflam la Budapesta, unde 
lucram tntr-un complex alimentar, 
îndată ce aveam un minut fiber, mă 
repezeam la magazie și ridicam niște 

aAaltere, care se aflau acolo. O dată, 
[1 altera a căzut peste un cintar din 
*mpropiere și acesta a avut de suferit 

stricăciuni. Responsabilul complexu
lui nu s-a supărat, dar trecîndu-mi 
paguba în cont, mi-a spus că ar tre
bui să-mi utilizez forța mai cu folos. 
Chiar el m-a recomandat unui club 
nautic și în același an, aparam cu
lorile maghiare la campionatele mon
diale de caiac-canoe. Primele succese 
mi-au deschis și pofta de a continua 
studiile. Acum înă gîndesc cu recu
noștință la prietenul de demult, că
ruia i-am stricat un cintar, dar care 
în schimb mi-a dat un sfat bun..."

Etapa a 27-a a campionatului de fotbal 
ai Bulgariei- nu a adus modificări in 
fruntea clasamentului, T.S.K.A, mentinin- 
du-și avansul: J.S.K. Spartak — T.S.K.A. 
Septemvrisko Zname 0—3. Levski Spar
tak Sofia — Lokomotiv Sofia 2—0. Sla
via Sofia — Cerno More Varna 5—2, Bo
tev Vrața — Marek 3—3, Etar Tîrnovo 
— Trakia Plovdiv 4—3, Dunav Ruse — 
Laskov Iambol 1_ 0, Beroe — Akademik
Sofia 1—0, Spartak Pleven — Cernomoreț 
Burgaș 2—1, Lokomotiv Plovdiv — Cear- 
dafon Gabrovo 4—0. în clasament con
duce Ț.S.K.A. cu 
ski Spartak — 41 
via — 32 p etc.■
In primul tur al ,____ _____ ,
nale de fotbal (juniori) de la Setubal, 
echipa looală Vitoria a fost învinsă cu 
2—0 de formația engleză Huddersfield. 
Alte rezultate : CUF — Cannes 4—3; Ben
fica — F.C. Porto 2—0; Sporting — Bele- 
nenses 1—0.

44 p, urmată de Lev-
p, Beroe — 33 p, SI a-

competiției lnternațio-

Tradiționala competiție Internațională 
automobilistică „Targa Florio" (alunsă 
la cea de a 56-a ediție) a fost ciștlgată 
de echipajul Italian Arturo Merzarlo — 
Sandro Munari, pe o mașină „Ferrari" 
(792 km în 6h 27:48, medie orară 122,537 
km). Pe locurile următoare: Nannl 
Galii (Italia) — Helmult Marko (Olanda) 
pe sAlia Romeo” — 6h 28:04,9. Andrea 
de Adamlch (Italia) — Toine Hezemans 
(Olanda) pe «Alfa Romeo” _ 6h 46:12,2.

Cea de-a doua ediție a competiției de 
lupte libere .Trofeul Giorgio calza-, re
zervată juniorilor, s-a încheiat la Triest 
cu victoria echipei Bulgariei, care a to
talizat 60 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile SUA — 43 p, Italiei — 
27 p, Poloniei — 26 p, Greciei — 24 p. 
Elveției — 13 p etc. Iată cttiva dintre 
învingători : cat. 48 kg — D. Filipov (Bul
garia) : cat. 56 kg — I. Tocev (Bulgaria): 
cat. 10 kg: P. Nedev (Bulgaria); cat. 87 
kg — S. Radev (Bulgaria).

Internațional masculin de ho- 
iarbă desfășurat în localitatea 
Santander a fost cîștigat de re-

Turneul 
chei pe 
spaniolă ______________ ____ __
prezentativa Angliei, tn finala competi
ției, sportivii englezi au întrecut cu sco* 
rul de 1—0 (1—0) selecționata Irlandei.

Si 
îi

să

Munchen... 
place literatura,

citesc. Literatu-și
fi monopolul nimă-

ce cote vor 
tea crește performanțele 
tere?

— După părerea mea.

mai pu- 
in hal-

progre
sul n-are hotar. Cîtă vreme vom 
putea lucra tot mai bine, cîtă vre
me vom putea să ne alimentăm 
mal bine, nu există nici un motiv 
să credem !n bariere. Mă cred ca
pabil chiar pe mine să obțin un 
total de 700 kg.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE■ ULTIMELE STIRI
Un salut din inimă și cele mai bune urări 

halterelor

— Cit timp vă veți mai consa
cra halterelor ?

— Pînă cînd va apare un urmaș 
capabil să continue pe drumul as
cendent ce l-am început. Atunci 
mă voi retrage și-1 voi lăsa pe el.

— Răspunsul acesta 11 privește și 
pe Rudolf Mang ?

— Despre asta vom vorbi după 
Jocurile Olimpice...

Conversația plăcută. ou un tf-

„645”
V. ALEKSEEV

ghiduș, isteț, ar putea conti- 
Vasili Alekseev este 

întrețină cu aceeași 
deasupra

năr, 
nua.
s-o 
cu care saltă 
imensele bare de sute de 
me. Cînd vrea să se așeze mai 
comod, în fața televizorului, Ia fil
mul comic cu Buster Keaton, hal
terofilul sovietic ridică fotoliul cu 
o singură mînă...

Victor BANCIULESCU

capabil 
ușurință 
capului 
kilogra-

TINERELE NOASTRE HANDBALISTE ÎNVINGĂTOARE 
LA MOSCOVA

Turneul internațional de handbal 
(rezervat echipelor de junioare) des
fășurat la Moscova s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei României,

care a terminat neînvinsă competiția. 
In ultimul meci, tinerele handbaliste 
românce au întrecut cu
8—7 prima selecționată a orașului 
Moscova.

scorul de

ȘAHISTELE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI LA EGALITATE

Desfășurată I» Budapesta, în sase 
tururi, întîlnirea prietenească de 
șah între echipele feminine ale Ro
mâniei țl Ungariei s-a încheia» la

egalitate : 18—18. întîlniraa a-a dis
putat la șase mese (sistem Scheva- 
ningen).

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA PIOTRKOV

După disputarea a 6 runde, în tur
neul Internațional feminin de șah de 
la Piotrkov Tribunalskl (Polonia) 
conduce Nowarra (R. D. Germană) 
cu 4 puncte, urmată de Eleonora Go- 
gîlea și Veturia Simu (ambele Ro
mânia) cu cîte 3 */a puncte șl cite o 
partidă întreruptă.

In runda a 8-a, Nowarra a cîștigat la 
poloneza Bemback, iar Veturia Slmu a 
remizat eu iugoslava Millvoevld. Res
tul partidelor s-au întrerupt.
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