
VIZITA TOVARĂȘULUI
> FIDEL CASTRO RUZ 

ÎN TARA NOASTRĂ
Vineri dimineața a sosit la Bucu

rești tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, care, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, va face o vizită oficia
lă de prietenie în țara noastră.

Ceremonia sosirii tovarășului Fidel 
Castro Ruz și a celorlalte personali
tăți cubaneze care îl însoțesc a avut 
loc pe aeroportul București-Otopeni.

Tn întîmpinarea oaspeților au venit 
tovarășii Nicoiae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Mihai Dalea, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Pe
tre Ionescu, ambasadorul României 
la Havana.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai Conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, instituțiilor 
centrale si organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Se aflau, de asemenea, Nicolas Ro
drigues Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, membrii 
Ambasadei Republicii Cuba, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in Ro
mânia, alți membri ai corpului 
plomatic.

La ora 10,30 avionul special, 
care au călătorit solii Republicii 
Cuba, a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Fidel Castro, ceilalți conducători de 
partid și de stat ai Republicii Cuba 
sînt salutați călduros de tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, de alți conducători de par
tid și de stat români. Tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Fidel Castro 
iși string călduros mîinile, se 
brățișează, iși adresează urări 
tenești.

Compania de gardă prezintă 
rul. In timp ce se trag 21 de

ono- 
_ salve

de artilerie, se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Guba șl Reoubli- 
cii Socialiste România. Tovarășii 
Fidel Castro și Nicoiae Ceausescu 
trec in revistă garda de onoare.

Pe aeroport au venit să întâmpine 
pe solii Republicii Cuba mii de bucu- 
reșteni, precum și numeroși tineri 
cubanezi care studiază in România. 
Se aplaudă călduros, se adresează 
urări de bun venit. Se ovaționează 
puternic „România-Cuba!“, „Ceaușescu- 
Castro !“.

Ceremonia sosirii oaspeților cuba
nezi in România se încheie. Tovarășii 
Fidel Castro Ruz și Nicoiae 
Ceausescu iau loc, apoi, în mașini 
deschise, escortate de motocicliști si 
se îndreaptă spre reședința rezervată 
oaspeților.

Pe întregul traseu, străbătut pină 
la intrarea in Capitală, ca si pe lar
gile bulevarde ale Bucureștiului. zeci 
de mii de cetățeni au salutat cu căl
dură pe conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări.

★
Ea scurt timp după sosire, tovarășul 

Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, însoțit 
de ceilalți conducători de partid si de 
stat cubanezi, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului șl a pa
triei, pentru socialism.

★
Vineri la amiază, tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, secretar general al Parti-

PARC SAU TEREN DE SPORT?

specială — ne 
asociației. Ion 
luat parte re-

Demetrescu recuperează o nouă minge pentru Politehnica, in vreme ce 
Etalai încearcă să o jeneze.

Foto: S. BAKCSI

Turneele finale ale campionatelor de baschet

ECHIPA FEMININĂ POLITEHNICA 
A ÎNVINS CLAR PE I.E.F.S.: 7668

Titlul poate ii decis aci de
să precizămDe la început dorim 

că prin victoria obținută, ieri în sala 
Dinamo, de Politehnica asupra for
mației I.E.F.S., (76—68, la pauză 34— 
36), lupta pentru titlul de campioană 
a României la baschet feminin a de
venit extrem de interesantă și există 
posibilitatea ca. duminică la prînz, 
în clasament să se afle la egalitate 
de puncte trei teamuri, iar primul 
loc să fie decis de coșavera.iul dintre 
Rapid, Politehnica și I.E.F.S. Dar, 
pînă atunci citeva cuvinte despre 
întrecerea Politehnica — I.E.F.S.

Decise să învingă (o înfrîngere 
le-ar fi clasat definitiv pe locul trei), 
studentele de la Politehnica au în
ceput întîlnirea cu mult aplomb și, 
datorită acțiunilor ofensive bine di
rijate de Szabados (excepțională de-a 
lungul întregii partide), izbutesc să 
acumuleze în min. 13 un avans de 
12 puncte (28—16). In continuare, însă, 
I.E.F.S. aplică presingul temporar 
care se dovedește eficace și determi
nă ca 
minute 
pentru

la încheierea primelor 20 de 
tabela de scor să indice 36—34 
formația prof, I. Nicolau. In
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Gol evitat nț ultimul moment. Adamache, învins, este suplinit de fundașul 
brașovean Ivăncescu, care îndepărtează pericolul de la poarta echipei 
sale. Secvență din partida Steaua — Steagul roșu, (0—0), disputată în 
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Ta acest cadru, tovarășul Nicoiae 
Ceausescu a conferit torarășaht: Ftăei 
Castro Ruz ordinul -Steaua Repucl:- 
cii Socialiste România* clasa I. pen
tru merite deosebite in lupta moiu- 
ționară. pentru eliberarea naționaiă si 
socială a poporului cubanez, pentru 
apărarea suveranității si independen
ței naționale a patriei sxiai.jte 
împotriva imperialismului, pentru con
tribuția deosebită adusă la dezvolta
rea multilaterală a relațiilor de cola
borare. prietenie și solidaritate înter- 
naționalistâ dintre Partidul C 
din Cuba și Partidul Comuni?* 
dintre Republica Cuba și f 
Socialistă România, dintre poporul 
cubanez ți poporul român.

După solemnitatea decorării, con
ducătorii de partid și de stat români 
și cubanezi au felicitat călduros pe 
tovarășul Fidel Castro Ruz.

După vizita protocolară de la se
diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășul Fidel 
Castro Ruz, împreună cu ceilalți con
ducători de partid și de stat români 
și cubanezi prezeny Ia întrevedere, 
au ieșit în balconul sediului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român pentru a saluta miile și miile

Rom

meciul Papid-Polllelinicd
repriza secundă, Politehnica asaltea
ză tot mai instistent coșul advers. 
Ciocan, Topor, Savu (intr-o vervă 
cum nu am mai văzut-o de multă 
vreme) și, din nou, inepuizabila Sza- 
bados înscriu mai precis decît adver
sarele lor directe, iar Pruncu se do
vedește de mare utilitate la recu
perări. Politehnica pune stăpînire pe 
joc și cîștigă clar într-un final în 
care I.E.F.S. a făcut eforturi dispe
rate pentru a recupera, dar desele 
ratări au fost fatale. Tn plus, la 
I.E.F.S. s-a resimțit vizibil absența 
Doinei Iftimie, accidentată. Au în
scris Ciocan 27, Szabados 19, Savu 11, 
Topor 8, Taflan 6, Pruncu 3, Deme- 
trescu 2 pentru învingătoare, respec
tiv Tifa 16, Salcu 15, Balai 13, Vigh 
10, Popov 6, Szabo 4, Deak 4. Au ar
bitrat bine dr. D. Chiriac și N. Ili
escu.

In deschidere, fruntașa clasamen-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4^a)
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Nicotae Ceamesm si to 
Castro Ruz —— fast pute 
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Stat, au 
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ru. secre
i irisul Nicoiae 
ir general al Parți

al al Revxablkm So- 
tialiste Rtxnânia. si to.arâsul FMel 
Castro Ruz. orim-seeretar a! Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii Cuba.

★
Seara. Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție in o- 
noarea tovarășului Fidel Castro R»?. 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba.

Asociația sportivă Ferentari demonstrează

INTR-UN CARTIER DE BLOCURI, SPORTUL 
POATE FI CU ADEVĂRAT LA EL... ACASA

In iarnă, cu ocazia unui raid anchetă, întreprins la patinoarele ame
najate pentru copiii din București, gospodarii din asociația sportivă Feren
tari fuseseră prompți. X'e-am hotărit atunci ca, in primăvară să repetăm 
vizita la cei care instituiseră prima asociație de 
de a intra in problemele prezentului, am dorit să 
ale istoriei de aproape 10 ani a acestei asociații.

— Intr-o adunare 
spune președintele 
Rusu — la care au 
prezentanți ai organelor de partid, 
de sindicat, ai clubului Progresul 
și, bineînțeles, noi, locatarii, s-a 
hotărît înființarea acestei asocia
ții. Aveam atunci construite, prin 
muncă voluntară, prin contribuția 
benevolă de numai 1 leu (!) a 
locatarilor, terenuri de volei, hand- 

baschet, și fotbal. Am în

ÎNAINTEA CE. DE TINERET

Lotul național de tineret din 
care se va alcătui echipa ce ne va 
reprezenta la cea de a doua ediție 
a campionatelor europene rezerva
te tinerilor pînă la 20 de ani se 
reunește pentru ultimele antrena
mente în comun, la cabana Pro
gresul, din Parcul Herăstrău. Cei 
patru antrenori (T. Niculescu, I. 
Dumitru, E. Dinu și C. Ciucă), ur
mărind activitatea competițională a 
celor susceptibili să facă parte din 
echipă și solicitîndu-i la unele ve
rificări publice au reușit să stabi
lească, în linii mari, formația ce 
va fi aliniată la competiția conti
nentală.

Antrenorul principal al Iotului, 
Teodor Niculescu s-a declarat mul
țumit de faptul că lotul de care 
dispune se află într-o stare de per
fectă sănătate, mulți dintre selec- 
ționabili fiind deja într-o bună 
iormă sportivă. Făcînd o trecere 
în revistă a pugiliștilor care vor 
urca treptele ringului, începînd de 
sîmbătă 3 iunie, la patinoarul „23 
August", antrenorul T. Niculescu 
ne-a spus : „Cu o săptămină îna
inte de începerea întrecerilor din 
cadrul campionatelor europene, in 
cea niai bună formă sportivă se 
găsesc semigreu! Marian Culineac, 
Simion Cuțov (semiușoară) și Ion 
Adam (pană). Acesta din urmă a 
realizat în ultimul an un mare 
salt valoric și seriozitatea cu care 
el se pregătește (ca de altfei și 
ceilalți) mă face să cred că poate

Sîmbătâ 27 mai 1972

ÎNAINTEA CELEI de A 25-a ETAPE

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

VA RAM1NE U.T.A. LIDERA
Șl DUPĂ ETAPA DE MI1NE ?

I-a fost dat etapei trecute — mult 
așteptată după atita pauză în ca
lendarul intern — să relanseze pu
ternic întrecerea divizionarelor A, 
ricicind interesul jocurilor progra 
mate mîine la o cotă apreciabilă. 
Așa, peste noapte, numele cvasi- 
anonimului Batacliu a căpătat va*

CLASAMENTUL
U.TJU
F C. Argeș 
_U- Cluj
S.C. Bacău
ASA Tg Mureș 
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Steaua
Dtoamo
Rapid 
Jiul
Farul
Petrolul 
Polnebnica 
C-F-R.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
29

Jocurile etapei
tai — U.TJL, Steagul roșu — 
Steam, A. S. Armata — C.F.R. 
dat Rapid — Crisul, JJ“ Cluj — 
PetroM F. C. Argeș — „U* Cro-

Dmk — Jâi,
Fol.s*hnîca

trac:

rxtorje- Io deplasare, a din. 
ș&jqt bucureștes: și. odată 
. prista Infringere. La dam: 
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e o eventuală defecțiune 

Tine, pe malul măr.:, stau 
fîte ocupantele locurilor 

3. F.C. Argeș și „L-* Cluj, am- 
lntr-o conjunctură 

favorabilă, aceea de a-și sus- 
acasă. jocurile lor- cu Vni

mai ușor 
arădeni * i 
a lori mii 
gata să pi 
2 și 
bele afiindu-se 
mai 
ține, 
versitatea Craiova și Petrolul.

Și tot apreciind și socotind, cu 
clasamentul în față, neliniștile tex- 
tiliștilor, la ora actuală, ne apar 
cu totul justificate, deoarece un 

ceput din
sporturi. Apoi s-au adăugat popi
cele. cicloturismul, fotbalul. îno
tul la bazinul dintre blocun.

— Spuneți-ne, existau mulți a- 
matori de sport printre locatari ?

— în orice caz, mult mai mulți 
pro decit contra. Dovadă construc
ția terenurilor, întinsă pe mai

Radu TIMOFTE

(Con'inuare în pag. a 3-a)

realiza un rezultat valoros la a- 
propiatele campionate europene.

In antrenamentul de azi, o foar
te bună impresie mi-a produs se-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a)

W1972
Miinchen

CALCULE Șl PRONOSTICURI PENTRU JOCURILE OLIMPICE

Recordmanul italian GIUSEPPE GENTILE declară:

PROBA DE TRIPLUSALT SE VA CÎȘTIGA CU 17,SO m!
CAROL CORBU, UNUL DIN FAVORITII 

LA MEDALIA DE AUR!
Intr-un număr de Ia începutul lunii 

aprilie al cotidianului milanez „GAZ- 
ZETA DELLO SPORT", citeam, pu
țin uimiți — dar în același timp ca 
o neascunsă umbră de orgoliu — Ia 
rubrica de atletism, următorul titlu, 
scris cu litere de-o șchioapă : „La 
Miinchen, triplusaltul se va cîștiga cu 
17,80 ni. Favoriții mei — Corbu și 
Perez".

Cuvintele nu aparțin vreunui gaze
tar mult prea îndrăzneț, ci unui spe
cialist avizat, un săritor care, între 

eșec al tor, conjugat cu victorii ale 
urmăritorilor, i-ar coborî duminică 
seara pe poziția a 3-a.

în campionatul trecut, U.T.A., cu 
un Domide într-o formă de zile 
mari, a surclasat literalmente pa 
Farul in propriu-i fief. Dar mîine, 
pentru reeditarea succesului, în
treaga echipă va trebui să se mo
bilizeze la maximum- chiar ^dacă 
exprimarea ei în teren va dezvălui 
aceeași liniște interioară, forța și 
echilibrul de totdeauna ale „ll“-lui 
lui N. Dumitrescu și Ion Ionescu.

Menținîndu-ne cu observațiile 
noastre în zona superioară a cla
samentului, să mai remarcăm fap
tul că, exceptând pe U.T.A., toate 
celelalte echipe, de la locul 2 Ia 6 
(F.C. Argeș. „U« Cluj, S.C. Bacău, 
A.S.A. Tg. Mureș și Steagul roșu) 

publicului lor. 
dintre ele nu 
prilejul de a

PRIMIRE „RALIULUI PRIMĂVERII"
AST AZI SE DISPLTA Șl PRIMELE PROBE SPECIALE

ca raderi stîcâ zilelor
tului. in care fiecare 

mai găsește cite ceva de 
făcut in jurul mașinii, s-a sfîrsit 
aseară. după revizia tehnică. Ea a 
dovedii că toți participanții

cartier Firesc. înainte 
aflăm citeva amănunte

plin lucrul la aceste

Forfota ob:șnui‘ă dinaintea startului o vom cunoaște și astăzi la Raliul Primăverii
regulamentului și pot. 

prezinte la start- A urmat, 
ședința tehnică necesară

conformat 
deci, să se 
tot aseară, 
nu atit pentru precizarea traseului 
Si a punctelor de control orar, cit 
a regulilor ce trebuie respectate tot 
timpul, reguli noi pentru debutan- 
ții în competiții. Să sperăm că ei 
au fost atenți și nu vor mai înre
gistra, ca anul trecut, penalizări pen
tru ignorarea unor reguli simple.

Astăzi dimineață, începînd de la 
ora 7.01 participants la Raliul Pri
măverii (sperăm că nu va absenta 
nici unul din cele 53 de echipaje 
înscrise) vor lua — din minut in 
minut — un prim start cu caracter 
festiv, chiar din fața sediului școlii 
de șoferi amatori (Bulevardul Re
publicii 108). unde mașinile au ră
mas în parc închis după revizia 
tehnică. De la ora 7,31, se va da 
startul oficial din fața pavilionului 
de expoziții din Parcul Herăstrău 
(Șoseaua Kiseleff), primul concu
rent urmînd să treacă la 8,24 prin 

altele fie spus, este posesorul unui 
rezultat încă superior celei mai bune 
performanțe a campionului nostru 
(17,22 m). Este vorba de Giuseppe 
Gentile, recordmanul italian al probei 
de triplu, fost recordman al lumii (e 
drept, numai pentru o zi, între cali
ficări și finala olimpică din 1968) me
daliat cu bronz la Ciudad de Mexico.

Dacă performanța indicată de Gen
tile ca fiind necesară pentru a cîș- 
tiga la Miinchen pare exagerată, pu
tem reține că el indică drept posibil 

Ploiești, 10,32 prin Brașov, 11,38 prin 
Făgăraș și să sosească la ora 12,55 
la Sibiu. In orașul de pe malul Ci- 
linului, sosirea va avea loc pe str. 
Școala de înot (în fata stadionului) 
unde, intre orele 17—19 se vor 

prla și primele probe speciale : 
schimbarea unei roți și un slalom 
printre popice. Din Sibiu am fost 
informați că amatorii locali ai spor
tului automobilistic pregătesc ofru-

PESTE 350 DE COHCURENȚl LA STARTUL
INTERNAȚIONALELOR4 DE TIR ALE ROMÂNIEI

Una dintre cele mai importante 
competiții preolimpice de tir, cea 
de a XV-a ediție a campionatelor 
internaționale ale României va a- 
vea loc între 8 și 11 iunie la po
ligonul Tunari. Și-au anunțat par
ticiparea țintași și țintașe din 
Belgia (6), Danemarca (6), Spania 
(25), Franța (25), Grecia (8), Italia 
(10), Marea Britanie (16), R. D 

L

al acestei cifre fantastice țiune afectivă, 
rînd pe atletul român. A-

realizator 
în primul 
lăturarea numelui lui Perez Duenas — 
pe care Gentile mărturisește că nu 
l-a văzut sărind niciodată — este, In
tr-un fel, o obligație impusă de un 
veritabil fenomen care în 7—8 luni 
este capabil să progreseze mai mult 
de un metru, de la 16,38 m la 17,40 m.

Aprecierea marelui sportiv italian 
trebuie să-1 măgulească pe Carol Cor
bu. Ea ne bucură și pe noi, deoarece, 
dacă pentru Gentile, bun cunoscător 
al elitei mondiale a triplusaltului, cu- 
vîntul „favorit" înseamnă recunoăș- ■ 
terea unei valori deosebite, pentru 
noi acest cuvînt are mai întîi o accep- 

moașă primire participanților . la 
Raliul Primăverii. De altfel, sibie- 
nii au de susținut echipa care-i re
prezintă în cursă si vor să confir
me tradiția sportivă a orașului lor. 
Liceul agricol, Școala de șoferi pro
fesioniști și O.J.T. Sibiu au spriji
nit. de altfel, eforturile organizato- 

bucureșteni, dorind 

aceștia — un cît mai frumos 
ces Raliului Primăverii al cărui în
vingător — la Criteriul începători 
— va fi răsplătit și de „Cupa zia
rului Sportul".

(30),Germană
(20), Bulgaria (25), Polonia (16), 
hoslovacia (25), Ungaria (20) 
edia (1), Turcia (2), U.R.S.S 
Cuba (20), Iugoslavia. (16) și 
mânia (60).

Sînt programate întreceri la 
bele de pușcă, pistol și arme cu 
alice.

R F. a Germaniei
Ce- 
Su-

(25), 
Ro-

pro-

Estimăm, la rîr.dul 
nostru, că resursele săritorului ro
mân îl desemnează ca posibil învin- 

' gător olimpic. Important este ca a- 
cest potențial real să capete formă 
materială, exprimată în lungimea să
riturilor sale din finala olimpică. 
Sperăm că cei ce se ocupă de pregă
tirea lui Corbu vor face totul ca pro
nosticul lui Gentile — și speranțele 
noastre — să se. împlinească, cel pu
țin îp privința numelui învingătorului.

Vladimir MORARU
* I

(Continuare in pag. a 4-a)



ECOURI DUPĂ C.E. DE HALTERE DE LA CONSTANȚA

REPETIȚIA GENERALĂ 
PENTRU J.O. A REUȘIT

Cea de a 31-a ediție a campio
natelor europene de haltere de la 
Constanta s-a bucurat de un bine
meritai succes. După ce am trecut 
în revistă succesul organizatoric al 
acestei competiții de mare amploa
re, ne vom opri asupra unor ches
tiuni privind rezultatele, marile 
surprize ale întrecerilor, urmînd ca 
intr-un alt număr să ne ocupăm 
de comportarea sportivilor români.

De la început trebuie să eviden
țiem faptul că toți campionii de 
la Constanța au obținut rezultate 
mai bune decît cei care au urcat 
Pe podiumul învingătorilor la edi
ția de anul trecut a C.E. de la So
fia. Șase recorduri mondiale și 62 
de recorduri naționale — iată „re
colta" acestui campionat european 
pe care multi îl consideră- pe bună 
dreptate, o admirabilă repetiție ge
nerală înaintea J.O. de la Mum- 
chen. într-adevăr. competiția de la 
Constanța a reunit aproape toată 
floarea halterofililor care vor evo
lua la J.O. Cu excepția unor cam
pioni sovietici care au lipsit la 
Constanța (Iakubovski, Ivancenko. 
Kolotov, Korol), a unor sportivi d;n

Iordan Bikov (Bulgaria) campion european la categoria semimijlocie.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU A COMISIEI 
DE HALTERE A A.I.P.S.

Cu prilejul campionatelor euro
pene de haltere de la Constanța 
a avut loc o ședință de lucru a 
Comisiei de haltere a A.I.P.S. (A- 
sociația Internațională a Presei 
sportive).

Lg această reuniune, organizată 
sub auspiciile Asociației Presei 
Sportive din România, au partici
pat Nikolai Kiseliov și dr. Jorg 
Stockingcr — vicepreședinți ai 
A.I.P;Ș.. Janusz PrzedneJski — pre
ședintele Federației europene de 
haltere, Gottfried Schddcl — vice
președinte al F.E.H., Helmut Atz- 
rod — secretar al F.E.H., Edward 
Wozniak — președintele comisiei

A TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIONAR
După patru luni de la Inaugu

rare campionatul divizionar de te
nis de masă își are programtă la 
sfîrșitul acestei săptămîni ultima 
etapă a turului. Dacă la fete. lide
rul de primăvară al campionatu
lui este de acum cunoscut — e- 
chipa Progresul București are trei 
puncte avans înaintea celei de a 
doua clasate — la băieți, doar o 
înfrîngere — puțin probabilă — 
ar putea detrona de pe primul loc 
formația pregătită de antrenorul 
emerit F. Paneth, C.S.M. Cluj. Si
tuația este în schimb foarte clară

ÎNOTUL FEMININ INTR-UN PRELUNGIT IMPAS

Un singur record national în 7 luni de activitate
Un singur record național (Anca 

Groza 2:30.4 ia 200 m delfin) — 
iată bilanțul după 7 .’uni de activi
tate a celor mai bune înotătoare din 
țară. Cifra ne scutește de orice fel 
de comentariu și subliniază, cit se 
poate de elocvent, nivelul foarte 
scăzut ăl înotului nostru feminin. De 
o comparare a rezultatelor repre
zentantelor noastre la această oră 
cu cele obținute pe plan mondial 
nici nu poate fi vorba. Iar dacă am 
scădea pretențiile Si am ajunge la 
nivelul continental, discuția s-ar 
purta atunci doar cu cercul restrîns 
al înotătoarelor din Grecia. Dane
marca. Austria sau Belgia, formații 
din ultimul eșalon valoric.

Dintre toate înotătoarele românce 
din București. Reșița, Cluj Timișoa
ra. Galați. Turda sau Ploiești, care 
s-au impus în ultimii ani ca reale 
talente, doar una singură a răzbit 
pe căile performantei, ajungînd la 
cifre cu o bună rezonantă La 16 ani. 
cu oe 100 m și 2:30.4 o? 200 m 
delfin. Anca Groza (pregătită de 
prof Magda Negrea) se înscrie prin
tre cefe mai bune specialiste ale 
continentului la procedeul respectiv, 
în urma sa rămipe însă un imens 
gol, șlcbe, foarte slabe raze de 
speranță.

Craniul este de ani de zile punc
tul cel mai nevralgic al înotului 
feminin. în urmă cu 3 ani. a apă
rut fulgerător Liliana Dan dar ea 
a dispărut din circuitul sprinterelor 
tot atit de rapid. Apoi ne-a atras 
atenția clujeanca Gyongy Soyafto. 
-dar posibilitățile ei nu depășesc 
modesta cifră de 64 de secunde pe 
..sytă" în fipe. anul trecut. Eugeria 
Cristescu (14 an:), un deosebit ta
lent. ne-a surprins printr-un sub
stantial salt valoric. în continuare 
însă secția clubului Dinamo și an
trenorul Cr. Vlădută s-pu preocu
pat într-o prea mică măsură de a- 
cest element extrem de dotat si 
Eugenia Cristescu nu a mai pro
gresat față de ultimul sezon nici 
măcar cu o secundă. La spate (Don-

Ungaria (Foldi, Holczreiter), conti
nentul nostru a fost reprezentat 
prin cei mai buni halterofili. La 
J.O. vor mai fi prezenți și atleții 
japonezi, iranieni, americani, din 
R.P.D. Coreeană. Cu excepția lui

Lat* configurația! clasamentului ge
neral pe medalii a celei de-a Sl-a ediții a campionatelor europene :

Aur Argint Bronz
1. U.H.S.S. 22 8 3
3. Bulgaria 1 9 S
3. Polonia 3 5
4. B.F G. 2 2 1
5. Finlanda 1 3 5
S. Ungaria 1 0 2
t. Franța 1 0 0
8. R.D.G 0 4 fi
3. Norvegia 0 3 0

10. ROMANIA 0 1 1
11. Albania 0 1 0
13- Italia 0 0 1

13—14. Belgia 0 0 L
13—14. Cehoslovacia fi 0 1

Myake (Japonia). Nassiri (Iran), 
njcj un halterofil din celelalte con
tinente nu poate periclita primele 
lacuri, vizate, aproape in exclusivi
tate, de europeni. La ora actuală.

de haltere a A.I.P.S., precum și 
alți membri ai acestei comisii.

în ca’drul discuțiilor s-au abor
dat diferite probleme legate de o 
mai bună colaborare între mem
brii comisiei, în scopul populariză
rii acestei ramuri a atleticei grele 
prin intermediul publicațiilor de 
specialitate, a ziarelor, revistelor, 
radioului și televiziunii. De ase
menea, a fost apreciată în mod 
deosebit organizarea și activitatea 
biroului de presă al C.E. de hal
tere de la Constanța. Cu acest pri
lej, a fost cooptat în comisia de 
haltere a A.I.P.S., Ion Ochsenfeld. 
redactor de specialitate al ziarului 
„Sportul".

ULTIMA ETAPA

la subsolul clasamentelor. unde 
Spartac II București (fete) și 
C.S.M. Iași (băieți) sînt iremedia
bile deținătoare ale lanternei ro
șii.

Iată programul complet al em.pci 
de duminică: masculin: Tg. Mureș: 
Comerțul — Progresul București, 
Iași: C.S.M. — Voința Brașov, 
București : Vonța — Locomotiva 
(sala Progresul, de la ora 9), Cluj: 
C.S.M. — Voința. Arad: Voința — 
Politehnica București: feminin: A- 
rad: Voința — Politehnica Bucu
rești.

ca) și bras (Georgescu Burlacu) nu
mărul inoțătoarelor de valoare se 
rărește continuu, iar rezultatele ră- 
mîn mai departe slabe. In ceea ce 
privește probele de delfin, doar Ag 
neta Sterner o poatg dubla vnorabR 
pe recordmana tării, iar Ia mixt. în 
spatele Ancăi Groza nu există ni
mic demn de relevat. Marea lipsă 
de sportive cu rezultate competitive 
măcar pe plan național provoacă, 
în continuare, imposibilitatea de a 
alinia o echipă nationa’ă completă-

Situația critică în care se află 
înotul feminin are cauze multiple. 
Antrenorii. în marea lor majorita
te. motivează starea de fapt prin 
imposibilitatea angrenării elevelor 
•ntr-un proces de pregătire intens, 
singurul care poate duce la rezul
tate înalte. De altfel, marea majori
tate a înotătoarelor din lot au fă
cut în această lungă perioadă de 
activitate în bazin acoperit doar un 
antrenament pe zi. rareori două, iar 
unele dintre eie (Ia Dinamo, Șe. 
sp. 2, C.S.M. Cluj) ș-a_u mulțumit și 
cu 3—4 ședințe pe săptămînă. nu
măr total insuficient atunci cînd 
este vorba de performanță.

Foarte adevărat că programul șco
lar solicită elevelor mult timp în 
fiecare zi. dar trebuie să recunoaș
tem că, cu foarte mici excepții, de 
ținătoarele actualelor recorduri sau 
ale titlurilor de campioane nu sînt 
dispuse să facă un efort tn plus, li- 
mitindu-și aspirațiile la cifre modes
te. Mai mult chiar — și au existat 
numeroase exemple la București, 
Cluj. Galați sau Reșița — după 
cîțiva ani de muncă susținută, unele 
dintre înotătoarele fruntașe renunță 
mult prea ușor ia activitatea com- 
petițională, fapt care reduce simți
tor rîndurile • sportivelor de perfor
manță.

halterofilii americani sînt departe 
de valoarea din trecut șj nu mai, 
au decît cfțlva reprezentanți la ca
tegoriile mai mari, unde pot spera 
doar la un loc printre primii șase I 

Care au fost echipele ce s-au e- 
vidențiat la Constanța ? în primul 
rînti, cea a halterofililor sovietici, 
care a cucerit 6 din cele 9 titluri ! 
Individual pot fi remarcați Dimitri 
Șanidze care s-a apropiat la 5 kg 
de recordul mondial deținut de ja
ponezul Myake (cat. pană), Jan 
Taits (cat. grea), care a cucerit pa
tru medalii de aur și David Rigert
— tot cu patru medalii de aur la 
cat. semigrea și cu record mondial 
la total : 557,5 kg. Aceștia au foșt 
de altfel cei mai valoroși reprezen
tanți ai U.R.S.S. După cum am mai 
relatat, Vasili Alekseev nu a fost 
în formg sa cea mai bună, dar, 
după cqm scria recent ziarul 
„L’Euuipe", lecția 'de ia Constanța 
îl va ajuta desigur să-și îmbună
tățească actualul record mondial 
X645, kg). v. ,

O impresie excelență au lăsat și 
sportivii bulgari. Cu două titluri 
de campioni europeni (Kucev la 
cat ușoară — învingătorul lui ; 
Kaczmarek, și Bikov la cat. semi- 
mijloeie, învingătorul lui Kuren- 
țov). halterofilii din țara vecină și • 
prietenă s-au consacrat pe plan in
ternațional și. desigur, se var im
pune și la J.O., unde vor prezenta 
ur. titular și la categoria grea 
'Kraicev, care vizează o medalie). 
Seriozitatea și munca desfășurată 
• n ultimii ani de halterofilii bul- 
gări încep să dea roade. Școala 
sportivă cți specializarea în haltere 
de la Sofia este o excelentă pepi- i 
nieră pentru viitoarele cadre de 1 
recortimepi. Aici se depistează ma- I 
rile talente, care, după aceea, ajung 
in lot. unde, sub conducerea an
trenorului Ivan Abagiev, urmează 
drumul eț>ns3crârii.

în viitor un cuvint vor avea de | 
spus și reprezentanții Poloniei, cure, 
in ciuda faptului că la Constanța 
au cucerit numai un titlu, pot as
pira la «nai mtHț Ia J.O.. dacă I 
Baszanowski și Kaczmarek vor re- : 
veni la forma de anul trecut. în ; 
fine, în mare progres se află hal
terofilii din R. D. Germană de la • 
categoriile mari (Grutzner și Bonk
— ambii foști atleți — aruncători 
de greutate de peste 18 m și sări
tori cu schiurile de pe trambuli
nă). cărora tinerețea le creează po
sibilitatea de a obține performanțe j 
și mai mari in viitorul apropiat.

Ion OCHSENFELD

RUTIERII ȘI PISTARZII

FAȚA COMPETIȚIILOR TEST
„Cursa Păcii" — obiectiv major 

j al rutierilor noștri — s-a încheiat. 
Rezultatele finale realizate de tri- 

| colori sint cunoscute. Ele au re
flectat previziunile (locul IX pe 
națiuni — din 17 formații parti
cipante, deci la mijlocul clasamen
tului). depășindu-le doar în cazul 
lui Nicolae Andronache (la prima 

I sa mare cursă internațională, el a 
; ocupat locul 18 — înaintea unor 

vedete autentice ale sportului in
ternațional cu pedale.

Ce se intimplă in continuare ? 
Ce se întreprinde pentru realiza
rea baremului olimpie? La aceste 
întrebări am căpătat răspuns in 
discuțiile cu tehnicienii autorizați 
ai F.R. Ciclism. Antrenorul Nico
lae Voicu, împreună cu colegul 
său Ștefan I.emândroiu, caută în 
continuare soluții pentru alcătui
rea echipei în proba de 100 km 
contratimp. Vasile Teodor, liderul 
ciclismului românesc, și-a revenit 
— în sfii-șit — după operația din 
primăvară. Dar. din păcate, de la pre
gătiri a trebuit să lipsească o bu
nă bucata de timp Constantin 
Grigore (din cauza gripei). La o-

Vina principală in cazurile de 
mai sus o poartă înșiși antrenorii, 
i are se limitează la o selecție su
perficială, acceptînd să lucreze cu 
alemente lipsite de calitățile fun
damentale ți astfel se ingroașă de 
la an la an lista ..pierderilor p'a- 
nificate". Și nu numai atit. Pre
ocupați de aspectele tehnicș ale 
procesului de instruire, mulți din
tre tehnicienii noștri neglijează la
tura educativă a acestei activități, 
cedînd cu multă ușurință in fata 
toanelor și pretențiilor cu care vin 
tinerele lor eleve. Chiar și fede
rația de specialitate a greșit în u- 
nele rînduri cînd a încurajat (fără 
un temei solid) o serie de spor
tive ce au dispărut apoi foarte re
pede din arena competițională.

Există, oare, soluții pentru ieși
rea din impas ? Fără îndoială, ati- 
ta timp cit înotătorii. în condiții 
identice de pregătire, s-au apropiat 
mult, mai rapid de un bun nivel 
european. O revizuire serioasă a 
atitudinii față de selecția și in
struirea copiilor (sînt prea nume
roase cazurile înotătoarelor frun
tașe care nu cunosc la perfecție 
toate cele patru procedee), intran
sigență față de elementele capri
cioase. care nu acceptă în totali
tate planul de antrenament, o sub
stanțială îmbunătățire a procesului 
educativ pentru a le atașa defini
tiv pe înotătoare de sportul îndră
git — iată numai rîțeva din cerin
țele ce stau în fata tehnicienilor. 
Renunțarea la elementele vădit 
plafonate, fără perspective și în
dreptarea atenției spre acele tinere 
sportive bine dezvoltate din punct 
de vedere fizic, cu dorința fermă 
de a realiza ceva deosebit, se im
pun ea măsuri de primă urgență 
în munca antrenorilor și a tuturor 
celor angrenați în activitatea îno
tului feminin.

v Adrian VASRIU

MHne Se disputa penultima etapâ a 
campionatul ii de handbal feminin. Di
vizia A Ea programează derbyul campionatului mpciu; d.atre actuala cam
pioană — UNIVEBSITATJtA BUCUREȘTI și viitoarea campioană — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA. Lai nd in considerație 
clasamentul
I. _U“ Timișoara 55 23 1 1 395—223 47J. '-t,’" Iftcureț. ' ' 4 343—*59 40

•- - • - * - » 5 • «am putea socoti câ (Jerbyul a rămas 
fără... obiect. Situația se prezintă așa în 
ceea ee privește imposibilitatea de a se mai schimba ierarhia» oricare ar fi re
zultatul. MqctjI râmine însă un derby, chiar un mare derbv al ambiției. -U” Timișoara și „U- București sint valori 
autentice. formații dominind ani de zile 
handbalul românesc, care au reușit să 
se impună in arena internațională și dau 
naționalei cele mai multe jucătoare (dar

în fine, se reia campionatul Di
viziei A_.

După o pauză destul de înde
lungată — presărată cu succese to
nifiante în intîlnirile cu selecțio
natele Marocului, Cehoslovaciei ți 
puternica reprezentativă engleză a 
comitatelor Comwaîl-Devon — ne 
întoarcem is campionatul noștru 
cel de toate ziiele. cu obișnuita in- 
trebare Pe buze : „Cine vr fi cam
pioană iu acest an : Știința Petro
șani sau Vnjt ersitatea Timișoara?•*. 
Ne aruncăm daci, firesc, privirea 
pe programul etapei a XI X-a și în
cercăm să descifrăm prin „calcu
lul hîrtiei" șansele echipelor an
grenate in întrecere. Se vor juca 
doar cinci meciuri (Farul — -,U“ 
Timișoara se amină deoarece ccrț- 
stănțenii sjpț plecați intr-un tur
neu în. Franța). Dintre acestea, 3 
meciuri șint in Capitală și două în 
provincie. Derbyuî etapei se joacă 
la București, combatante fiind for
mațiile Steaua — care mai păs- 

mul -sărac... Un ultim impediment: 
n-a fost găs t încă „omul nr. 4". 
Alături de Vasile Teodor. Constan
tin Grigore și Ion Cosma sint în
cercați, succesiv, oameni care să 
corespundă aceste: probe. Alege
rea, se pare, se va opri la Theo
dor Puterity. Dacă aceasta nu este 
socotită o soluție definitivă. Nicolae 
Voicu și Ștefan Lemândroiu ar pu
tea face apel — în pregătire și în 
primele evoluții de verificare — 
și la ceilalți candidați. Ritmul pre- 
parativelor trebuie însă să crească, 
deoarece data primului test este 
destui de apropiată. Cvartetul va 
lua startul la lfi iunie în „Premiul 
Olimpic" competiție organizată pe 
șoseaua București — Pitești. Co"n- 

fruntarea cu puternica formație a 
Ungariei (pe care o va ințîlni din 
nou, ia Balaton, la 30 iunie) re
prezintă un test de primă impor
tanță. în actuala ediție a „Cursei 
Păcii", echipa Ungariei a făcut 
dovada unei excelente pregătiri în 
proba de contratimp (Takacs a și 
cîștigat singura etapă de acest 
gen), astfel că verificarea repre
zentativei noastre în compania 
unei fomrații care năzuiește Ia u- 
nul din primele 6 locuri la J. O. 
poate spune foarte mult. Să aș
teptăm, deci...

Cicliștii români, specialiști' în 
probele de fond, sînt angajați in 
această perioadă și în alte mani
festări interne și internaționale. 
Dinamoviștii (Alex. Zaroschi, C. 
Iulian, T. Drăgan, Tr. Repede. I. 
Biro, C. Cîrje — conduși de an
trenorul Șt. Lemândroiu) se află 
la Vilnius pentru a lua parte la o 
cursă de fond pe etape, în timp 
ce majoritatea rutierilor din țara 
noastră. împreună cu o formație 
de rutieri din Cehoslovacia. își 
dispută -astăzi și mime „Cupa Me
talul Plopeni". La 3. s! 4 iunie, 
Brașovul găzduiește „Cppa UGSR", 
întrecere ce tinde să devină tra
dițională- Organizată pe șosele de 
munte, competiția -șfndicatelor poa
te și trebuie să scoată în evidență

ȘT. LAIBNER — ÎNVINGĂTOR IN „CUPA ȘC. SP. 1“
Cursele pe velodrom continuă 

să-și păstreze spectaculozitatea ca
re le-a adus, cindva. faimă, con- 
curenții sînt la fel de inimoși și 
bătăioși ca pe timpul lui loniță, 
Oprea, Lemâdroiu, Tache etc., iar 
arbitrii, și ei, oficiază azi, ca și 
ieri, cu aceeași conștiinciozitate și 
competență — iată primele impresii 
notate la etapa de joi a competi
ției dotată cu „Cupa Școlii sporti
ve nr. 1“.

întrecerile au constituit un bun 
prilej de verificare a sportivilor 
selecționați în loturile naționale. 
Comportarea acestora a fost meri
torie. lată rezultatele : 200 m lan
sat — seniori: 1. St. Laibner (Di
namo) 11,8, 2. A. Neagoe (Dinamo)

Hrivnak, prote
jată de zidul co
legelor sale (care 
încearcă să ani
hileze apărarea 
adversă), trage 
puternic la poar
tă. Fază din me
ciul ,,V“ Timișoa
ra — „V" Bucu
rești (12—4), dis
putat la 27 apri
lie la Timișoara.

Foto: I, MIHAICA 

„U“ BUCUREȘTI -

UN MECI AL AMBIJIEI
nici un... antrenor !). Mîine se pua^ în 
joc. din nou prestigiul celor douâ 
team-uri Va fj o partidă de luptă dîr^ă, 
poate și de mare spectacol, un meci în 
care echipele vor qrunca în balanță 
toate resursele. Cine va eîștiga ? -V* 
Timișoara — pentru care campionatul a 
fost un adevărat ..galop de sănătate' sau ,.U“ București — echipă c@ știe să-șl 
strîngă, la nevoie, rîndurdc Și să-și impună valoarea ? Răspunsul : duminica, 
Pe „Tineretului*... Partida începe la ora 
io

Etapa a XXVl-a mai programează următoarele meciuri : Mureșul Tg. Mureș 
— Rulmentul Brașov, Voința Ojorhe.i —• 
Confecția București, I.E.F.S, — Univer
sitatea Cluj (teren „Tineretului0, ora 9) și Rapid — Textila Buhuși (teren Giu- 
lești, ora 11.30). Ultimele trei partide 
vor clarifica, încă înaintea ultimei ețape 
a actualei ediții a campionatului, proble
ma echipelor ce vor juca un an (șau 
mai mulți...) în divizia B.

DUMINICĂ, DERBYUL

trează oarecari șanse la titlu — 
și formația studenților din Petro
șani — Știința Vg fi greu pentru 
pețroșăneni să-i învingă Pe mili
tari, dar dacă vor să ne convingă 
că aspiră pe drepț la titlul de cam
pioni — n-au voie să piardă. Cu 
atit mai mult cu cit la fel de in
teresată este Steaua. In celelalte 
două meciuri din București (Gri- 
vița — Gloria, și Dinamo — Agro
nomia Cluj) favorite apar echipele 
Grivița și Dinamo,

în provincie, două Întîlniri inte
resante. CSM Sibiu primește repli
ca Rulmentului-Biriad — cea mai 
bună echipă provincială dintre eele 
aflate la mijlocul clasamentului — 
și va încerca să învingă, mai ales 
că joacă acasă. Meci deschis, apre
ciem. oricărui rezultat. Lg Iași, Po- 
lUehnica, aflată într-Q poziție des
tul de precară în clașament, v-rea, 
evident, să cîștige. Vg fț însă a- 
proape imposibil. întrueît adversa- t<- 
ră îi este Sportul studențesc — e- 
chipă în formă, cu veleități justi-

toț mai mult0 elemente tinere ta
lentate. „Cursa Munților" — 7—-10 
iunie, la Sinaia, organizator: clu
bul sportiv Dinamo — se va bucura 
și anul acesta de participarea unor 
rutieri de peste hotare. Fiind una 
dintre cele mai stabile întreceri 
din calendarul competițional al ci
clismului românesc, „Cursa Mun
ților" a devenit obiectiv important 
pentru toate cluburile și asociațiile 
sportive. în sfîrșit, luna Iunie pro
gramează și competiția nr. 1 a spar
tului nostru cu pedale: „Cupa Vo
ința". Avind „cartierul general" lg 
Tg. Mures. „Cupa Voința" va re
uni între 22 și 25 iunie pe cei mai 
huni cicliști din România, precum 
și formații din Bulgaria, Ungaria,

Polonia, R.F. a Germaniei (2) șl, 
probabil, din Franța.

Printre competițiile de peste ho
tare, la startul cărora se vor afla 
și alergători români, se numără 

Așii viitorului" (Colditz — R. D. 
Germană. 9—11 iunie) — va
concura o formație alcătuită din 
Z. Elekes, N. Voican, V. Hie- I. 
Nagy; „Turul Austriei" (2—10 iu
nie) — echipă compusă din V. Bu- 
dea. V. Selejan. AI. Sofronie, St. 
Szekely, N. Andronache, S. Suditu 
— antrenor Marin Niculescu; „Tur
neul Balcanic" pentru juniori (SH- 
ven, 23—25 Iunie). »

Pistarzii pleacă și ei la drum... 
Intre 30 mai și 3 iunie, St. Laib- 
ner și FI. Negoescu, împreună cu 
antrenorul Mircea Mihăiiescu, vor 
fi prezenți la întrecerile din Polo
nia, după care se vor deplasa la 
Tuia pentru concursurile progra
mate la 7—13 iunie. Un alt lot «G- 
Negoescu, P. Dolofan, M. Ferfelea, 
P. Soare, M. loniță. A. Neagoe), 
condus de Iulian Gocinian, concu
rează la 8 și 9 iunie la Budapesta 
la un mare concurs internațional.

Așadar, o lună... plină, o lună a 
întrecerilor test, a competițiilor ce 
pot afirma și confirma talentul 
unora dintre rutierii români.

Hrâtaehn NAUM

11.9. 3. FI. Negoescu (Steaua) 12,1. 
Viteză seniori — finală : 1. Laibner 
12.0. 2. Neagoe, 3. FI. Negoescu ; 
juniori mari 209 m lansat : 1. M. 
Roșu (Dinamo) 12,4. 2. St. Popeșcu 
(Șc. sp. 3) 12.5, 3. M. Ramașcanu 
(Dinamo) 12.6: viteză — finală : 
1. Roșu 12.6. 2. Popescu, 3. Ramaș- 
eanu; juniori mici 200 m lansat; 
1. Gh. Șchiopu (Șc. sp. 1) 12.5, 2, 
M. Bonciu (Șc. sp. 3) 12.8. 3. R. 
Simion (Șc. sp. 1) 13.1; viteză — 
finală: 1. Șchiopu 13.3, 2. Bonciu, 
3. Șimion. Pe primul Ioc, în clasa
mentele generale, după două etape 
s-au clasat: seniori: 1. St. Laibner; 
juniori mari: 1. M. Roșu; juniori 
mici; Gh. Șchiopu.

DOUĂ VERIFICĂRI UTILE 
ALE ECHIPEI FEMININE ÎNAINTEA C. M.

în cadrul programului de pregă
tire a lotului național feminin în 
vederea campionatului mondial de 
șah pe echipe, reprezentativa țârii 
noastre a susținut în luna mai 
două întîlniri — cu echipele Polo
niei și Ungariei. Ambele meciuri 
»-ru disputat la 6 mese, după sis
temul Scheveningen (adică fiecare 
jucătoare a unei echipe a jucat pe 
rînd cu jucătoarele echipei adver-

REZULTATELB JUCĂTOARELOR NOASTRE IN CELE DOUA MECIURI

POUHBONLADE 
NtCOLAU 
PKREVOZNIC 
BAUMSTARK 
MAKAI 
TEODORESCU 
4UNCU 
REICHEB

») tn paradezi — numărul de particle justinute.

se). De notat că aceste întîlniri au 
constituit revanșe ale unor me
ciuri similare disputate anul trecut, 
ambele ciștigațe de către echipa 
noastră.

In primul meci, desfășurat la 
Lodz, selcționata națională a reedi
tat succesul de anul trecut, cîști- 
gînd la un scor categoric (24>/î— 
ll'/j), cu jumătate de punct mai 
bun decît cel realizat anul trecut 
la Brașov. Este adevărat că echipa 
poloneză a fost mai slabă, în locul 
lui Szota și Kowalska jucînd două 
tinere speranțe, Cichecka și Scholl, 
care însă nu au dat satisfacție.

STEAUA - ȘTIINȚA
ficate, cu internaționali A în for
mație, decisă să-și amelioreze me
reu poziția în clasament.

în București, două meciuri se 
vor tlesîășura în cuplaj pe terenul 
Steaua (ora 0 : Steaua — Știința 
Petroșani ; ora 11 : Dinamo — 
Agronomia Cluj), iar unul (Gr. Ro
șie — Gloria), sîmbătă, în Parcul 
Copilului la ora 17.

★
în turneul final șl campionatu

lui de juniori : Grivița Roșie — 
Suceava ; Șc. sp. 2 — Sibiu (ora 9, 
respectiv 10.30 pe Stadionul Tine
retului II), CI, sp. șc. — Farul ; 
Rapid — Brașov (ora 9 și 10,30, 
Stadionul Tineretului IV).

Duminică pe stadionul Giu- 
leșțj, la pra 9, meciul de baraj pen
tru un loc în Divizia A între 
„bucureștenele" Rapid și Vulcan.

Modeste FERRARINI

Joi seara, în cele șase orașe care 
găzduiesc întrecerile zonale ale boxe
rilor seniori a« avut loc ultimele me
ciuri semifinale. îrț general, partidele 
s-au caracterizat printr-o mare risi
pă de_ energie manifestată de boxeri.

CLUJ. Cinci meciuri de yzură și 
două descalificări, datorită boxului 
periculos pe care Victor Apetre (ASA 
Tg. Mureș) și Ilie Borcescu (Satu 
Mare) l-au practicat In partidele cu 
Ion Hodoșgn (Metalul București) și 
respectiv Ion Gîrda (Dinamo Bucu
rești) — atita a foșt de văzut în cea 
de a doua semifinală a zonei cluje
ne, o gală anostă, consumată în 90 
de minute. IATĂ REZULTATELE : 
cat. cocoș : O. Anderco (Voința Cluj) 
b.p. t. Horvath (Crișui Oradea) : 
cat. semiușoară : V. Morea (ASA 
Cluj) b.p. N. Săroiu (ASA Tg. Mureș), 
L- Ghețe, (Satu Mare) b.p. A. Rus- 
neac (Baia Mare) 1 ; cat. mijlocie 
mică : N. Moț (Motorul Arad) b.p.
L. Moldovan (Satu Mare), Fr. Saigo 
(Voița Cluj) b.p. I. Mihoc (ASA Tg. 
Mureș).

Nușa DEMIAN

TIMIȘOARA, Caracteristica ge
nerală a reuniunii semifinale de 
joi seara a fost combativitatea per
manentă a sportivilor, precum și fap
tul că în unele meciuri elementul 
tehnic a fost predominant. Excepție 
au făcut Gheorghe Ciovică (Meva 
Tr. Severin) și Constantin Trukă 
(Electroputere Craiova) care au fost 
descalificați pentru box neregula
mentar In partidele susținute în fața 
lui C. Sțoenică (Metalul Bocșa) și 
respectiv. C. Anghel (Minerul Mol
dova Nouă). Iată celelalte rezultate: 
cat. muscă : Țr. Cerchia (Farul Con
stanța) b. ab. 3 Z. Munteanu (Mine
rul Lupeni) ; caț. pană : Șt. Circo 
(Motorul Arad) b p. E. Cișcă. (Mi
nerul Moldova Nouă) : N. Botoș 
(U.M. Timișoara) b. p. Marin Du- 
mitrașcu (Farul Constanța) 1 1 ; cal. 
semiușoară : N. Duca (Dinamo Buc.) 
b. p. D. Szekeli (Minerul Lupeni); A. 
Iliescu (Farul C-ța) b. ab. 3 M. Pău
nită (Electroputere Craiova) ; cat. 
ușoară : D. Motaru (Constructorul 
Galați) b. k.o. I Gh. Blaj (C.S.M. 
Reșița), N. Ispas (U M. Timișoara) 
b. p. St. Mihalcic (Motorul Arad ; 
cat. semimijlocie : D. Trandafir 
(C.S.M. Reșița) b. ab. 2 Gr. Creții 
(Minerul Lupeni), V. Filip (Farul) 
cîștigă prin neprezentarea adversa
rului ; cat. mijlocie mică : C. Sprin
ceană (C.F R. Timișoara)' b‘.p. M. MO- 
rărescu (C.S.M.) Reșița), Er. Con- 
stantinescu (Electroputere Craiova) 
b.p. R. Lazea (Motorul Arad); cat. 
semigrea i Al. Coroianu (Voința Sa
tu Mare) b.p. D. Bucur (I.S. Cîmpia 
Țurzii)

C. CREȚU
BRAILA. Reuniunea a doua s-a 

disputat la arena Progresul și a 
atras în tribune aproximativ 1.000 
de spectatori. REZULTATE: cat. muș
că : D. Nicolae (Electroputere Cra- 
jLpva) b. ab. 1 P, Moloșeag (Vulturul

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR
(Urmare din pag. I)

mimusca Alexandru Turei, care în 
lunta la mănuși cu mai mulți ad
versari (de categorii diferite) s-a 
grjtat foarte pornit pc „harță", 
neținind seama de faptul că unii 
diptre partenerii săi de antrena
ment erau mai grei decît el cu 
multe kilograme. De asemenea, 
Vasile Croitoru (mijlocie) s-a miș
cat mult mai bine ca pină acum. 
De fapt, în zilele ce urmează a- 
ceașta este principala noastră pre
ocupare — sg gradăm efortul de 
o așa manieră incit, în ajunul în
trecerilor, toți componenții echipei 
noastre reprezentative să se gă
sească în cea mai bună formă. Cu 
o singură excepție (categoria co
coș) echipa a fost deja stabilită, 
lat-o, în ordinea categoriilor : A- 
Icxaudru Turci. Diiiu Condurat, 
Marian Lazăr sau Constantin Ște- 
fa novici, Ion Attain, Adrian Gu(u, 
Damian Cimpoieșu, Nicolae Băbes-

Meciurile cu Polon a și Ungaria

Meclul cu Ungaria, disputat la 
Budapesta, a dat loc unei lupte 
extrem de dîrze, gazdele depunînd 
toate eforturile pentru a-și lua re
vanșa. Desfășurarea întrecerii a 
fost nefavorabil influențată de fap
tul că echipa noastră, obosită du
pă călătoria de la Lodz la Buda
pesta, a pierdut primul tur eu 
2—4, ceea ce a povocat o oarecare 
stare de tensiune în cadrul forma-

POLONIA UNGARIA Total

4'A (8) 4»/?
4Ă (6) l‘/s
4V, (61 2
41/» <6) 2
3V, .6) 2
3 («) 1— 1

(6) > ( 13) •
(6) 4 <«>
(S) t <9)
t5) «V, (11)
(«) »'/» (12)

T/i (10)
13) 4 (9)
13) I <3>

ției. Toțuși, pînă la urmă, cu tot 
„avantajul terenului" (concretizat 
In ajutorul, de loc neglijabil, al 
unor analizatori, mari maeștri și 
maeștri) echipa maghiară n-a reu
șit să-și păstreze avantajul și me
ciul s-a terminat la egalitate 
(18—18).

De remarcat faptul că din echi
pa maghiară o singură jucătoare, 
Veroci, a reușit să obțină un scor 
pozitiv (4V3 din 6) împotriva jucă
toarelor echipei române. Dintre 
reprezentantele noastre, cele mai 
bune rezultate le-au reușit Elisabe- 
ta Polihroniade (4’4 din 6) și A- 
Iexandra Nicolau (4 din 6), în timp 
ce Suzana Makai și Gertrude 
Baumstark, care anul trecut au în
scris contra acelorași adversare re
zultate excelente, de data aceasta 
ați jucat mult mai modest (2 din 
6 și respectiv 2 din 5).

Meciurile au fost deosebit dș fo
lositoare ca antrenament și au scos 
în evidență (în special acela cu 
Ungaria) lipsurile existente în pre
gătirea jucătoarelor noastre frun
tașe. în acest context problema 
menținerii unei forme constante, 
printr-o mai bună programare a 
participărilor la competițiile inter
naționale ni se pare a fi de pri
mă importanță. De asemenea, une
le lacune în pregătirea teoretică, 
în special în domeni.ul finaluriioy, 
trebuie să fie completate.

Tabela de mai sus prezintă rezul
tatele individuale ale jucătoarelor 
noastre, prilej de reflecții asupra 
fluctuațiilor de formă.

S. SAMARIAN

Faza de zona 
campionatului național 

MOLNAR Șl A. RUSHEAC ELIMINAȚI
Tulcea) ; cat. ușoară : N. Paraschiv 
(Rapid Buc.) L. ab. 3 Gh. Rădules„ 
cu (Voința R. Sărat) ; V. lonescu 
(Vulturul Tulcea) b. k,o. 2 M. Manea 
(Voința Brăila); cat semimijlocie ;
C. Gutui (Voința Brăila) b. gb. 1 1. 
Damian (Ialomița) ; Gh. En« (Dinaa 
mo Buc.) b.p. P. Rîrîu (Vulturul Tul
cea) ; țat. mijlocie mică : Gh. Mau 
(C.S.O. Baia Mare) (j. k.o. 1 I. Alexe 
(Vulturul Tulcea). P. Popazu (Voin
ța Brăila) b. p. V. Deșliu (Voința 
Buzău) I ; cat. semigrea : I. Chiiu 
(Dinamo Brașov) b.p. I. Petre (Pro
gresul Brăila), Gh. Neagu (Voința 
R. Sărat) b. p. Gh. Ptrîu (Vulturul 
Tulcea), Gh. Bunea (Voința Brăila) 
b. dese. 2 Gh. Rădan. (Gloria Buzău).

Gheorghe RIZU
PIATRA NEAMȚ. Supărător nu

mărul inexplicabil de redus al pu
blicului spectator la aceste intere
sante dispute pugilistice. REZUL
TATE : cat. muscă: Șt, Cociug (Vo
ința Galați) b. p Fr. Molnar (Di
namo Brașov) ! ; cat. pană : V. Boș- 
cu (Constructorul Galați) b. p. I. 
Gherman (S. C. Bacău). O. Amăză- 
reaie (Constructorul Galați) b. ab. 1
M. Corfus (Metalul Suceava) ; cat. 
semiușoară : I. Agachi (Nicolimi Iași) 
b. p. D. Goldan (ASA Bacău); cat. 
ușoară : C. Agop (S.C. Bacău) b.o.
D. Zarafu (Laminorul Roman). M. 
Teofil (Voința Buc.) b. ab. 1. G Vio
rica (Nicolina Iași) ; cat. mijlocie 
inicp : P. Tânase (Nicolina) b. p. 
Tudorică (Laminorul Roman), S. 
Tirilă (Constr. Galați) b. ab. 2 S. If- 
timie (ASA Bacău)

Corneliu NEMȚEANL
PITEȘTI. Cea mai spectaculoasă 

partidă a galei au oferit-o cocoșii
N. Manea (Muscelul) și St. Hîrsu 
(Electromagnetica Buc.) în care pri
mul a obținut victoria. Am mai re
marcat evoluția boxerilor C. Agrțgo- 
roaie (Dinamo Buc.) care l-a învins 
prin abandon pe M. Grigore (Răsă
ritul Caracal), 1. Mareș (Muscejul) 
b. ab 3 P. Merișan (Tr. Măgurele) 
și C. Stanef (Rapid Buc.) b. ab. .2
N. Nebunoiu (Electromagnetica Buc.)

Ilie FEȚEANU
PLOIEȘTI. O surpriză înfringe- 

rea Iui Cornel Dumitrescu (Dinamo 
Brașov) în fața lui Mircea Nicolae 
(Metalul Plopeni). REZULTAȚI : 
cat. muscă : V. Budulici (Dinamo 
Brașov), b.p. luseim Mustafa (Farul), 
V. Drăgan (Steaua). b. p. ..C. Qobres- 
cu (Petrolul) i cat. pană : C. Pipoe 
(Petrolul) b. p. I. Pâche (Trăctorul 
Brașov), A. Dumitrescu (Steaua) b. p, 
C. Tîrgheș (Cimentul Medgidia); cat. 
semiușoară: Gh. Pușcaș’ (Steaua) b.p. 
Gh. Rădulescu (Portul) i cat. semi
mijlocie : I. Vornicescu (Electropu
tere) b.p. FI. Vasilache (Rulmentul 
Bv) ; cat mijlocie : Gh. Chivăr 
(Steaua) b. ab. 2 V. Preda (Metalul 
Plopeni), N. Turcanu (Energia C-ța) 
b. p. P. Knorr (Dinamo Bv) ; cat. 
simigrea : P. Pîrvu (Farul) b. ab l 
I. Vrabie (Energia C-ta).

A. VLASCEANU

EUROPENE DE TINERET
cu, Vasile Croitoru, Marian Culi- 
neac și Ion Ruicu. Titularul cate
goriei cocoș va fi hotărit sicnbătâ, 
>a ora 14 (cind se vor disputa pri
mele gaie din cadrul competiției 
pentru care ne pregătim) într-un 
nieci de selecție între cei doi can
didați: Ștefanovici și Lazăr.

După cum observați, din echipă 
fac parte și cîțiva pugiliștj mai 
puțini cunoscuți, ca Nicolae Bă- 
bcscu și Damian Cimpoieșu. Pri
mul este campionul de juniori al 
categoriei mijlocie mică din acest 
an. elev al antrenorului Constantin 
Drăghici de la Tr. Severin. La se
mimijlocie, l-am introdus în for
mație pe brașoveanul Damian 
Cimpoieșu, deoarece, cu cîteva luni 
în urmă, titularul (Marcel Lupii) 
s-a accidentat și are nevoie de nn 
repaus mai lung. Sperăm ea Ia a- 
ceste campionate reprezentanții 
noștri să fie la înălțimea presti
giului de care se bucură boxul ro
mânesc",
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Recent încheiata ediție a Balca
niadei de volei, care a fost găzduită 
timp de cinci șiie de sala Festi- 
valna din Sofia, a adus din nou 
echipele masculină și feminină ale 
Bulgariei în fruntea ierarhiei aces
tei competiții. Și de o manieră care 
scoate dip discuție avantajul te
renului propriu. Sîntem datori să 
subliniem stadiul înalt de pregătire 
dovedit de noile campioane balca
nice. stadiu ce le-a îngăduit o de- 
ware indiscutabilă de restul eclțl- 
Pi.uT participante. Este adevărat că 
i.entiu a-și apăra titlurile cucerite 
la Sarajevo In 1971- echipele Ro
mâniei nu au beneficiat acum de 
upurtui unor ccmponenți de bază- 
Avind în vedere faptul că primii 
opt jucători ai lotului național mas
culin nu s-au deplasat la Sofia, 
putem spune că voleibaliștii țării 
gazdă — care se află într-o ascen
siune uimitoare în ajunul Olimpia
dei — au întâlnit reprezentativa B 
a României șau, mai bine zis, re
zervele reprezentativei naționale, o 
echipă compusă din tineri fără ex
periența marijor întâlniri, conștienți 
de inferioritatea lor valorică în 
comparație cu adversarii. De ase
menea, la fete au lipsit (reținute 
de examene) cîteva dintre cele mai 
prețioase trăgătoare. Dacă mai adău
găm și faptul că, practic, antrenorii 
celor dou.ă formații nu au avut tim
pul efectiv să omogenizeze garni
turile de bază ar rezulta că era 
extrem de dificil să se aspire la 
locul întîi.

Ca și la băieți, campioana fe
minină a Balcanilor, echipa bulgară 
— pregătită pentru competiție, după 
cite am aflat, cu multă migală Și 
seriozitate, încă din hin» februa
rie — ne?a surprins prin jocul ei 
complex, de bun nivel tehniț și 
tactic.

Trecînd peste aceste prime con
siderente. să vedem ce aspecte mai 
importante au dat la iveală Cam
pionatele balcanice și cu prioritate 
partidele susținute de echipele ro
mâne cu cele ale țării gazdă-

Să ne referim mai întîi la fete. 
După felul în care s-au prezentat 
echipele Iugoslaviei și Turciei, am 
putea spune, într-adevăr, că între
cerea feminină s-a redus (djn pane
lul nostru de vedere) la confrunta
rea Bulgaria-Romania, din ultima

zi. înfringerea româncelor a fost 
clară și determinată de o diferen
ță apreciabilă între cele doua echi
pe : tehnică, tactică, fizică, psihică.

în acest joc am remarcat preci
zia jucătoarelor bulgare In execu
ția procedeelor (începînd eu pre
luarea, am zice cel mai important 
dintre ele). De aceea, ele Șl-au În
găduit (la o preluare precisă) si 
combine la fileu și să domine apă
rarea noastră. în timp ce In echipa 
română preluarea a lăsat de dorit 
și, chiar dacă n-a dus la cedarea 
prea multor puncte direct d n ser
viciu, ea a îngreunat misiunea coor
donatoarei de joc. Eugenia llebar. 
cure ș-a străduit- totuși, cu prețul 
unor eforturi extraordinare să '■> 
corecteze po cit posibil prin pase- 
dar nu a avut posibilitatea deci; 
de cîteva orj să realizeze combina
ții la fileu. La infrîngere au con
tribuit, totodată, blocajele lips: te 
de agresivitate (cele mai sigure le-a 
făcut rezerva Victoria Caranda, ta 
și preluările), care nu numai câ nu 
au fost eficiente, ci au derutat șl 
apărarea din linia a doua. Precum 
și nestăpînirea trăgătoarei Mariana 
Popescu, care, în dorința de a face 
singură ceea ce echipa întreagă nu 
reușea- a încurcat pînă la urmă 
jocul și i-a obligat pe antrenori 
șă renunțe la ea. La toate acestea 
a concurat’ șl factorul psihologic 
decurgînd din insuficienta stăpinire 
a mijloacelor tehnico-tactice.

în ce privește echipa tinerilor 
pretendenți la un loc |n prima echi
pă, ea nu putea șă spere la o vic-

torie tn fața puternicei garnituri 
bulgare. însă reprezentanții noștri 
trebuiau să demonstreze că în mod 
justificat se află in vederile selec
ționerilor. Ceea ce n-au izbutit și 
din cauza spaimei cu care au intrat 
în teren. Ea s-a adăugat handicapu
lui în pregătirea atletică. în expe
riența de eoneurs, în repertoriul 
mijloacelor tehnico-tactice și mai 
ales tn coordonarea jocului. Două 
lucruri ni se par demne de sem
nalat după întrecerea masculină. 
Primo : că tinerii noștri voleibaliști 
trebuie sâ privească cu mai multă 
exigență pregătirea lor generală, 
daca doresc să atingă o valoare 
internațională (si toți au man la
cune) : secundp (valabil și pentru 
prima noastră echipăm: in voleiul 
modem a crescut extraordinar de 
mult roiul coordonatorului de joc 
Acesta este picnul ele bază care 
hotărăște eficacitatea atacului. Cre
dem câ valoarea înaltă a echipei 
bulgare se datorează în «ea mai 
marc- măsură calităților extraordi
nare de dirijor ale lui Karov. El a 
izbutit să pună în valoare nu numai 
pe cunoscuții trăgători Zlatanov. 
Ivanov etc., ci și pe mai tinerii și 
talentatei Tanov și Serafimov care 
au devenit titulari.

Aceasta nu înseamnă că nu tre- 
bu.e acordată o mare atenție pro 
cedeelor tehnice de bază și îndeo 
sebi | 
tix itai 
prin urmare, eficiența

CU ABSENTE NOTABILE IN LOTURI,

După campionatele balcanice de volei de la Sofia

preluării de care depinde ac- 
itea coordonatorului de joc și- 

atacului.

Aurelian BREBEANU

TURMELE DE BARAJ PEMRU PROMOVARE
La Botoșani și Timișoara au 

început turneele de baraj pentru 
promovare in prima divizie. Iată 
ce ne-au transmis corespondenții 
noștri despre primele jocuri

BOTOȘANI: In etapa I a turneu
lui masculin s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Voința Arad — 
Explorări B. Mare 3—0 (13, 13. 10) 
ți Electra București — Petrolul Plo
iești 3—1 (6, —6, 7, ȚL Primul joc 
a fost mediocru. Siguri de victor.e. 
Lnmărenii au abordat jocul fără 
concentrare, pierzînd fiecare final- 
Arbitraj bun ; I. Amărășteanu (Cra-

,A“
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COMAN Șl 
AELENEI- 

INDISPONIBILI

:ota) — E. Ududec (Gal. 
al deiea 
mai bun, 
meritată.
(Craiova)

AL
4 foșt de nivel 
iar vic'crta bucureștenilpr 
Au arbitrat bine V. Tilcă 
și P.Cocnel (Sibiu).

L. SIMON — coresp.

Meciul 
tehnic

TIMISOARA : în part.dele de 
debut ale barajului feminin. gu fost 
consemnate rezultatei* : Universita
tea Cluj — Universitatea Bucu
rești 3—2 (9, —9, 12. —12. 7), după 
un joc disputat, care a durat peste 
două ore, și Universitatea Craiova 
— l.T.B. 3—1 (—4, 2, 3, 12).

T, ARCAN — coresp. județean

ASOCIAȚIA SPORTIVA FERENTARI
fUrrwa din pag O

mulțî ani, copiii care Se aflau per
manent la joacă, excursiile ciclo
turistice, întrecerile sportive, fes
tivitățile, toate, probate acum cu 
fotografii. Totul a mers bine vreo 
2^3 ani. Apoi...

— Apoi ?
— Terenurile noastre erau acope

rit* cu zgură neagră. Se făcea praf, 
copiii se murdăreau, iar nouă, ce
lor care muneiserăm. ps brînci, pi 
s-au ridicat unii dintre părinți în 
cap. Pe undeva aveau dreptate. 
Dar nu se putea face totul dintr-o- 
ciată ' Am fost criticați. Unii voiau 
să dărimăm totul și să facem parc. 
Dar unde se mai jucau copiii lor, 
unde mai făceau sport alti loca
tari ? Era păcat de atita muncă...

— Si cum s-a rezolvat problema?
— Acum trei ani. a fost bitu- 

minizată suprafața terenurilor. Ma
rele cîștig a fost faptul că toți lo
catarii s-au convins, în sfîrșît și 
prin ajutorul dat de Consiliul popu
lar al sectorului, că este vorba tie 
o treabă serioasă, că se poate face 
sport in mod organizat, că șe dă 
importanță activității fizice și că nu 
este vOrba numai de q ciudățenie a 
noastră.

— Cum s-a 
ta schimbare

— Printr-o 
terenuri, prin 
tățeni de a 
Radu, unul dintre foștii noștri 
versari" a devenit 
asociației). De fapt, cel mai plas
tic ș-a exprimat ® 
maț în serios — 
girțer „Ei, acuma, 
trebuie șă facem

văzut, practic, aceas- 
de optică?
prezență sporită pe 
oferte ale unor ce- 
ne ajuta (Gheorghe 

„ad- 
magaziner al

- mai în glumă, 
un cetățean, in- 
vrem nu vrem, 
sport!“ -

bar$ căreia i-am găsit mai multe 
răspunsuri. în primul rind, au fost 
amenajate spații de joacă pentru 
copil, solare dotate cu aparatură 
diferită, leagăne, carusele, lăzj de 
nisip ; apoi, plantările și amenajă
rile de flori și spații verzi au apă
rut și cu ajutorul asociației: in- 
tîlniri și întreceri organizate la di
ferite ramuri sportive, fie inter 
blocuri, fie cu alte echipe; ta 
timpul vacanței tie vară, instructori 
ai clubului Progresul conduc 
cursuri de învățare a înotului, u- 
neori la gimnastică și baschet. în 
planurile de viitor ale asociației 
figurează demonstrații ale echipe
lor de performanță Ja diferite 
sporturi, întărirea legăturilor cu 
profesorii de specialitate ai Școlii 
generale 135. în privința conlu
crării cu asociațiile sportive sin
dicale ale întreprinderilor din ime
diata apropiere a blocurilor (Fa
brica de pile, Iuta, MorărituD, 
principiul întrajutorării ar putea 
intra în funcțiune: în schimbul 
găzduirii unor antrenamente, (pen
tru care se plătesc chirii mari la 
alte terenuri), întreprinderile res
pective ar putea contribui la an
gajarea unui om care să îngrijeas
că de baza sportivă, șă ud© su
prafețele, să marcheze spațiile de 
joc. să răspundă de magazia tie 
echipament și de împrumutarea 
materialelor sportive etc. Cu atît 
mai mult eu cît perspectivele sînt 
îmbucurătoare: cu ajutorul Con
siliului popular și al celui pentru 
educație fizică ale sectorului VI 
se vor împrejmui bazinul de înot,

sportiva peVIE ACTIVITATE 
TERENURILE DINTRE BLOCURI

Ce înseamnă, practic, activitatea 
asociației sportive de cartier din 
blocurile Ferentari ? lata o între-

I
I
I 
I
I
I
I
I
i
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I

terenurile de sport și cel de fotbal. 
Astfel, organizarea activității va 
fj mult ușurată și mai eficientă.
NU-I PĂCAT DE ATITA MUNCA?

Cu eîțiva ani in urmă. Intr-un 
șubsol din spatele blocului 21, în- I 
tr» 7?îdnrilA unHp nrnîpnfnc»

I 
I 
I
I 
I

I 
I

tre zidurile unde se proiectase ini- 
țial o sală de teatru, se afla o 
groapă de gunoi. Gospodarii aso- 
«aați^j și-țjiu zis că o asemenea o- 
cazi® nu putea fi scăpată, așa că 
s-au pus pe treabă și, după obți
nerea acordului fostului Sfat popu
lar al raionului Lenin, după multe 
zeci și syte de ore de muncă 
patriotică (în care au scos 10 ca
mioane de gunoi și 
după ce aii șp«art 
montat ferestre și 
scări de intrare, un 
duș și au încropit 
echipament, au transformat fosta 
groapă de gunoi într-o. sală de 
sport. Nu «a cine știe ce mîn- I 
drețe de sală, dar în ea s© putea | 
juca șah și tenis de masă, iar 
pe firma de la intrare era scris ■ 
că acolo se afla sala de sport și I 
clubul asociației sportive.

Dar la începutul acestui 
I.C.R.A.L,. C'otrotjeni a < 
că sala de sport este bună pen
tru treburile instituției, 
în ea și a i 
jările necesare noii destinații... Așa 
că sala de sport a locatarilor din 
Ferentari a tiispărut, deși aici se 
mai află încă multe materiale spor
tive. Și asța, cu toate că alături 
Se mai află o construcție similară 
cu fosta groapă, dar care este, 
Insă, plină dt gunoi...

10 de pămînt), 
zidurile și au 

uși metalice, 
grup social cu 
o magazie de

gtul an, I 
considerat I

le instituției, a intrat ■ 
început pe loc amena- |

I
I
IFără îndoială, asociația sportivă a blocurilor din Ferentari consti

tuie un exemplu, în peea ce privește activitatea depusă pentru amenajarea 
terenurilor de sport și pentru atragerea unui număr sporit de oameni, in
diferent de virstă, spre aceste terenuri De asemenea, trebuie lăudate 
eforturile și insistența cu care gospodarii au reușit șă treacă peste nenu- I
muratele greutăți, inerente unor Începuturi. Așa cum am mai spus, însă | 
experiența și erorile săvirșite constituie un foarte bun îndrumar pentru 
celelalte asociații sportive de cartier care își încep de acum înainte, acti
vitatea,

I

care își încep de acum înainte, acti- I
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BASCHET: Sala Dinamo, de 
la ora 17 : I.E.F.S. — Crișul, Ra
pid — Politehnica, meciuri în 
cadrul turneului final al diviziei 
feminine de baschet.

RUGBY i Stadionul Tineretu
lui, ora 17: selecționata Steaua 
+ Dinamo — Selecționata Varșo
viei.

SCRIMA î Sala Floreasca II, 
de la ora 8.30 : campionatele 
republicane de spadă.

DUMINICĂ
deBASCHET: Sala Dinamo, 

la ora 10 : Crișul — Politehnica, 
I.E.F.S. — Rapid, meciuri în 
cadrul turneului final al diviziei 
feminine de baschet.

FOTBAL: Stadionul Republi
cii, ora 15,45 1 Rapid — Crișul 
(tineret-rezerve), ora 17,30 : Ra
pid — Crișul (Divizia A) ;

Stadionul Dinamo, ora 15,45 I 
Dinamo — Jiul (tineret-rezerve), 
ora 17.30 : Dinamo — Jiul (Di
vizia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 11 I 
’Sportul studențesc — Progresul 
Brăila (Divizia B) ;

Stadionul Metalul, ora 11 i

Metalul București — 
Tîrgoviște (Divizia B);

Stadionul Dinamo, ora 
namo Obor — Unirea
(Divizia C) :

Terenul Electronica, 
Electronica — Tehnometal 
vizia C): '

Terenul Earomet, ora 11 : 
romet - 
zia C);

Terenul Autobuzul, ora 11 ; 
Autobuzul — Celuloza Călărași 
(Divizia C);

Terenul F.R.B., ora 11 : Mașini 
unelte — Sirena (Divizia C);

Terenul Flacăra roșie, ora 11 i 
Flacăra roșie — Voința (Divi
zia C).

HANDBAL 1 Teren Tineretu
lui. ora 9 : I.E.F.S. — .,U“ Cluj ; 
ora 10 : Univ. București — „U“ 
Timișoara ; teren Giulești, ora 
11,30 : Rapid — Textila Buhuși 
(meciuri feminine, divizia A).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8,30 : campionațele. 
republicane de floretă (feminin).

TENIS DE MASA : Sala Pro
gresul (str. dr. Staicovici nr. 
42—44), de la ora 9 : Voința 
București — Locomotiva Bucu
rești, meci în cadrul campiona
tului divizionar masculin.

li 1 Di-
Tricolor

ora 111 
(Di-

La-
Olimpia Giurgiu (Divi-

Farul T- U.T.A.Steagul roții — Steaua
ASA Tg. Mureș — CER Cluj

■“ Cluj — Petrolul- - - _ Urtiv. Craiova
Jiul

I.li.ni.IV. .,U'
V. F.C. Argeș

VI. Dinamo —__ n
VII. Sport Club Bacău — Politeh. l.X VIII. Dunărea Giurgiu — CFR Pașcani t 
IX. Chimia Rm. V. _ Progr. Buc. l.X 
X. Polit. Tlm — Min. Baia Mare l.X.J 

XI. Vulturii Tex. Lugoj — CFH Arad 1
XII. Corvinul Huned. — CSM Sibiu 1 

XIII. Metalurgistul Cugir — CFR Tim. l.X

I
I
I
I

Campionatul nostru a intra-, ir. linie 
dreaptă și plutonul a depă^iț u$rai tur
nantă relativ compact : un singur ^aler
gător de cursă lungă", Crișuf Oradea, 
a pierdut iremediabil contactul cu el. 
Pentru Crișul Oradea campionatul * 
murit, dar celelalte 15 eciupe speră, m continuare, vibrează, se bucură sau su
feră, pentru simplii! motiv că nu avem încă, din fericire, o campioană teoretică 
sau q prezumtivă colegă ? Cnșului în 
divizia secundă. STIMULENTUL, deei. operează acum mai mult ea orieînd în 
Divizia națională A. miza este ampl.fi- 
cată. încleștarea mai acerbă, lupta ma: aspră.

Și așa. în numeîe interesului, unele echipe și unii jucători au demons...<t 
(cu prisosință in ultima e‘apâ) câ 
întoarce fără reg’jft spatele fair-p.a-- 
u’.ui» câ suit dispuși $a abandoneze gurele arme demne, cele de expri-n^ie 
fotbalistică, pentru a-$i atima in panoplie faultul grosolan, vorlja șu:e’-a-.ă sau 
gestul indecent. în etapa a XXr\'-a lucru 
cert, violența, s-a insinuat in cam

fenomenul acesta 1R-
___ ___ perspectiva in urr.oi»
•enm de întrebare. Patra

pionatul nostru 
gr.’orcazâ și pune 

w-r - rir. op-, au fost astfel scena unor acte 
reprobabile $i greșelile ' mari sau mid sau numai imaginare, ale cavalerilor fluierul ui. nu scuză |n nici un caz atirudi- 
nea nesportivă... La lași, de pildă, aroi- trul Zaharia Drăghici a fost vreo t.-ei 
minute o biată irUn&e de ping-pong intre ------ gazdelor Ca

apoi, între cele 
lupă revizuirea primei 
culminat cu săgețarea 

i spre pumnul incleșța: 
otru a-1 deposeda 
tril, sale : sân_ ce sunase te i ii 

precedentă ! 1 par.da Steagul Brașov — Universitatea Undeva, 
nașu’ roșu a fosx fiuturat pe sub 
lu Dc^elnuu a». p/»v i zz'.a
ba! 9i a. iui FlaceMU. care -OV^e

pjQP^inlc înfi^-'oîntate 
ar.ularee <oiului ‘ a'.e rapuSișiCor. 
decizii. Totul a 
de uhu a hu Po

ill
ro>u

leren. a 
limVa ce

VA RĂMINE U.T.A. LIDERĂ?
(Urmare din pag 1)

râmîne măcar, în plutonul fruntaș, 
în lupta finală pentru obținerea 
dreptului 
U.EF.A.*-.

I-a fost 
sporească și cota 
lălăit pol al eL

de participare in „Cupa

dat etapei de miercuri să 
* i de interes la ce- 
^asamentului. acolo 

unde Politehnica Iași și C.F.R. Cluj 
își continuă pasionantul duel pen
tru evitarea loctjlui 15. Feroviarii 
clujeni s-au apropiat- igtă, la două 
puncte de studenții ieșeni, diferen
ță care, se pare, va râmîne și du
minică seara, întrucîb și unii și 
ceilalți vor evolua miine în depla
sare. 14 Tg- Mureș și, respectiv, la 
Bacău.

etajul și la subsolul clasa- 
ui ■ am vorbit, pînă aeum. 
de provinciale. Ce fac insă 
șteaele ? Cu punctele acu

ta etgpa de miercuri, ele 
mtștite* intr-o zonă de mij
ind. in continuare, doar efor- 

entare". Dinamo
'-țipa, 

ele evo'uînd in 
jn două partide
Jiul și^CrișuL 

vor efectua de- 
r. de unde. în 

feeacă Jcu...,

Și k 
men tu 

bucure 

stau „ 
lcc, fâ<
turi pentru ,-reorez 
și Rapid, care mai 
au sarcini ușoare, 
fața publicului jar, 
fără probleme: cu 
Steliștii. in schimb, 
piasarga te
ult:ma vreme, se 
puncle. •

Partidele etapei a 
natului Diviziei .4 
începe la ora lTjv.

25-a a campio- 
de jutbal vor

In divizia b

VA FI MIINE, DIN NOU,
0 ETAPĂ A

campionatul diviziei 
pasionant, datorită

în
este 
asaltului pe care îl dau
din subsolul cjașamen-

GAZDELOR ?

Ce '.a pș'.uza sărise in dreptul mir.u- 
tului M arbitrul clujean Vasile ToDan 
nu s-a lăsat impresionat, dar și-ă plătit 
consecvența cu o tmbrînceală penibilă, 
oe care i-a aollcat-o fundașul Birău. Șl, 
tn sftrșlt. pe malul Jiului, aveam să 
asistăm «rum Naidin „grăbea" ieșirea din 

« ■-ii Tu.-cu (care fusese înlocuit), imp.ngindu-: de a spate cu o violența 
nebănuită '.a acest jucător de reg’-tla 
elegan- și calm. Mai mult, unele decizii aie arbitrului C. Gliemigean au semă- 

>• ar>.a iritare -t sinul unei echipe 
incapabile să-ș> îngenuncheze adversara.

. . Stocker împărțea la un țnoment
rdrep-atea pe teren (cu vorba repe- 

. și erampmul). iar Urmeș se tocmea I ., pia 5 eu -.ușterui ). Dancp. De 
>■;. tensiune maximă in tribune, o mo- 
ilîzare supiimemară a organelor de or- 
r.- 1.^ ieșire» arbitrilor din incir.ta sta- 
snului. cp și :țt Iași de .altfel,..
Campionatul este in continuare echilibrat. iată un element de prezumtivă 

fr.m’.uspțe a intretjerji șponțve. A o sa
crifica in numele rezultatului, șubsli’.i- ind-o cu abatereg de la disciplină, este 
o cale ușoară, dar conducătorii de joc 
Si comisia da disciplină sînt chemaji. 
acyip, mai mylt cg nioiodetă. s-o bareze. 
Spectrul indisciplinei nu trebuie să planeze 
asupra campionatului. Să-1 
prin toate mijleacșlp, șalvîpd 
primul zeu al fotbalului.

Ion

în reprișa secundă a meciului 
Steaua — S.C. Bacău, la tin duel 
cu fundașul Kiss, Aelenei a fost 
catapultat pe pista de zgură a sta
dionului și nu a mai putut relua 
jocul. El a suferit un accident ia 
mina stingă (fisură a cubitusului), 
fapt ce a necesitat imobilizarea 
ei în ghips.

Aelenei este al doilea jucător al 
echipei Steaua care suferă. îh ulti
mele zile, un accident. Primul s-a 
rănit portarul Coman — tot la 
mina stingă ! — marți, la ultimul 
antrenament dinaintea partide: cu 
fi. C. Bacău. Ambii jucători sînt; 
probabil, indisponibili pînă la sfîr- 
șitul campionatului.

bi 
di 
a:

îndapărtâni 
faiț-P’W-ui

CUPEN

„CUPA 
ZIARELOR"

A început o, nouă, ediție a „Clipei 
ziarelor' la fotbal, organizată ele 
Asociația sportivă Gloria a lucră
torilor din presă. La înfa-eqeri iau 
parte urnydwelo echipe: Edjtura, 
Scinteia, România liberă, SpprtuJ. 
EIbre, Satul socialist, Scipteig, tine
retului, Informația și Neuer H’eg.

în primul meci : Sportul — Elore 
12—2 (5—1).

REFEREE-STORY...

Finalul 
secundie 
mai ales 
formațiile 
te[ar pentru a urca cîteva trepte, 
deasupra zonei fierbinte.

în partea superioară a clasamen
telor, lucrurile par clarificate, de
oarece atît Sportul studențesc, cit 
și C.S.M. Reșița au un avans ce 
nu poate fi refăcut cu toate efor
turile depuse de urmăritoare. 
Programul etapei a XXVI-a, care 
se va disputa miine, avantajează 
pe cei doi capi de serie, fiindcă 
vor evolua pe propriile terenuri: 
Sportul studențesc în compania 
Progresului Brăila, iar C.S.M. Re- 
șițg va primi vizita echipei Mi
nerul Anina. Tn schimb, principa
lele adversare, Progresul București 
și respectiv Minerul Baia Mare, 
vor juca în deplasare, cu formați i 
ce doresc să-și îmbunătățească si
tuația : Chimia Rm. Vilcea și. res
pectiv, Politehnica Timișoara.

Pe ansamblu, miine vor avea 
loc următoarele meciuri importan
te pentru configurația clasamente
lor, în afara celor amintite mai

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. „U“ Cluj
2. Petrolul
3. Dinamo
4. Rapid
5. U.T.A.
6. Steaua
7.
8.
9.

10.

„U“ Craiova 
F.C. Argeș 
Crișul 
St. roșu

11. Farul
12. Jiul
13. C.F.R. Cluj
14. Poli. Iași
15. A.S.A.
16. Sport club

16
14
13
10
12
12
10
9

11
9
6
7
6
5
6
5

4
7
4
8
4
3
7
7
3
4
8
6
6
6
3
2

50-22
46-22
46-21
41-27
33-28
49-28
26-17
29- 30
30- 37
36-31
20-29
23- 43
26-48
24- 44
25- 48
23-52

PE MICUL

I

parii-înainte, mai atrag atenția 
dele Dunărea Giurgiu (locul 12, 
?3 puncte) — C.F.R. Pașcani docul
13, 22 de puncte). Foi a na Oimpina 
(locul 14. 20 puncte) — Ceahlăul 
P. Neamț (locul 9. 24 puncte), din 
șeria I, Gaz metan
14, 23 puncte) — 
Craiova (locul 11, 24 puncte), Glo
ria Bistrița (locul 13,
Chimia Făgăraș (locul 9, 24 de 
puncte) și Olimpia Oradea (locul
15, 22 tie puncte) 
Mare (locul 0, 25 
seria a If-a.

Diferențele miei 
tre multe formații 
tentă în partea a 
serii — dovedesc 
forțe. în același timp, s-a consta
tat că avantajul terenului a fost 
în general hotărîtor în desemna
rea învingătorului. De aceea, în 
partidele de miine, gazdele por
nesc favorite, indiferent de pozi
ția ce o ocupă in prezent.

Mediaș (locul
Elect roputere

23 puncte) —

— Olimpia Satu 
de puncte), din

de puncte din- 
— situație exis- 
doua a ambelor 
un echilibru de

ECRAN
ASTĂZI, ora 22,50 1 FOT

BAL î R. F. a Germaniei — 
U.R.S.S., meci organizat cu 
prilejul inaugurării stadionu
lui olimpic de Ia Miinchen. 
(înregistrare).

MÎINE, ora 14,10: CICLISM: 
„Premiul Europei" — concurs 
de pistă ; transmisiune de la 
Praga ; ora 14,30 — FOTBAL: 
R. D. Germană — Uruguay ; 
transmisiune de la Leipzig.

HUNE ÎN MOMfcNTLL 1NSCRH- 
RH GDLCLLT, DAR NICI N-A PLE
CAT SFKE CENTRU, PENTRU 5 
\ AMțțț GOLUL *.

Ia.tă-ne, deci. în fața unor gra\ e 
carențe de arbitraj și gceasța Iș 
numai cîteva zi-le de Ia o importan
tă consfătuire. în cadrul căreia li 
s-a cerut cavalerdor fluierului mai 
multă atenție, fermitate și spirit 
de răspundere ca orieînd. pentru 
a >e asigura normala desfășurare a 
dificilelor partide «lin finalul cam» 
piongtului.

De fapt, jocurile nu sînt atît de 
dificile pe cît pot deveni din cauza 
unui arbitraj, nesigur. La Pitești 
s-a disputat un meci tot atît ele 
greu. Intre principalele urmăritoa
re ate U.T.A.rei, F.C. Argeș și U- 
niversitatea Cluj. Dar partida a de
curs în bune condițiuni, datorita 
arbitrului N, Petriceanu. despre care 
observatorul federal C. Drăgușin 
scrie următoarele : „N. Petriceanu a 
dovedit multă mobilitate, fiind tot
deauna pe fază și impumodu-se prin 
decizii prompte și curajoase".

Citind rapoartele, am îptîlnit o 
critică la adresa publicului. A fă- 
cut-o trimisul Federației la meciul 
dintre U.T.A. și Dinamo, Ion Votca, 
în urma huiduielilor cu care I-a în
soțit publicul arădean pe arbitnit 
Vasile Topan, „pentru neacorăarea 
unui presupus 11 metri in fa'oarea 
U.T.A.-ți, în ultimul minut de joc".

Dar, iată și o mustrare adresata 
unui arbitru de către alt., arbi
tru. Intr-adevăr, arbitrul de cent-ru 
C. Petre», care a condus partida 
Steagul roșu—Universitatea Crgiovg. 
menționează felul nec<țrespunzâto ’ 
cum s-a prezentat echipat arbitrul 
de linie Gh. Olteanu: „cu cămașa 
ți jampierele decolorate, în general 
cu un echipament neîngeijit".

Nu este, cum pare să creadă ar
bitrul Gh. Olteanu, un lucru lipsit 
de

din 
se
cte 

Ion 
cel

; re^je gnrț de gliipit că. 
41 -de rapoarte de pe mașg 
........  C Ci.irale

• eer.ipetiț:t si disciplină, tov. 
Marinescu, ne-am oprit întîi la

. ob-ervatorulyi federal C. Ardc- 
leanu. care a urmărit meciul cu cin

ele la Iași, dintre Politehnica si 
Rapid. unde, în minutul 85. arbi
trul Zaharia Drăghici și-a dat sin- 
Eur un eot de blam, prin două de- 

j contrare LA 
ți provocînd, prin 
nuit de arbitraj, 
și in tribune.

Pînă în acest 
naria Drăghici 
șeii grave, care 
zuitatul. (Este regretabil, de aceea, 
că. încă înainte de faza cu pricina, 
s-au auzit voci care au adus in dis
cuție un așa-ziș gol școș de Rădu- 
canu, din poartă) Dar in minutul 

ieșenii, aflați in plină crfensivă, 
reușit 

prin

ACEEAȘI FAZĂ 
acest sti] neobiș- 
tenșiune în teren

.minut fatal". Zg- 
nu comisese gre- 
să influențeze re-

85, 
au 
nu, L
observatorul federal — un gol vala
bil, la care, insă Zaharia Drăghici a 
acordat lovitură liberă in favoarcq 
Rapidului (Cum pînă ieri nu se pri
mise foaia de arbitraj, nu putem ști 
cum și-a motivat Zaharia Drăghici 
acea-ta primă hoțărîre). Studenții 
ieșeni au protestat împotriva aces
tei decizii, determinindu-l pe arbi
trul de centru Ia un consult peni
bil cu arbitrul de linie Stavru Ni- 
colau. după care a revenit asupra, 
deciziei, acordwd gol. De data a- 
ceasta, s-au strins în jurul arbitru
lui jucătorii de la Rapid, protestând 
vehement". Fără folos, însă, ' întru- 
cît Zaharia Drăghici n-a mai schim
bat pentru a treia oară decizia, cum 
se putea întâmpla, din moment ce 
pornise pe un asemenea drum. 
Dar, să ne abținem de Ia alte co
mentarii și să dăm în continuare 
euvîntul observatorului federal 
C. Ardeleanu, care arată și contri
buția pe care a avut-o arbitrul de 
linie Stavru Nicolau, Ia gafa arbi
trului de centru : „Peptru cele pe
trecute (n.n. jocul a fost întrerupt 
aproape 4 minute) este de vină și 
tușierul Stavru Nicojau. CARE NU 
A SEMNALIZAT NICI O INFRAC-

aâ-I invjngâ pe Râduca- 
Alecu. ..A fobt — serie

importanță. Autoritatea arbitru -
Iții, respectul pe care îl așteaptă el 
din partea publicului și ai jucători-

încep cu ținuta sa vestimenta
ri este bine
C. Retreg a

lor, 
ră.
tru . ...vație. Poate ca

cș arbitrtil de cgn- 
făcut acaastă ob-er- 
folosește și altora...

Jack BERARIU

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C

ȘTIȚI CINE ESTE BATACLIU?

PREMIILE TRA6IDII SPECIALE PROINOfXPRES 
DIN 17

I, cate- 
a cite

OBIȘNUITE : Extragerea 
tegoria 2): 2.20 variant©
54 833 lei fiecare ; cat. 3) : 42 a cite 
2 873 lei ; cat. 4): 113,45 
1 063 lei ; cat. 5): 307,15 a cîte 
lei ; cat- 6): 8 872,80 a cîte 40 
Renort categoria 1 : 1 554 463 
Extragerea a H-a: categoria 
16,80 a cîte 8 201 lei : C: 86,15 a 
eîte 1 599 lei; D : 4078,60 a cîte 60 
lei : E : 263,15 a cîte 200 lei; F : 
5130.60 a cîte 40 tei. Report catego
ria A : 137 780 lei.

SUPLIMENTARE : categoria G : 
6.90 variante (autoturisme SKODA 
S 100 — 53 000 lei): H : 31,95 va
riante (excursii CROAZIERA PE 
DUNĂRE, a cite 1 loc — 2 500 lei); 
I : 132.60 a cîte 1 000 lei ; J : 447.85 
a cîte 100 Iei-

SPECIALE : categoria M : 1 va
riantă lO»/o = 7 000 lei ; N : 3,40 
variante (autoturisme DACIA 1 100 
sau SKODA S 109), la alegere, con-

a cite
393 
lei. 
lei. 
B :

MAI 1972
form prospect : O : /,20 (excursii 
CROAZIERA PE DUNĂRE a cîte 
2 locuri — 5 000 lei) ; P : 40,90 
(excursii CROAZIERA PE DUNĂ
RE de cîte 1 loc 2 500 tei) ; R : 
96.40 a cîte 1 000 lei ; S : 140,70 a 
cîte 500 lei ; T : 405,70 a cîte 100 
lei ; U : 7598,60 a cîte 40 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 26 MAI 1973.
FOND GENERAL DE PREMII 

lei din care 194.431 lei report.
EXTRAGEREA I : 41 73 66 

72 20 17
Fond de . premii : 694.312 lei 

172.944 lei report cat. 1.
extragerea a II-a : 61 12 

78 53
Fond de premii : 621.779 lei 21.48? lei repopt cat. A.
Plata premiilor va începe în dm Ia 3 iunie pînă 'a 10 iulie: în țară 

de la 6 iunie pînă la 10 iulie 1972 inclusiv.
Rubrică redactată

de LOTO-PRONOSFORT

: 1.316.0S1
39
din
58
din

68 88
care

Capitală

Credem ca nici unul dintre 
simpatizanț.ii formației U.T.A. 
nu a știut pînă la etapa da 
miercwi de existența dinamo- 
ristului Batacliu ! Miercuri, 
insă, acest băiat care nu a îm-

plinit încă 19 ani i-a trimis 
întristați la casele lor, el admi- 
nistrînd echipei textiliste prima 
infrîngere pe teren propriu in 
acest campionat. Asta pentru ci 
și-a făcut un debut care iese 
din comun: să marchezi două 
goluri la Arad, 
semnezi înfringerea 
la îndemina oricui !

Deci: cine este 
Prof. Gh. Timar, 

echipei dinantopiște. 
cel ce l-a crescut pe Batacliu 
ca fotbalist, are numai cuvinte 
bune despre elevul său.

Născut la București, la 30 iu
nie 1953, Ion Batacliu devine 
„pitic" la Dinamo în toamna lui 
1965, făcînd parte dintr-o gru* 
pă alături de Dobrău, Rîiuțu si 
(lașpar — cu toții și acum Ia 
Dinamo. Dovedi’idu-s.e un talent 
deosebit (tehnician fin, indemi- 
natec, caracterizat printr-o ca
pacitate de efort bună, „obraz-

liderului, să 
lui, nu e

Batacliu ? 
antrenorul 

de tineret.

nie" în joc, șutează bine la 
poartă, este promovat la echi
pa de tineret-rezerve, unde-și 
face o îndelungă ucenicie, pro
babil, baza reușitului debut da 
miercuri.

Deși pînă acuni a jucat, mai 
mult la tineret-rezerve, Bata
cliu este, intr-un fel, de mal 
multă vreme un nume, cu un 
nume căutat: trei echipe din 
,,A“ și foarte multe din Divi
ziile B și C au dorit să-l aibă 
in rindurile lor. Dar Batacliu a 
vrut să rămîna îp București, 
alături de părinții ' săi, și la 
Dinamo, lingă cel ce l-a învă
țat fotbal, prof. Gh. Timar.

Batacliu. este elev. în clasa 
a XH-a. curs seral, coleg de an 
cu Dobrău.

Să sperăm că reușitul său 
debut și rindurile de față nu-l 
vor face pe Batacliu să uite că 
spectaculosul său debut trebuie 
onorat prin evoluțiile viitoare.

...

CINE VA PARTICIPA LA BARAJ?
Numai cu 4 etape înainte de 

sfîrșit, situația a devenit pasio
nantă în următoarele opț serii :

I : Un nou 0—0, acasă — al cî- 
telea ! ? ! — al Chimiei Suceava 
a apropiat pe I T.A. Pașcani, dar 
și pe A.S.A. Cimpulung, un nume 
nou în lupta pentru locțil I, am
bele la numai un punct distanță.

a II-a : Atît Rulmentul Birlad 
cît și Petrolul Moinești au făcut 
meciuri nule in deplasare, permi- 
țind Minerului Comănești (care a 
cîștigat ușor, 3—0 cu Cimentul Bi- 
caz, acasă) să se mai apropie cu 
un punct de vîrf (31 p. 30 p și 
respectiv, 29 p). Etapa de miine 
programează meciul Rulmentul— 
Minerul.

a IlI-a ; Derbyul Delta Tulcea— 
I.M.U. Medgidia, s-a terminat cu 
scorul tie 1—1, permițînd astfel e- 
chipei dobrogene să-și păstreze pri
mul loc în clasament. Corespon
dentul nostru. C. TURȘ1E. a apre
ciat jocul ca fiind disputat în li
mitele sportivității, plăcînd. deci, 
localnicilor. Delta a atacat foarte 
mult, dar înaintașii săi au ratat 
exasperant. I.M.U.M.-ul a
conducerea încă din min. 13. prin 
golul înscris de Constantin.
Ianeu, un alt jucător al echipe! 
oaspe, a egalat, printr-un autogol, 
în min. 85 ! Conduce I.M.U.M.. cu 
30 p (golaveraj 4 23), urmată de 
Delta, tot cu 30 p (4 22 !). dar șl 
de o a treia ech'nă. Constructorul 
Galați, care — învingătoare du-

luat

iar

minică, a „strins" 29 de punct© și 
are cel mai bun golaveraj (4-31). 
I.M.U. Medgidia va avea de tre
cut încă un exament dificil. în 
deplasare, cferbyul cu... Construc
torul Galați, în vreme ce Delta 
joacă, de asemenea, în deplasare !

a IV-a : învinsă surprinzător, pe 
teren propriu, de către Autobuzul, 
liderul incontestabil de pînă aeum 
(uneori, chiar cu 5 puncte avans...). 
Elccțronica București, s-a trezit cu 
numai un singur punct avans față 
de urmăritoarea sa. Unirea Tricolor 
(5—0 în ultima etapă, cu Victoria 
Lehliu).

a Vl-a : Despărțit© de un singur 
punct Oltul Slatina (34 p) și Fla
căra Moreni (33 p) nu au lăsat 
să le scape nici un punct în me
ciurile de duminică, deși ambele 
șu jucat în deplasare. Decisiv, șe 
pare, nu va fi decît 
programat în ultima 
reni !

a VII-a: Vagonul
(victorie în deplasare) și Mureșul 
Deva, 28 p (4—0 cu U.M. Timi
șoara, anul trecut participantă în 
Divizia superioară !) continuă cursa 
de urmărire. Mureșul are un gol
averaj superior (18 goluri. în plus), 
element ce se poate dove'Ji. în 
final, decisiv.

a Xl-a : Prin victoria directă 
(Chimia Tîrnăveni — Industria sir ■ 
mei C. Turziî 2—0), vechiul lider 
a revenit în frunte. Anroape 4.000 
de spectatori (cifră reeord) — ne-au

meciul 'direct, 
etapă, la Mo

Arad, 29 p,

comunicat corespondenții noștri Al. 
GANEA și I. DECAN — au asis
tat la partida derby. Gazdelp aLl 
deschis scorul prin Solomon (min. 
8) și l-au mărit, în min. 60. prin 
golul lui Trăuceanu, nu înainte 
însă ca Tîmpănaru (Ind. șîrmei) să 
rateze un penalty ! Cîteva minute 
mai tîrziu. a fost rindul gazdelor 
să nu poată transforma (datorită 
lui Șchiopa) penalty-ul acordat de 
arbitrul M. Bădulescu (Oradea).

a XH-a: Metrom și Tracterul 
Brașov (ambele învingătoare la scor 
duminică : 5—0 și, respectiv, 5—1, 
dar, în deplasare) așteaptă cu ne
răbdare confruntarea clirectă, pe 
care spectatorii de sub Thnpa vor 
avea ocazia șg 0 Vadă chiar miine. 
Elevii antrenorului VI. Grosaru 
(Metrom, 4 puncte avans) par, to
tuși, favoriti.

în rest, Gloria Buzău (seria a 
V-a)) și Independența Sibiu (seria 
a TX-a), ambele cu 8 puncte avans 
față de cele clasate pe locul 2, 
Metalul Drobefa Țr. Severin și Vic
tori» Cărei (ambele puncte avans 
— seriils a VII și a X-a) se și 
gîndesc la o cît mai bună pregă
tire ta 
pentru 
Totuși, 
contra 
cunde.

După cum vedeți, 
parte de a fi 'descurcate complet.

Dumitru GRAUR,

vederea jocurilor de barai 
promovarea 
primele trei 
echipelor de

în Divizia B. 
vor jucș mîine 
pe locurile se-

„ițele*4 sînt dr-



A CAMPIONATELOR MONDIALE DE POPICE
Azi după-amiază, în arajoil iugoslav Split, va avea loc festivitatea 

de deschidere a celei de a IX-lea ediții a campionatelor mondiale de 
popice (asfalt). La întreceri, găzduite de sala de sport Iugoplastika. 
vor participa, timp de o săntămînă, sportivi din 12 țări. Din reprezen
tativele României, care au dominat ultima ediție a CAL de la Bolzano, 
ciștigind trei medalii de anrt una de argint și una de bronz, fac parte 
următorii: Cornelia Petrușc^ Elena Trandafir, Fiorica Neguțoiu, Udico 
Grozăvescu, Crista Szocs, Ana Petrescu, Elena Cemat Cristu Vinătoru, 
Ilie Băiaș, Ion Micoroiu, Iosif 'Tismănaru, Petre Purje, Gheorghe Silvestru 
și Ludovic Martina.

toate acestea, nu pot fi prea sigură 
de. reeditarea succesului din 1970. 
De atunci au apărut citeva jucă
toare foarte bune pe arena interna
țională, în special în R.D.G., Iugo
slavia și R.F.G. Concurența va fi 
mai mare. Evident, nu abando
nez ideea de a deveni din nou ju- 
cătoarea nr. 1 a lumii.

— Cum se prezintă echipa, poa
te cuceri ea 
oară titlul ?

— Da. formația 
mai multe sanse
care din componente Ia individual. 
Toate fetele sînt bine pregătite 
tehnic și echipa are rezultate bune 
în acest sezon (victorii în partide
le cu selecționatele Cehoslovaciei, 
Ungariei și Iugoslaviei). Avem 
principale adversare doar două 
prezentative, cele ale R.D.G. și

pentru a patra

noastră are mult 
decit avem fie-

r f,. 
L COMENTLAZĂ C.M. 01 U SPUI

Cu 24 de ore înainte de plecare 
la Split, locul de' desfășurare a 
campionatelor mondi ale, componen
tele reprezentativei heminine parti
cipau pe arena Voința la un uium 
antrenament. Intr-o scurtă pauză, 
am solicitat un interviu-fulger ju
cătoarei Cornelia Petrușaa, cea care 
va fi în centrul atenției la această 
întrecere, întrucît este hampioană 
absolută a lumii, la edițui 70 de 
la Bolzano, unde a cucerit toate 
cele trei titluri 
joc.

— Ce aveți 
zati la C.M.

— Nimeni nu 
de grea ca mine la întrecerile din 
Iugoslavia, nimeni nu are de apa
rat trei titluri, mă refer la indi
vidual, perechi și pe echipe. C „

feminine puse in

de gind să reali- 
de la Split?
are o misiune așa

w

acestea, sînt calmă, datoritătoate
bunei mele pregătiri. Voi lupta din 
toate puterile ca să recucerim mă
car două dintre titlurile supreme 
-— la perechi, eu și cu Elena Tran
dafir, cu care am cîștigat și la 
ediția trecută, și pe echipe, titlu 
pe care îl deținem pentru a treia 
oară consecutiv.

— Intre cele două campionate 
mondiale, deci in interval dt 
doi ani. ați întrerupt actirua- 
tea pentru aproape an aa. ciad 
ati devenit mamă Această ab
sență îndelungau de Pe arenă 
nu se va resimți ta Split ?

— Sin: in formă bună, am med . 
de 415—425 p d Pe arene neutre, 
în străinătate, apropiate față 
cifrele pe care le ooținem cu 
an: în urmă (425—435'. deci 

motive să fiu îngrijorau.

ca 
re- 
ță-

dintre colegele dv. ere- 
ar putea obține un U- 
individual uu la pe-

am

tie 
doi
nu 
Cu

■jre c '
T IAISAN

CONCURENȚI DE VALOARE1

DIN 9 ȚARI-LA REGATA PLOVDIV
PLOVDIV, 26 (prin telefon, de ic 

trimisul nostru special).
De două zile — afluență deose

bită pe drumurile care duc spre 
complexul sportiv al orașului, deși 
Trakia — echipa de fotbal favorită 
a tuturor amatorilor de sport din 
Plovdiv — nu are programată nici 
o intîlnire. Localnicii par, însă, în 
mare măsură interesați, și chiar 
pasionați, și de alte sporturi, cum 
sînt caiacul și canoea, la această 
oră capete de afiș pe agenda com- 
petițională.

Intr-adevăr, Regata Plovdiv apa
re extrem de importantă nu nu
mai prin faptul că deschide seria 
marilor întreceri ale sezonului olim
pic. ci și pentru că ea va reuni 
sîmbătă și duminică concurenți 
deosebit de valoroși, cea mai mare 
parte dintre ei finaliști ai ultimei 
ediții a C. M. Este vorba de ca- 
iaciștii și canoiștii echipelor din 
R.D’ Germană, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, 
Franța, Bulgaria, România și Iugo
slavia — ultimii, la ora convor
birii, așteptați încă să sosească la 
Plovdiv. Este desigur de notat și 
faptul că majoritatea echipelor au 
venit în formații complete, anunțind 
■participarea cu cîte două echipaje

la fiecare din cele șapte probe 
olimpice cuprinse in programul re
galei. Aceasta subliniază și ma: 
mult interesul general pentru veri
ficarea echipajelor susceptibile de 
selecție pentru Munchen. Ni se pa
re, în același timp, că numărul ma
re de concurenți sporește și difi
cultatea de obținere a victorie:, în 
această regată inaugurală a sezonu
lui internațional, dar — discutînd 
cu aproape toți antrenorii 
prezenți la Plovdiv — am 
ideea că nici o echipă nu e preo
cupată de performanța în sine, de 
„recordul de locuri 1". Este și opi
nia antrenorilor noștri, N. Navasart, 
Maria Navasart și O. Mercurean. 
cane ne-au declaart că aprecierea 
evoluției echipajelor noastre va a- 
vea la bază o comparație cu cele 
mai bune rezultate obținute la 
Snagov. în această idee, e posibil 
ca La unele probe — K 1-500 
să participăm cu mai multe 
tive decit se stabilise inițial, 
îndoiadâ, preocuparea pentru 
ficarea olimpică nu exclude 
dorința de victorie. încercările 
ra dintre echipajele noastre de a-s. 
lua revanșa după C M. de la Bel
grad șj căU-ar duelurile dintre echi
pajele prkne și cele secunde.

străini 
reținut

m (f) 
spor- 
Fără 
veri- 
însă 
uno-

R.
mânz. — In fapt, aproape te.trecu, 
lot olimp.c — st-a eoatiaaat an
trenamentele pe frumoasa pistă 
nautică de la compiext.1 spocuv 
Trakia și așteaptă acum startul ofi
cial al compel.tie:, care in pr.mi 
zi cuprinde intreceriie din serii 
și recalificăm, urmir.d ca duminică 
să aibă ioc sem finalele «•«
șaDte finale.

în probele feminine var comctira 
Victoria Dumitru Maria Nichifuror. 
Maria Ivanov, N astasia Sadovuc. 
la canoe simplu — L_ Varabiev. ia 
dublu — două echipaje af'a'e in 
cursa pentru select .& ohmpxâ Gh. 
Danilov — Gh. Sinuonov ■ I. Pai- 
zaichin — S. Covaliov. la K 1 — 
1000 m — C. Macarepca. la K 2 — 
1000 m : C- CoșniU — V. Sumocew- 
co și A. ) arătatev — L Tereaie. ir 
la K 4 — IM* m. de asemenea, dock 
echipaje: A. 5 ernescu — M. Zafto 
— Ă. Sciotaic — B. Vartataleeaep s. 
ȘL Poc ora — H. Ivanov — D. Iva
nov — I. Irimia.

Don GAtlESTEANU

LI A MANOUU

A DOUA EDIȚIE A „CUPEI MONDIALE44
$! VALENTINA CIOLTAN 
CONCUREAZĂ LA SOFIA

LA HOCHEI PE IARBĂ
„Cupei Mon-

U1CIIV ____ ___  va avea )°c
anul viitor In organizarea federației o- 
landeze, care cu acest prilej își sărbăto
rește cea de-a 75-a aniversare.tntilnirile vor avea loc la Amsterdam 
și vor reuni cele mai bune 12 echipe din 
lume. Se vor califica ționatele Pakistanului 
dială) și Olandei, ca . 
Celelalte echipe participante 
terminate de clasamentul turneului o-

Cea de-a doua ediție a 
diale" la hochei pe iarbă

loc la Amsterdam
din oficiu selec- 
(campioană montară organizatoare.

vot fi de-

limpic de la Munchen. Se vor califica 
primele două echipe europene din cla
sament (in afara Olandei) și cîte o e- chipă din Asia. Africa, America și O- 
ceania.Pentru cele 4 locuri rămase libere, fe
derația internațională va consulta, la 31 
decembrie IS72. lista echipelor Înscris® 
și va decide participantele locurilor ’. a- cante. In baza rezultatelor înregistrate 
din întllnirile internaționale și ale tur
neului olimpic.

chlpe. in cadru! zonelor tn <Z>rcOeca Tr. Severin). IV (Galați).
(București).

Simbă'-ă *i duminică, 
atleu printre care Lu 
Una Cioltan. Roxana Vuîescu. V Jortă- M Za har. a. va partxapa la concursul 
internațional organiza: A Sofia de zia
rul «Narodna Mlade;in nmp ce la 
Cracovia vor concura Virginia loon. Dra
ga Comșa ș: C. Oară.

V

BASCHETBALIȘTII DE LA DINAMO
VIRTUALI CAMPIONI Al TARII

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Incepînd de vineri 
seara, frumoasa Sală a sporturilor 
„Victoria" din localitate a devenit 
pentru trei zile teatrul de desfășu
rare a ultimului act ce va încheia 
campionatul național de 
masculin. Ideea organizării 
partide finale în orașul 
negru n-a găsit însă ecoul 
în rîndul iubitorilor sportului, tri
bunele rămînînd dezolant de goale 
la întrecerea celor mai buni bas- 
chetbaliști din țară.

Prima partidă din cele 6 ale a- 
cestui turneu a adus față în față 
echipele Dinamo București, actualul 
lider, și Universitatea Timișoara. 
Disputa a fost la discreția campio
nilor, care au realizat, mai ales în 
prima repriză, o serie de acțiuni 
de mare efect, spectaculoase. Novac 

, și Diaconescu au dat tonul majori
tății șarjelor dinamoviste, care au 
lăsat parcă împietriți pe studenții 
timișoreni. La capătul celor 40 de 
minute de joc, tabela de marcaj a 
indicat scorul de 87—63 (43—28) în 
favoarea fcucureștenilor. Realiza
tori : Novac 12, Diaconescu 8, Său- 
ca 25, Chivulescu 12. Dragomires- 
cu 12, Visner 4, Haneș 
2, Zisu 4, Bradu 2, de 
gători. Viciu 6, Czmor 
peanu 16, Mănăilă 10, 
Weber 8 și Minius 2 de

tn urma acestui rezultat formația 
Dinamo a făcut un important pas

încheia 
baschet 
acestor 
aurului 
așteptat

6, Cernea 
la învin- 

19, Cîm- 
Cirlută 2, 
la învinși.

spre titlul de campioană. Au arbi
trat corect M. Aldea (Ploiești) și F. 
Sarosi (Cluj).

în întîlnirea dintre Politehnica 
București și Steaua, studenții și-au 
adjudecat victoria cu 82—80 
(50—34), datorită frumoasei evolu
ții din prima repriză în care triun
ghiul Popa — Georgescu — Cernea, 
în vervă deosebită, a făcut dese
ori „mat“ apărarea adversă. 
Baschetbaliștii de la Politehnica 
au jucat cu mult elan și au condus 
permanent: 28—19 (min. 10), 
38—26 (min. 16). în tot acest timp, 
formația Steaua nu a reușit să gă
sească mijloace pentru a străpunge 
apărarea în zonă practicată de 
Politehnica, aruncările de la semi- 
distanțâ și distanță fiind imprecise.

In repriza secundă, studenții, cu 
numai opt jucători valizi, și-au ți
nut multă vreme adversarii ,Ja res
pecte, dar, spre sfîrșit, 
găsit resurse pentru a se 
pînă la un coș diferență.

In urma rezultatelor 
(n.r.: ieri), Dinamo s-a 
cu trei puncte în clasament și, in
diferent de rezultatele de sîmbătă 
și duminică, nu mai poate pierde 
titlul de campioană.

V. ADRIAN

Steaua a 
apropia

de azi 
distanțat

Programul jocurilor de azi. Sala 
Victoria, de la ora 15,30 : Steaua
— Universitatea Timișoara, Dinamo
— Politehnica București.

POLITEHNICA A ÎNVINS PE I.E.F.S
(Urinare din pag 1)

tului, Rapid, a întîlnit echipa Crișul 
Oradea. în compania căreia a jucat 
lejer, fără să, forțeze, permițîndu-și 
.să ruleze întregul lot de jucătoare. 
Evoluția celor două formații a fost 
calmă, feroviarele dorind să menți
nă 'o diferență care să ,le scutească 
de emoții, iar orădencele fiind mul
țumite ca storul să nu ia proporții. în 
final, tabela a indicat 75—62 (44 30)

pentru Rapid. Au marcat Nicola 21, 
Buga 19, Suliman 12, Roșianu 12, Pră- 
zaru 6, Racoviță 2, Nicolae 2 și Ba
sarabia 1 pentru rapidiste, respectiv 
Czege 25. Boca 15, Bodor 8, Horvath 
6. Balogh 4. Szekely 2 și Covaci 2. 
Au abritrat bine P. Marin și I. Di- 
nescu.

Programul jocurilor de azi. Sala
Dinamo, de la ora 17 : I.E.F.S. —
Crișul, Politehnica — Rapid.

U. E F. A. VA LUA IN DISCUȚIE 
FINALA DE LA BARCELONA
GENEVA; 26 (Agerpres). 

ducerea 
va lua 
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Ultimele miaate ale meciului 

desfășurat ia*r-o cuufune to- 
după ce suporterii echipei sco- 
au iuirat pe lerew. In momeu-
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Roland Garros sub semnul marilor surprize

MISUSE PIERDE LA PANATTA!
PARIS, 26 — Pe terenurile de la Ro

land Garros, au continuat campionatele 
internaționale de tenis ale Franței. Cea 
mai mare surpriză de la începutul com
petiției a fost furnizată de partida in care 
Ilie Năstase (cap de serie nr. 2) întîl- 
nea Pe italianul Adriano Panatta. Deși 
început sub semnul superiorității 
mânului, întîlnirea a avut un neprevăzut : Panatta cîștigă cu 
9—7. 6—4. 6—3 !

Foarte greu și-a obținut calificarea și 
primul favorit 'ăl probei de simplu, ce
hoslovacul Jan Kodes. El l-a învins la scor strîns (7—5. 9—7. 3—6, 6—2) pe
francezul J. C. Barclay.

în alte întîlniri din turul trei (32-imi 
de finală) ale probei s-au înregistrat următoarele rezultate : Hombergen (Bel
gia) — Contet (Franța) 6—1. 6—2, 6—1 ; Hrebec (Cehoslovacia) _ Gulyas (Un
garia) 1—6, 6—2, 6—2, 1—6, 6—3 ; Gimeno

(Spania) _ Pinto Bravo (Chile) 
6—2. 6—1; Moore (R.S.A.) — 
(Pakistan) 2—6, 6—8. 6—4 . 6—3 ; 
ner (S.U.A.) — Koeh (Brazilia)

. 6—0. 6_2 ; Mignot (Belgia) — Kakmea (U.R.S.S.) 6—0. 6—1. 7—5.
întrecerile feminine au început și ele 

sub semnul unei mari surprize : cunos
cuta (enismană americană Rosemary Ca
sals a fost eliminată de Laura Rossouw 
(R.S.A.) cu 6—8. 6—8. In alte partide: . 
Virginia Wade (Anglia) — Betty Stove 
(Olanda) 6—0. 6—1 : Olga Morozova
(U.R.S.S.) _ Karen Krantzke (Australia) 6—2. 7—5 : Billie Jean King (S.U.A.) —■ 
Vinnie Shaw (Anglia) 6—3, 6—0 ; Kery 
Melville (Australia) — Pamela Teeguar- den (S.U.A.) 9—7, 4—6. 16—14 ; Judy
Dalton (Australia) — Neil Truman (An
glia) 6—3, 6—1 ; Franțoise Durr (Franța) 
— Trude Waldhoff (Olanda) 6—3, 6—2.

5— 2, Rahim 
Graeb-

6— 2,

ziar elvețian „LA TRI- 
GENEVE“ apreciază că 
golurile echipei scoțiene 

........ ! of-

încercat să calmeze pe suporterii 
dezlănțuiți. pe stadion, în locul 
unei întreceri sportive, s-a instalat 
haosul".

Un
BUNE DE 
două _ „
au fost înscrise din poziții de 
said.

La rîndul lor ziarele spaniole 
condamnă comportarea nesportivă a 
suporterilor scoțieni, subliniind că 
nu poate fi justificată, prin sim
plu] pretext de a vedea echipa |or 
ciștigind. agresiunea asupra oame
nilor de ordine și a jucătorilor e- 
chipei adverse.

din
ro- 

epilog 1—6,

-L' m n.ia» al vr-tbei de triplu salt, excelentul atlet cubanez
Pedro Perez-Duenas, in plin efcit.

Few. PRENSA LATINA

CEJ MU BINI M skritori de -ntiPLi’ ai TUTUROR TIMPURILOR

TELEX
Selecționata de
Germaniei și-a _____ ___ _
jucând la Kiev in compania echipei lo
cale Dinamo. Sportivii vest-germani au. terminat Învingători cu scorul de 5—2 (2—0, 0—1, 1—1, 2—0).

polo pe apă a R.F. a 
încheiat turneul in URSS

)o-

La Kinshasa s-a desfășurat întilnlrea Internațională amicală de fotbal dintre 
selecționata Republicii Zair și formația 
Spartak Moscova. Victoria a revenit 
delor cu scorul de 2—1 (1—1).

ciclist al Italiei a continuat a 5-a (Foggia — Montesano

gaz-

Turul
etapa - - . ___ __me) cîștigată de italianul Fabrizio Fab- 
bri, care l-a întrecut la sprint pe com
patriotul său Giancarlo Bellini. Ambii 
au fost cronometrați pe distanța de 2S8 km, cu timpul de 6h 52:20. Pe locul trei, 
la 11 sec., a fost clasat Franco Bitossi 
(Italia). Grosul plutonului, în care se 
aflau, printre alții, belgienii Eddy 
Merckx, Roger De Vlaeminck. danezul 
Oile Ritter, suedezul Gbsta Pettersson și 
italianul Gianni Motta, a sosit la 13 sec. de învingător. în clasamentul gene
ral individual continuă să conducă spa
niolul Jose Manuel Fuente, urmat d« Miguel Lașa (Spania) — la 1:35, Gianni 
Motta și Eddy Merckx •— ambii la 2:36, 
etc

cu Ter-

Echipa olimpică de fotbal a R.F. a Ger
maniei, care se pregătește pentru Jocurile Olimpice de vară de la Munchen, a 
susținut un joc de verificare la Regen
sburg cu o selecționată a Poloniei. Jocul s-a încheiat ia egalitate : 2—2 (2—2). Au 
marcat : Bitz (min, 30) și Worm (89), 
respectiv Szarynski (min. 6) și Dejna 
(min. 3D.

Echipa engleză Manchester United, afla- tă în turneu în Grecia, ,a jucat la Atena 
cu formația locală Panathinaikos. Parti
da s-a încheiat cu un rezultat de egalitate 1—1 (0—0). Golul oaspeților a 
marcat de Kid (min 56), iar cel al 
delor de Antoniadis (min. 74).

fast 
gaz-

. 3E 
irja a 
itSî ~ 
I7J3 m
17J3 m

Pedr» Pe.-er-Due
VaCMr Saaeev
NeKan PlodiTM 
Giuseppe Gentile 
Jorg Drehmel 
CAROL CORBI 
Josef Schmid
Phil May
Perrti Pousi
Nikolai Dudkin

195?) 
(1945) 
(1944) 
(1943) 
(1945) 
(1946) 
(1935) 
(1944) 
(1946) 
(1947)

Cuba
U.R.S.S.
Brazilia
Italia
R. D. Germană 
ROMANȚA 
Polonia 
Australia 
Finlanda 
U.R.S.S.

1971 
1968 
1968 
1968
1970
1971 
1960 
1968 
1968 
1970

Pe circuitul de la Imola 
desfășurat un nou concurs 
tru campionatul mondial de motocielism. 
O evoluție remarcabilă a avut din nou 
campionul italian Giacomo Agostini care, 
concurând pe o motocicletă „M.V. Agus- 
:a~, a obținut două victorii : la clasa 
350 cmc (medie orară 162,484 km) și la clasa 500 cmc (medie orară 163,228 km). 
La clasa 125 cmc. victoria a revenit spa
niolului Angel Nieto pe ,.Derbi“, urmat 
de englezul Charles Mortimer pe ..Yarția- ha“. întrecerile rezervate alergătorilor 
de Ia clasa 250 cmc s-au încheiat cu victoria italianului Renzo Pasolini 
(.,Aermacchi“), care a realizat o medie 
orară record de 156.713 km. în urma 
acestor rezultate, situația în clasamentele 
campionatului mondial este următoarea: 
clasa 125 cmc : Parloti (Italia) — 52puncte; clasa 250 cmc: Saarinen (Finlan
da) — 40 puncte; clasa 350 cmc : Agos
tini (Italia) — 50 puncte; ?lasa 500 cmc: 
Agostini (Italia) _ 6o puncte.

(Italia) 
contind

s-a 
neh-

in salâ 
Richnx

oi In <ală_ Învingătorul lui Sa- 
nee-t. la Richmond), și „locotenenții* 

Sa-.eev. Nikolai Bariban (16.86 m 
Ia saU și Valeri Sevcenko (16,77 m. 
» Mlă’.

TURNEUL DE SAH 
DE LA PIOTRKOV

ZÂ\ ^TTEfi3ZĂ\DD£IZÂ\
PERFORMANTA, DAR SI SĂNĂTATEA

1 ziarului
SPORT", 

recent un 
realizat de

Redactorul șef al 
„CESKOSLOVF.NSKY 
Gustav Vlk, consacră 
editorial progresului i 
sportul cehoslovac în anii construc
ției socialiste.

Iată citeva pasagii din acest 
articol t

Pe stadioane ți terenuri au 
nit mii de tineri, au 
forme competiționale, 
permis tineretului de 
sate să-fi evidențieze 
iar țării să-ți poatâ descoperi ta
lentele. Sportul de masă 'a consti
tuit un minunat impuls spre 
măiestria sportird. Iată gloriosul 
bilanț al realizărilor obținute de 
sportul cehoslovac in anii de după 
război: 31 de medalii olimpice

t»c- 
noi 
au

apărut 
care 

la orașe șl 
calitățile.

de aur, 212 titluri de campioni 
mondiali și 226 titluri de cam
pioni europeni. 178 recorduri mon
diale fi europene. Sint cifre care 
vorbesc de la sine. Numai la ul
tima edifie oltmpied din Mexico 
(1966) sportivii cehoslovaci au ob
ținut 13 medalii, din care 7 de aur

Dar sistemul socialist de edu
cație fizică nu-și propune numai 
cultivarea marilor talente, capabile 
să stabilească recorduri și st 
ciștige medalii. Sportul de toate 
zilele, sportul pentru fiecare, tată 
preocuparea noastră, a inim^ofilor 
activiști din diferitele organizații 
sportive. Idealul lor este de a con
vinge și pe cei mai sceptici de 
necesitatea unei activități sporti- 
ve cotidiene. „Crosul pentru sănă-

taie* s-a transformat intr-o mișca
re care a evpriiu toate categoriile 
de virstă. Lupta contra maladiilor 
c«rdisc«, dud c» ajutorul aler
gărilor zilnice. s-a răspindit și 
putem afirma că preferăm să dăm 
■Mt mul; de lucru activiștilor spor- 

nt dedt modsdlor. Activitățile 
din timpul liber se bi
ți capă^ forme tot mai 

In Cehoslovacia sint 
cezvoiiate"1 excursiile tu- 
mcmtonuriie ” pe ’schiuri, 

se cifrează 
persoane dintre care

ti 
tportire 
multesc 
variate, 
foate

si căror participanți 
la mit 
foarte mulți oameni în tirsti

CEA MAI SCUMPA
ECHIPA OLIMPICA

Ziarul „TELEGRAF" din Berli
nul occidental publică un articol 
Pe marginea unei emisiuni radio
fonice din S.U.A. in care au fost 
viu criticate principiile adoptate de 
conducătorii sportului din această 
țară in problemele participării la 
J.O. Ziarul scrie, printre altele :

într-una din cele mai populare 
emisiuni radiofonice de peste o- 
cean, Clifford Buck, președintele 
comitetului olimpic al S.U.A., a 
explicat ascultătorilor că uriașa de
legație a sportivilor ce vor repre
zenta Statele Unite la Munchen. 
este compusă din 550 atleți și costă 
„numai" 10 milioane de dolari. 
Deși intenția președintelui C.O. al 
S.U.A. era de a arăta că totul se 
reduce la o cheltuială neînsemnată 
față de perspectivele de prestigiu 
ce se deschid sportului american, 
totuși vorbitorii următori au cri
ticat foarte aspru pe bonzii aflați 
la conducerea sportului american, 
pentru lipsa lor de principii etice

în scopul Urmărit,* TJentnu opinia 
eronată pe care au împărtășit-o 
maselor largi că „atieții ameri
cani merg la Olimpiadă ca la o 
petrecere oarecare". Atit Harold 
Connoly cit și soția sa Olga Fiko- 
tova, 
adus 
prin 
cotit 
Olga 
siderată în țara sa de origină — 
Cehoslovacia — un exemplu pen
tru tineret și s-a bucurat de ade
vărate onoruri. în estul Europei, 
gloria sportivă este prețuită cum 
se cuvine și un cîștigător al me
daliei olimpice de aur nu este nu- 

o

ambii medaliați olimpici, au 
critici severe mentalității 

care spiritul sportiv este so- 
o simplă problemă financiară, 
a declarat că ea a fost con-

mai o celebritate de sezon, ci 
personalitate națională.

Fostul atlet de culoare Jesse 
wens, care la J.O. din Berlin, 
1936. a cîștigat patru medalii 
aur, a declarat că, azi, deși Sta
tele Unite dispun de atleți de mare 
clasă, totuși. în trecut, exista mai

O- 
în 
de

telegraf
mult enruziasir. pentru sportul pror 
priu-zis și no numa: pentru per
formanță. Dindu-se pe s.ne de e- 
xemplu. el a relatat cit a muncit 
pentru 
sAritor 
Astăzi.
toată
nu

El

ă sprinte:a deveni ti 
de lungime
așa ceva nu mat există, 
pregă-ren câeslășurindu-se 
pe plan sportiv general, cit 

al strictei specializări, 
cu emoție despre

atiț 
acela 
a povestit 

prietenia care ii unea pe sportivii 
de altădată, aratînd că și azi — 
după atîția ani — se află în cores
pondență cu familia fostului campi
on german Lutz Long, clasat pe lo
cul al doilea Ia proba de lungime, 
cîștigată 
pierit in 
meri can 
miliei și 
să-și

de Owens. Deși acesta a 
război. totuși atletul a- 
a continuat să scrie fa- 
1-a ajutat pe fiul lui Long 

termine studiile.
spus el. spirit olimpic înseamnă, 
in primul rind dragoste 
meni și nu numai 
banilor cheltuiți".

„Căci, a

intre oa- 
contabilitatea

După consumarea a opt runde, turneul international feminin de șah de la 
Piotrkov Tribunalski (Polonia) are două 
lidere : Eleonora Gogilea (România) si 
Nowarra (R.D. Germană) — ambele cu 
cite 5 p. cea de a doua reprezentantă 
a României la acest turneu, Veturia 
Simu, ocupă locul patru, cu 4 p. în 
runda a 8-a. Veturia Simu a remizat cu 
Nowarra rezultat consemnat și în par
tidele Milivoevici — Krumova șf Jurczin- 
ska — Heemskerk.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE 
DE VOLEI LA GALAȚI 

în sala Sporturilor din Galați se 
desfășoară astăzi (de la ora 18) și 
mîine (de ia ora 11) două întîlniri 
internaționale masculine de volei 
între echipa locală Politehnica și 
Selecționata orașului Chișinău.

Campionul

Au început întrecerile celei de-a 20-a ediții a tradiționalei competiții automo
bilistice Internaționale „Raliul Acropole”. 
După disputarea primei etape (1 166 km), 
pe primul loc in clasament se află sportivul suedez B. Waldegaard (pe .,Porsche 
911-S'1) cu 34.11 puncte penalizare. 11 ur
mează H. Mikkola (Finlanda) pe ..Ford Escort- — 31,35 p.p. și H. Kallastrom 
(Suedia) pe „Lancia Fulvia” — 34.36 p.p. 
Concurentul finlandez R. Aaltonen (pe 
„B.M.W.”), unui dintre favoriții cursei, 
ocupă locui 10 cu 35,52 p.p. Dintre cele 
93 de echipaje care au luat startul, au 
mal rămas in cursă 78.

în cadrul concursului international de 
natație, desfășurat la Los Angeles, îno
tătorul american Steve Genter a cîști
gat proba de 4Oo m liber în 4:11,1. Pe locurile următoare s-au clasat compa
triotul său John Halliday — 4:11,2 și 
vest-germanui Hans Fassnacht — 4:11,4. Performerul zilei a fost campionul sue
dez Gunnar Larson învingător în patru 
probe : 200 m bras în 2:34 2: 200 m mixt în 2:15.0; 100 m bras în 1:12,1 și 400 m 
mixt în 4:47,8. în proba de 200 m flu
ture. victoria a revenit lui Robin Orr (SUA), cu timpul de 2:08.6, secundat de 
Hans Fassnacht — 2:09,3. Americanul
Ross Walles a ocupat primul loc în cui-sa 
de 100 m fluture cu 59,2.

„greilor“ în formă

JOE FRAZIER A CIȘTIGAT ÎN RUNDUL 5!
NEW YORK, 26 (Agerpres). _ .Campio-

rral mondial de box la categoria grea, 
Joe Frazier, și-a păstrat titlul, fără difi- c-Itate. învingindu-1 prin k.o. tehnic, in 
repriza « 5-a. pe șalangerul său Ron 
Stander. Meciul s-a desfășurat la Omaha (Nebraska). Ln fața a 10 000 spectatori.

După o primă repriză. în care a fost 
practic inactiv Frazier a acclerat ritmul 
în rundul doi. cind adversarul său a 
acuzat citeva lovituri la figură, avind și 
-> arcadă deschisă. Superioritatea cam-

evidentă, Stander devenindpionului este
!n reprizele următoare un veritabil „pu.i- 
ching-bal)“. Spectacolul era penibil șl publicul reclama intervenția arbitrului. 

Aceasta a fost a 29-a victorie obținută, 
ca profesionist, de Joe Fraziar. Managerul campionului mondial, Yancey Dur
ham. a declarat după meci că, înainte 
de a acorda revanșa lui Cassius Clay. 
Frazier este gata să susțină un elt meci 
cu unul din cei mai butii boxeri ai categoriei.

FOTBAL ÎN PREMIERA
PE STADIONUL OLIMPIC DIN MUNCHEN

A.-arâ a inaugurat stadionul olimpic din Munchen. tn cadrul festivității
--- d.spuiat ciec.j'. amical de fotbal intre selecționatele R. F. a Germaniei și Uniu-

S lniilnirea =-a încheiat cu victoria netă a gazdelor : 4—1 (0—0). Golurilea- : ■«: irt-crise de Gerd Miiller (3) și Hoeness, respectiv Kolotov, care a redus din handicap

PENTATLONISTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI

Competiția internațională de pentatlon 
modem (rezervată juniorilor) de la Var- 
ș ivia s-a încheiat cu victoria echipei 
URSS. care a totalizat 15 042 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Polonia
— 14 511 p, Ungaria — 14 347 p, R F. a 
Germaniei — 13 469 p. Bulgaria — 13 377 
p. România — 13 269 p Polonia (B) — 
12 369 p. La individual, victoria a revenit sportivului polonez Stanislaw Skivra cu 
5 237 p. secundat de Stepukov (URSS)— 5 057 p.

NONA GAPRINDAȘVILI SE 
DISTANȚEAZĂ

Cea de a 6-a partidă dintre maestre!e 
sovietice Nona Gaprindașvili și Alia Kuș-

nir. care-și dispută la Riga titlul mon
dial feminin de șah, s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale la mutarea 
a 76-a. In prezent, scorul meciului este 
favorabil Nonei Gaprindașvili cu I'/ț—l'/ț puncte.

INDEPENDENTE BUENOS 
AIRES A CIȘTIGAT „CUPA 

AMSUD"
Peste 50 000 de spectatori au urmărit, 

la Buenos Aires, returul finalei „Cupei 
AMSUD“ ia fotbal disputată între echipa 
locală Independiente și formația Univer- 
sitario Lima Obțînînd victoria cu scorul de 2—1 ' - - -
cucerit, 
feu. în 
rată 1°

(1—0). fotbaliștii argentinieni au 
pentru a treia oară, acest iro- 
nrima manșă a finalei, desfășii- 
r.ima. scorul a fost egal : 0—0.
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