
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN 

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Freședintele Republicii Democra

tice Sudgp, Gaafar Mohammed Ni
meiri, împreună cu soția, Buselna 
Nimeiri, a sosit luni la amiază la 
București, într-o vizită oficială în 
țara noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în ' întîinpinarea șefului statului 
sudanez, pe aeroportul Internațional 
Otopeni, au venit președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Gheorghe Cioară, primarul general 
ăi Capitalei, Emil Drăgănescu și Ion 
Pățan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, conducători de instituții 
centrale, și organizații obștești, ge
nerali șl ofițeri superiorii

Ora iă.OO. La coborîrea din avion, 
președintele Gaafar Mohammed Ni
meiri și soția, Buseina Nimeiri, sînt 
salutați cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu. ’ Cei 
stat își string îndelung 
îmbrățișează cu căldură.

Președintele Nicolae 
prezintă oaspetelui oficialitățile ro
mâne venite în întîmpinare..

în timp ce, în semn de salut, se 
trag 21 de salve de artilerie, sînt 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Cei doi șefi de stat trec 
apoi în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

Ceremonialul primirii continuă cu 
prezentarea șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la București, pre
cum și a celorlalte persoane oficiale 
române venite la aeroport.

Cei doi președinți primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroport, aplaudă cu căldură, salu
tă cu entuziasm pe cei doi șefi de stat, 
își manifestă bucuria de a avea ca oas-

• Oaspeților — 
duroasâ primire la 
roportul internațional 
topeni

căi-
ae- 
O-

• Depunerea unei 
roane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

co-

9 Vizită protocolară 
făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Consiliului
Republicii Socialiste Ro
mânia și tovarășei Elena 
Ceaușescu

președintele 
de Stat al

care răspund 
feștărilor de 
populației.

eu cordialitate mani- 
prietenie și stimă ale-

și tovarășa 
doi șefi de 
mîinile, se

Ceaușescu

• Dineu oficial in o- 
noarea oaspeților

pete pe reprezentantul poporului su
danez. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Nimeiri răspund cu 
prietenie aclamațiilor, se fotografia
ză în mijlocul cetățenilor care îi 
înconjoară cu multă dragoste. Pre
ședintelui sudanez, soției sale le sînt 
oferite buchete de flori.

Președintele Gaafar 
Nimeiri și președintele 
Ceausescu iau loc într-o 
deschisă, escortată de motoeicliști, 
îndreptîndu-se spre reședința oficia
lă rezervată oaspeților.

Pe traseul de la aeroport pînă în 
Capitală ca și pe străzile orașului, 
mii și mii de bucureșteni salută cu 
căldură pe șefii celor două state,

Mohammed
■ Nicolae 

mașină

★
Republicii Democra- 

—, =—------ 1 Gaafar Mo
hammed Nimeiri, a depus, luni 
după-amiază, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi ro
tonda monumentului.

★
Președintele Republicii Democratice 

sudan. Gaafar Mohammed Nimeiri 
Și soția, Buseina Nimeiri, au făcut 
luni seara o vizită protocolară tova
rășului Nicolae Ceausescu, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In fața Palatului Consiliului de 
Stat, o gardă militară a prezentat 
onorul.

La întîlnirea care a avut loc au 
asistat Florian Stojca, ambasadorul 
României' la Khartum și Tag Elsir 
Mohamed Abbas, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii De
mocratice Sudan la București.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu, aii oferit luni, în 
saloanele Palatului Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri 
și a soției sale, Buseina Nimeiri.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, președintele Consiliului de 
Stat, Nicoîae Ceaușescu, și președin- ‘ 
tele Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, au ros
tit toasturi.

Președintele
tice Sudan, generalul 
1-—J Nimeiri, a depus,
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IN LUMINA HOTARlRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

ISI DUVEDESG
Rubrica noastră dedicată activi

tăților sportive de masă se do
vedește a fi, pe zi ce trece, tot 

mai neîncăpătoare. De pretutindeni, 
din orașele patriei, ne sosesc veștile 
numeroaselor întreceri care se orga
nizează la fiecare sfirșit de săptă- 
mînă, 
start 
vele 
lera i 

în
de la competițiile organizate sîmbătă 
și duminică, în care — potrivit in
dicațiilor trasate de Hotărirea de 
partid — accentul principal a fost 
pus pe FORMELE SIMPLE, ACCESI
BILE, DESFĂȘURATE IN AER LIBER.

Viața demonstrează marea lor uti
litate, faptul că ele răspund cel mai 
bine preferințelor tineretului, a tuturor 
iubitorilor de mișcare și sport.

DIN PLIN UTILITATEA Șl POPULARITATEA
LA BUZĂU MULT SOARE, DAR ȘL UN PETEC DE UMBRĂ

Paul Dobrescu (stingă) 
deschisă a lui Calistrat

vrea — fi va reuși — s« exploateze garda foarte 
Cuțov Foto î Ion MIHAlCA

După turneele de box de la Pitești, lași și Oradea

ȘEFIA UNOR CATEGORII
ESTE REPUSA IN DISCUȚIE

Relatările trimișilor noștri despre cele mai importante partide ale competiției

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA DAVIS“

Primăvara sportivă a luat un 
impetuos și avem toate moți- 

să credem că ea își va acce- 
ritmul.
grupajul de astăzi, noi relatări

JU

CUTOV — DOBRESCU : 
TACTICA A DECIS

Cu mult simț de anticipație, 
ganizatorii ’ turneului de box pe 
tegorii de greutate de la Pitești au 
trecut în fruntea afișului o posibi
lă finală Cuțov — Dobrescu. Previ
ziunea s-a adeverit și localnicii au

or- 
ca-

umplut Sala sporturilor în ultima 
seară a competiției. Ei nu au avut 
ce regreta.

Meciul Cuțov — Dobrescu este 
de mai multă vreme o întîlnire cu 
priză la public. Prin tradiție, prin 
înverșunarea cu care a fost dispu-

(Continuare in pag. a 4-a)

ILIE NĂSTASE

Declarațiile campionului nostru
Revenit pentru trei zile în Capitală, 

Ilie Năstase a plecat din nou, ieri, 
pentru a începe primul serial de tur
nee în aer liber din acest an : Bar
celona, Palm Beach (Florida), Monte 
Carlo, Madrid, Florența, Borncmouth. 
Apoi, în zilele de 18, 19 și 20 mai, 
Ilie va fi prezent în echipa Româ
niei care va debuta în ediția 1973 a 
„CUPEI DAVIS“. jucînd cu reprezen
tativa Olandei.

Tntr-o ’vizită la redacția noastră 
unde a primit din partea colecti
vului ’ '___
relief (operă a sculptorului C. Iorda- 
che) reprezentîndu-1 pe cîștigătorul 
Marelui Premiu F.I.L.T. 1972, Ilie 
Năstase ne-a declarat :

„După ultimul turneu din circuitul 
„indoor11 american, cel de la Washing
ton, ani simțit 
un răgaz și să 
locul celor de 
un interval cit 
am și declinat 
cura în aceste zile la Valencia. Prin 
desele solicitări de a participa la 
competițiile de peste hotare sînt 
obligat să absentez multe perioade 
de timp din țară. Dar, oriunde mă 
găsesc, nu uit nici un moment că nu
meroșii iubitori ai tenisului din Ro
mânia mă urmăresc cu atenție, do
resc și așteaptă vești cit mai bune 
de la evoluțiile mele. în primele tur
nee americane ale acestui an lipsite 
de interesul pentru a acumula puncte 
în premiul F.I.L.T. am avut o 
evoluție mai degajată pentru că nu 
se poate evolua un an întreg cu e- 
t'ortul maximal. De-abia de acum 
inainte începe greul11.

Abordînd problema participării la 
„Cupa Davis11 ’73, la care Ion Țiriac 
a renunțat definitiv printr-o scrisoare

nostru redacțional un baso-

nevoia să-mi permit 
mă reîntorc în mij- 
acasâ, chiar pentru 
de scurt. De aceea 
invitația de a con-

înainte de plecarea din București
adresată federației de specialitate. 
Ilie Năstase a spus :

,.Am discutat cu __ '______
C.N.E.F.S. și federația noastră par- 

„Cupa Davis“ la care eu. 
parte, ca o îndatorire 

activității .mele de sportiv, 
îndrumări prețioase de

ticiparea la 
firește iau 
de eăpătii a 
Am primit

C.

conducerea

COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Ultima turnantă înaintea sosirii. De aici va începe sprintul final. Aspect 
din întrecerea celor 1 000 de buzoience, in mult disputatul cros al fetelor

PRETUTINDENI, PARTICIPARE NUMEROASĂ 
ENTUZIASM, TINEREȚE

J ■ ■ ■

J

TIMIȘOARA. Iată că, la numai două 
săptămîni după Crosul elevilor, centrul 
Timișoarei a găzduit, duminică, într-o 
splendidă zi de primăvară, o nouă com
petiție de cros, rezervată de astă dată stu
denților din oraș. La inițiativa C.J.E.F.S. 
Timiș, a U.A.S.C.R. și a Comitetului mu
nicipal U.T.C., peste 3 500 de studenți și 
studente s-au adunat la locurile de 
start. Organizarea bună, animația nemai- 
întîlnită de pe aleile din orășelul stu
dențesc și, mai ales, interesul manifestat 
de factorii de conducere din municipiu, 
au creat o ambianță .excelentă de între
cere și au asigurat un succes. - deplin , 
competiției. Iată ocupanții primelor trei 
locuri : FETE : 1. Mariana Mihăilescu
(Facultatea de educație fizică) ; 2. Doina 
Creșiu (Facultatea de zootehnie) ; 3. Car
men Doncu (Facultatea de educație fi
zică) ; BĂIEȚI : 1. I. Cordoș (Facultatea 

. de educație fizică) ; 2. V. Veber (Facul
tatea de construcții) ; 3. V. Prună (Fa
cultatea de construcții) ; CLASAMENT

1. Facultatea de edu-
2. Facultatea de științe
3. Facultatea de con- 

ARCAN — coresp. ju-

PE FACULTĂȚI : 
cație fizică 504 p; 
economice 444 p ; 
strucții 381 p. (P. 
dețean).

ORADEA. Duminică s-a desfășurat în 
Parcul muncitorilor o nouă etapă a 
Crosului primăverii, la care au partici
pat peste 400 de băieți și fete din Coope
rația meșteșugărească și unele întreprin
deri, Iată cîștigătorii (Cooperația mește
șugărească) ; juniori, 1 000 m — L. Scha- 
far (Coop. încălțămintea) ; junioare, 
600 m — Margareta covacs (Coop, 
încălțămintea) ; seniori, 1 500 m — 
V. Varga (Coop. Arta Crișană). Pri
mele trei locuri ocupate de către repre
zentanții întreprinderilor de stat : ju
niori : L. Boldiș (Combinatul cie mobilă

Duminică dimineața, în aceeași 
ambianță ca pretutindeni în țară — 
soare triumfător de primăvară — 
s-a alergat și la Buzău. Aici s-au 
întrecut peste 1000 de fete, cele mai 

'bune din întregul județ, învingătoa
rele crosurilor preliminare organi
zate în'sate, în comune și în orașe. 
In total, acțiunea a pus în mișcare 
și a trezit ambițiile a nu mai pu
țin de 25 000 de buzoience. Cam a- 
ceasta este cifra din care a prins 
a se cerne și a rezultat mia de con
curente înscrise la faza întrecerilor 
pe județ.

încă din primele ore ale dimineții 
au început să sosească în Buzău 
autobuzele cu participantele la cros. 
Din comuna Vadul Pașii, din satul 
Sărățeanca, 
gele, 
din 
ceia mai îndepărtate de 
județului, ca să sosească la 
mai ales odihnite la locul 
lor, au pornit de acasă încă 
bătă după-amiază. Seara au 
și au dormit la un cămin, 
Sărat, iar de aici, a doua zi, 
și-au continuat drumul pînă 
zău. Și tot cu autobuzul au 
Buzău Și elevele de la Școala ge
nerală din Mărăcineni-Căpățînești. 
Cele mai bune alergătoare din
clasele a V, a Vl-a, a VII-a și a 
VIII-a. Le-am întîlnit strînse ciucu
re, lîngă intrarea principală a sta
dionului. Aici 
profesoara lor 
Dar profesoara 
tele, înciudate, 
lacrimi în ochi.
dacă să mai aștepte sau nu, 
cel puțin unde să se ducă. Și, bine
înțeles, n-au mai concurat. Fetelor 
din Mărăcineni duminica nu li s-a 
părut însorită...

Dar să facem un pas și să tre
cem în zona bucuriilor împlinite. La 
numai un kilometru de poarta sta
dionului. din fața Școlii generale nr. 
15, locui de adunare a tuturor par- 
ticipanților la cros, s-a dat rînd pe 
rînd startul în disputele pe care 
le-am apreciat de o deosebită fru
musețe. Să luăm, de pildă, cursa 
junioarelor II. La semnalul de start 
ău țîșnit să-și apere șansele li>2 
de concurente. S-a plecat tare. Chiar 

. prea tare pentru .o cursă de 709 m. 
In fruntea unui pluton, o fată mai 
mică cu un cap decîit toate celelalte 
ducea o trenă „infernală". Și cum 
era firesc, n-a putut rezista pînă la

Gh. ȘTEFANE5CU

Merei,
Vîleele,

din comunele Pătîrla- 
Ziduri, Beceni. Fetele 
una dintre comunele 

capitala 
timp și. 
dispu te- 
de sîm- 
poposit 
în Rm. 
în zori, 
la Bu- 

sosit la

le dăduse' îmtilnire
Florentina Frățilă. 

nu a venit, 
dezorientate

:ar fe-
__  aveau

Nu știau ce să facă, 
sau ,

(Continuare ta pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

FOTBALIȘTII LOTURILOR
A ȘI DE TMKT

SE ANTRENEAZĂ LA BUCUREȘTI
• lordănescu, Dobrin și Aelenei — indisponibili • Mîine, un meci- 

test al selecționabililor
Așa cum am mai anunțat, de 

ieri s-au reunit la București, lotu
rile A și de tineret (sub 23 de ani) 
la fotbal, în vederea unor antrena
mente comune și a unei partide de 
verificare pe care ele o vor susține 
împreună, mîine.

• LOTUL A cuprinde următorii 
17 jucători :

STEAUA : Haidu, Sătmăreanu, 
Dumitru, Pantea

PANORAMIC INTERNAȚIONAL SÂPTAMINAL

Scptămîna care a trecut a fost bogată în 
evenimente sportive internaționale. La 
unele dintre ele, chiar dintre cele mai 

importante, au luat parte și sportivii noștri, în 
atenția opiniei sportive de la noi aflîndu-se în 
mod special campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa B), finala Cupei campioni
lor europeni la handbal feminin, campionatul 
european la lupte libere și preliminariile tur
neului U.E.F.A.

în primul plan s-au situat întrecerile de la 
hochei transmise de la Graz, atractive, intere
sante, prin faptul că echipa României a jucat 
mai dezinvolt decit în anii trecuți, realizîncl 
jocuri și rezultate strînse. Acest „plus" a fost 
rezultatul unei pregătiri mai atente, mai asi
due, a unei mobilizări mai eficiente a întregii 
echipe de hochei care poate fi apreciată pen
tru ansamblul comportării de la Graz. După 
cum se știe, echipa României a ocupat locul 
al IV-lea în Grupa B, ratînd cu puțin meda
lia de bronz, în meciul ultim cu Iugoslavia 
cînd a fost la un pas de victorie, deci de po
dium. Intr-un fel, s-ar putea afirma că ho- 
cheiștii, mai bine spus federația noastră de 
specialitate, și-au atins obiectivul dinaintea 
plecării apreciat ia locul IV—VI. Dar iată că 
ar fi fost posibil locul III și în acest caz putem 
întreba de ce oare specialiștii noștri n-au fost 
mai îndrăzneți în fixarea obiectivului ? Poate 
că avînd o țintă superioară, jucătorii noștri 
ar fi forțat mai mult în partida finală, pe cînd 
așa, cu rezultatul ultim de egalitate realizau și 
obiectivul „maximal", locul IV I

Firește că, de la imaginile pline de dina
mism oferite de hocheiștii noștri, la dezolan
tele faze de la finala Cupei campionilor euro
peni susținută de handbalistele de la Univer
sitatea Timișoara în jocul cu Spartak Kiev, este 
o diferență enormă. A fost la îndemina oricui 
să constate superioritatea sportivelor sovietice.

dar tot atit de evident a apărut faptul că 
echipa noastră campioană a jucat cu mult 
sub nivelul posibilităților ei, în multe momente 
abandonind pur și simplu lupta, intr-o aseme
nea măsură incit era penibil să o privești cit 
de ușor este depășită. Dacă Universitatea Ti-

tarea de anul trecut (2 medalii de argint și 2 
de bronz) deși de această dată specialiștii pro
puseseră ca obiectiv 5 medalii. Fină la urmă 
NICI O MEDALIE, deci un regres îngrijorător 
care urmează să fie explicat de antrenori și 
deratie după revenirea de la Lausanne.

In sfîrșit, fotbaliștii juniori încheie suita, 
binecunoscutul rezultat de egalitate de 
București, 2—2 cu formația Greciei, după

te-

ETAPA A XVIII-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

RECUPERĂRI FAȚĂ DE
PRECEDENTA APARIȚIE

SUB NIVELUL
POSIBILITĂȚILOR,

OBIECTIVE
NEÎNDEPLINITE!

mișoara n-a jucat la nivelul valoroaselor ad
versare, aceasta ne-a apărut evident și chiar 
scuzabil, dar de ce nu s-a comportat la cel 
mai bun nivel al posibilităților proprii ? Cine 
le-a oprit și cine poate accepta o asemenea 
reprezentare deplorabilă la nivel internațional, 
mai cu seamă că în alte împrejurări handba
listele de la Timișoara s-au comportat remar
cabil ? „

Luptele libere, de la care se așteptau me
dalii la campionatele europene de la sfîrșitul 
săptăminii, n-au reușit să reediteze compor-

cu 
la

. . . . ce
echipa României a condus la pauză cu 2—0 
Calificarea rămîne acum sub semnul întrebării.

S-ar mai putea adăuga și alte rezultate și 
clasări recente nesatisfăcătoare ale sportivilor 
noștri, chiar la șah (înfrîngerea echipei femi
nine dirt partea echipei R. P. Ungare), cicliștii 
pe ultimul loc în turul Algeriei etc. Prin urmare 
o serie de acțiuni in pregătire de mai mult 
timp ale căror finalizări s-au dovedit deficitare.

Conducerea CN.E.F.S. s-a sesizat de rezul
tatele necorespunzătoare înregistrate. Ieri di
mineață primvicepreședintele C.N.E.F.S., gene
ral It. Marin Dragnea a convocat activul fe
derațiilor și a arătat nemulțumirea conducerii 
mișcării 
călcare

S-au 
analize 
și cu măsuri în consecință pentru a nu se mai 
repeta asemenea comportări neconcordante cu 
condițiile bune de pregătire de care se bucură 
sportivii noștri. O ATENȚIE DEOSEBITĂ SE VA 
ACORDA LOTURILOR REPREZENTATIVE AFLATE 
ÎN PREZENT ÎN PREGĂTIRE PENTRU A LE 
MĂRI POTENȚIALUL, ASTFEL CA SPORTUL 
ROMÂNESC SA FIE DEMN REPREZENTAT PES
TE HOTARE. S-au anunțat de asemenea o se
rie de măsuri care decurg din Planul de mă
suri al C.N.E.F.S. pentru îndeplinirea Hotăririi 
Plenarei 
2 martie 
educației 
sportului

sportive față de rezultatele nesatisfă- 
înregistrate.

luat măsuri pentru organizarea unor 
profunde, cu stabilirea unor răspunderi

C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
1973 privind dezvoltarea continuă a 
fizice și a sportului, a îmbunătățirii 
de performantă.

DINAMO ; Dinu, Cheran, 
Nunweiller, Dumitraehe

„U“ CRAIOVA : Sameș, 
menco, Marcu

RAPID : Răducanu; F. C. ___
GEȘ: Troi; A.S.A. TG. MUREȘ: 
Hajnal; STEAGUL ROȘU : Pesca
rii ; C.S.M. REȘIȚA : Beldeanu ; 
F. C. CONSTANȚA : Antonescu.

lordănescu, accidentat (întindere 
de ligamente la genunchiul drept) 
și Dobrin, de asemenea indisponi
bil, nu au putut răspunde la convo
carea lotului.

• LOTUL DE TINERET (pînă Ia 
23 de ani) are următoarea compo
nență : \

DINAMO : Cavai, G. Sandu, Săt
măreanu II, Moldovan

„U“ CLUJ : Ștefan, Porațchi, Mu- 
reșan

STEAUA : Ciugarin, Dumitriu IV; 
SPORTUL STUDENȚESC : Tănă- 
sescu, Lucaci ; JIUL : Mulțescu, 
Roznai ; STEAGUL ROȘU : Anghe- 
lini, Anghel ; C.F.R. CLUJ : Visan : 
A.S.A. TG. MURES : Boldni ; S. C. 
BACĂU: “

Din lot 
minică, a 
de tibie) 
pentru o 
timp.

Radu

Oble-

AR-

Florea.
lipsește Aelenei care, du- 
fost accidentat (fractură 

și a devenit indisponibil 
mai lungă perioadă de

DE PRIMĂVARĂ
Sîntem datori să aducem primele 

elogii, referindu-ne la a treia apari
ție de primăvară a campionatului 
nr. 1 al fotbalului nostru, spectato
rilor. Și duminică, interesul publicu
lui s-a menținut la o cotă ridicată : 
în nici una dintre cele opt întîlniri 
nu am înregistrat cifre sub 10 000 de 
asistenți! Faptul asigură întrecerii 
indispensabila ambianță a disputei 
sportive și mărește, concomitent, obli
gațiile celor direct implicați în furni
zarea spectacolului de pe gazon.

Și, o spunem de asemenea cu plă
cere, etapa nr. 18 a reușit să șteargă 
multe dintre umbrele pe care prece
dentul act al campionatului le lăsase. 
Ea a avut multe dintre atracțiile 
fotbalului : și goluri, capitol la care 
marii beneficiari sînt spectatorii din 
Tg. Mureș, și frumoase evoluții de 
scor, și — mai cu seamă — a oferit 
surprize, a răsturnat calcule și pre
supuneri, ceea ce, iarăși, transmite 
etapei sau etapelor care vin promi
siuni și motive de a lua drumul sta
dioanelor.

Clasamentul vorbește foarte mult 
despre perspectiva unor întreceri cu 
multă sare și piper și în lupta de 
sus, pentru cununa învingătorului, și 
în aceea de jos, pentru prelungirea

„contractului11 de existență în Divizia 
A. Dacă în momentul de față Steaua 
și Dinamo par figurile principale ale 
cursei pentru locul 1, nu trebuie să 
credem că Universitatea Craiova va 
rămîne (și nici nu e bine să rămî- 
nă...) descumpănită de insuccesul de 
la Pitești ; mai cu seamă că progra
mul e surîzător în continuare pen
tru ea. Dar nu numai craiovenii pot 
apare în duelul Steaua — Dinamo, ca 
interesați în victoria finală. Să nu 
uităm resursele acestei harnice și 
constante formații feroviare clujene 
care știe să iasă din „contrele11 cam
pionatului tocmai cînd o crezi pier
dută. Și S.C. Bacău pare revenită la 
o bună stare psihică, mai cu seamă 
dacă și Dembrovschi va reuși să sca
pe de afecțiunea de stomac care îi 
reduce atîta randamentul acum ; să 
nu îi credem prea devreme descu
rajați nici pe jucătorii din Petroșani, 
care cred mai departe cu tărie în 
visul unei prezențe într-o cupă euro
peană ; și, în’ sfîrșit, campioana, ple
cată foarte echilibrat și linear in

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag a 3-a)

Fcto : I. MIHA1CA
l'Uza Utn derby ui (le la Pitești (F. C. Argeș — 

Hameg, dar portarul Manta va reține balonul

.5<// , . s. ?
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B H L I 3 Etapa a XV-a a campionatului feminin

TRADIȚIA MECIURILOR I. E. F. S. - RAPID NU
Interesanta desfășurare a unora 

dintre meciurile etapei a XV-a a 
campionatului republican de bas
chet feminin ne obligă să revenim 
eii amăttutite asupra disputării lor

I.E.F.S. — RAPID (52—50). Der- 
by-ul nu s-a dezmințit, sub aspec
tul dramatismului luptei și al evo
luției scorului. Feroviarele au fă- 
ctit risipă de energie pentru a con
tracara plusul de talie si 
genitate al studentelor și, 
au condus majoritatea 
(15-^12 min. 8, 22—15
47—43 tain. 30). Dar ele 
putut desprinde, pentru că Popov, 
ÎP prima repriză, și Tita, în cea de 
a doua, au izbutit să rezolve fa
vorabil majoritatea situațiilor avute 
de I.E.F.S. în plus, eliminarea (pen
tru 5 faulturi) a jucătoarelor Va- 
silescu (min. 22). Suliman (min. 31), 
HaeoViță (tain. 36), și Bosco (min. 
39) a scăzut treptat vizibil randa
mentul formației Rapid, care s-a 
Văzut în final cu un .,5" alcătuit 
numaj din rezerve, în rîndul cărord 
doar eforturile Ștefaniei Basarabia 
au fost vizibile. Chiar și în aceste 
condiții, echipa I.E.F.S. a cîștigat 
mult maî grău decît îi dădea drep
tul Valoarea individuală a baschet
balistelor ce o alcătuiesc. Au în-

scris: Tita 19, Popov 11, Szabo 8, 
Saletl 7, Păntea 4, Iftimie 3 (au mai 
jucat Petric, Deak) pentru I.E.F.S.. 
respectiv Ivanovici 13, Suliman 12, 
Răcdviță 11, Boiscci 7, Basarabia 5, 
El. Pajtek 2 (au mai jucat Găescu, 
Tal, Vasilescu, Stancu). Au arbitrat 
M. Aldea .(bine) și I. Știrbu (reti- 
tiut și cu unele greșeli).' (O. STAft- 
CULESCU)

de omo- 
ca atare, 
timpului 
ttiiri. 13, 
nu s-au

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI (55—65) 
Foarte dificilă victorie a obținut 
liderul. După 11 minute, scorul era 
egal (19—19) și doar ineficacitatea 
combinațiilor ofensive ale gazdelbt 
a făcut ca scorul să încline în fa
voarea bucureștencelor, din rîndul 
cărora s-a evidențiat în mod deo
sebit Ecaterina Savu. Au înscris 
Se.vu 31, Ciocan 11. Demetrescti 8, 
Pruncu 6, Boc,a 3, Capotă 2, Szaba- 
doS 2, Predescu 2 pentru Politeh
nica, respectiv Szekely 13, Neța 15, 
Merca 8, E. Farkaș 7, Jighișan 3, 
A. Farkaș 2. Lazăr 2. Au arbitrat 
cu scăpări Șt. Grecu și A. Cara- 
hian. (Mircea HADU, coresp.)

A FOST DEZMINȚITĂ
saj' 16, Lbrincz 14, Lucaei 8, Novai 
8, Szabo 4 pentru Voința, respec
tiv Fulop 16. Pataki 8, Pop 17, Mi- 
halic 20, Karcșo 4, Horvath 1. Au 
arbitrat eu competență î. blrieseu și 
Al. Ivan. (C. ALBU, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA (85—61). 
Oaspetele au dezamăgit din tonte 
punctele de vedere, fiind net de
pășite de gazde care au avut în 
Liliana Rădulescu și Andreescu ju
cătoare în deosebită vervă. Au în
scris L. Rădulescu 23, Andreescu 21, 
Fierlinger 17, Iohaș 13, T. Rădu- 
lesctl 8, Mătefeseu 2, Savu 1 pentfu 
Voința, respectiv Goian 15, Villa- 
nyi 20, Sarchisian 9, Schnebli 9, 
Nedelea 4, Balogh 2, Grosskopf 2, 
Au arbitrat foarte bine S. Filoti și 
D. Gahea.

VOINȚA TG. MUREȘ — SĂNÂ- 
TATEA SÂTU MARE (70—66). 
Meci de slfibă factură tehnică, în
cheiat cu victoria meritată a gaz
delor. Au înscris Opriciu 20, Bras-

CUPA PRIMĂVERII'4
■■

JUCĂTORII DE LA UNIVERSITATEA
AU CUCERIT PRIMA EDIȚIE

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
-^CRIȘUL ORADEA (48—43). Par 
tida a plăcut datorită în special 
„cursei de urmărire" (încheiată cu 
sitcces) efectuată de buciireștence, 
în ultimele minute. Orădencele au 
jucat mai bine titap de 33 dd mi
nute (au condus cu 41—32). dar. fi
ind prea sigure de victorie, și-au 
pertnis momente de relaxare de 
care au profitat prompt baschetba
listele de la Constructorul. De alt
fel, se cuvine să precizăm că, din 
min. 33, Crișul nu a înscris decît 
două aruncări libere Și a ratat 
toate pozițiile create 1 Au înscris 
Popescu 14, Gugu 12, Godeanti 10 
Gheorghe 8. Barabaș 4 pentru Con
structorul, respectiv Varga 14, Cvar
tal 10, Balogh 6. Topor 6. Ghiță 5, 
Dudaș 2. Au arbitrat bine M. Ri- 

Atanasescti. (A. VASI-zea si A.
LESCU)

Ne mai despart doar cîteva zile 
de reluarea campionatelor naționa- 
'.e. așa încît ultima etapă a „Cu
pei Primăverii" (masculin), consu
mată duminicii dimineață pe tere
nul Dinamo din Capitală, repre
zintă și un foarte bun prilej de a 
aduce în actualitate patru 
■ ortaațiile divizionare A : 
«“itatea, Steaua, Dinamo și 
— toate din București.

Ele au fost angrenate în 
tfția de care aminteam, organizată 
de federația de specialitate cu sco
pul de a le oferi un prilej de No
tificare a potențialului înainte de 
reintrarea în cursa pentru 
național.

Etapa de duminică din 
Primăverii" ne-a oferit un 
de mare' atracție, extrem de 
tat din primul și pînă în ultimul 
minut. Este Vorba de întîlnirea din
tre Steaua și Universitatea, princi
palele aspirante la titlul de cam
pioană națională pe 1973. Han d bal iș- 
tii militari au abordat acest joc cu 
mare încredere și au avut avantaj 
pînă în ultimele minute ale primei

dintre
Univer-
Voința

compe-

titlul

„Cupa 
derby 
dispu-

reprize, cînd studenții au egalat: 
9—9- La reluare, Steaua pornește 
din nou la ofensivă, reușește să se 
detașeze la două goluri (min 40 : 
13—11, min. 50: 15—13) dar Uni
versitatea găsește mereu „antido
turi" refăcînd handicapul. Și, spre 
surprinderea generală, cu două mi
nute înainte de final, Cosma în 
Scrie punctul victoriei pentru for
mația antrenată de Eugen Trofin : 
17—16 ! Principalii realizatori : Cos
ma (5) și Voina (4) Universitatea, 
respectiv Kiesid (6) și Gruia (5). 
Foarte slab arbitrajul prestat de 
Și. Dinescu și I. Georgescu.

în cel de-al doilea meci, Dinamo 
— care se dovedește în mare reve
nire de formă la acest început de 
sezon în aer liber — a Surclasat 
Voința cu 21—10 (7—6). Principalii 
realizatori ; Dinea (5), Dan Marin 
(S) și Smerea (5) pentru Dinamo 
respectiv Uhicttlcse’i (3).

Clasamentul final al competiției 
este următorul : 1. UNIVERSITA
TEA — 6 p, 2. Dînarno — 4 p, 3. 
Steaua — 4 p, 4. Voința — 0 p.

H. ALEXANDRESCU

_ S C Ei 1 gf

Aminate din cauza participării u- 
nor sportivi in competiții interna
ționale și din lipsa de zăpadă, cam-

V
CLASAMENTE

1. POLITEHNICA 15 14 1 1107— 815 29
2. I.E.F.S. 14 13 1 974— 687 27
3. Rapid 14 9 5 841— 769 23
4. Voința București 13 7 i 984— 904 22
5. Univ. Timișoara 15 7 8 922— 948 22
6. Constructorul 15 5 10 735— 871 20
7. „U“ Cluj 14 6 3 795— 899 20
8. Crișul 14 5 9 806— 841 19
9. Sănătatea 15 4 11 827—:1015 19

10. Voința Tg. Mureș 15 3 12 881—:1123 18

Irhid Szekdly (,.U“) a pătruns prin
tre Atica. Demetreseu și Margareta 
Pruncu pentru a recupera mingea. 
Fază din meciul „U“ Cluj — Poli 

tehnica
Fctb: Ltica ANDREI — Cltij 

în ierarhia coșgeterelor, Gabriela 
Ciocan își păstrează un avans mi
nim în fața Olimpiei Neța, care 
are un meci mai puțin jucat. în 
rest, vom menționa impresionantul 
salt făcut de Ecaterina Savu, care 
a intrat în „pintenul" frtiritașelbr 
si „sprintcăză" spre primul loc. 
Clasament : 1. GABRIELA CIO
CAN (Politehnica) 239 p, 2. Olim
pia Neța (,.U‘* Cluj) 237 p 3. Su- 
zana Szabados (Politehnica) 232 p, 
4. Elena Opriciu (Voința Tg. Mu
reș) 229 p, 5. Ecaterina Savu (Uo 
litehnica) 226 p, 6. Aurica Pop (Să
nătatea) 222 p, 7. Ildiko Villafiy 
(Universitatea Timișoara) 220 p. 8. 
DOi'ina Suliman' (Rapid) 213 p.

A FOST
. Zilele trecute, activitatea sportivă 

din orașul Alexandria a 'înregistrat 
uh evenîtaeht inedit Reșbdîtița jude
țului Teleorman a găzduit pentru, 
prima oară un mare concurs de tir 
la care au. participat majoritatea 
țlntașilor fruntași ai țării. Este vorba 
de concursul cu caracter republican, 
„Cupa tineretului", competiție cu care 
s-a irlaugurat noul poligon din Ale
xandria. Pe cele 20 de linii de tra
gere au fost prezenți la întrecerile 
de pușcă și pistol liber sportivi de

Nr. 7372

DE ASTĂZI, PÎNĂ DUMINICĂ, LA PREDEAL

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ALPINILOR
pionateîe naționale de schi alpin 
încep de azi, la Predeal, cu între
cerile juniorilor și junioarelor, după

CUPA VETERANILOR" S-A BUCURAT DE UN FRUMOS SUCCES
PETROȘANI (prin telefon). A doua 

ediție a „Cupei Veteranllar*1 la schi a 
abut 10c aurtiihică pe pîrtiile din paring. 
In organizarea C.M.E.F.S. Petrdșăta. în
trecerea a reutdt la start peste 40 de 
schiori, care și-au disputat întîietatea 
ihtt-d probă de slalom special in două 
manșe.

Zăpada fofltte buna și timpul excelent 
au constituit stimttlente evidente pentru 
concurenți, care s-au întrecut cu o ar
doare demnă de toată lauda. IATA RE
ZULTATELE : 33--40 ani : 1. Andrei
Gerstenbretri (Voință petroșani), 2. C. 
Munteanu (Energia Paroșetii). 3. I. 
Baczonl (Minerul Lupani) ; 40—15 ani : 1. 
I. Morar (Paringul Petroșani). 2. A. 
Kato (Minerul Ludeiii), 3. C. Crijela (Mi
nerul Lupeni) ; 45—50 ani : 1. A. Anghel 
(Jiul Petrila). 2. V. Mihuț (Jiul Petrila), 
3. P. Baiea (Progresul Deva) ; peste 50 
ani : 1. S. Clofiica (Minerul Lupeni). 2. 
I Telman (Minerul Lupeni), 3. Fr. Eda-

lin (Paringul Petroșani). (B. STAICU — 
coresp.).

REȘIȚA (prin telefon). Veniți de la 
sute de Kilometri, foștii schiori ai Re- 
șttei, care au reprezentat cu cinste 
schiul bănățean, s-au prezentat pentru a. 
IX-a oară la tradiționala competiție do
tată cu „Cttpa Veteranilor". Disputele 
au purtat amprenta ambiției și dorinței 
de victorie, ca în orice întrecere de am
ploare. IATA REZULTATELE : fond,
30—io ani : Anton Opelțz ; 40—50 ani : 
Hilda Kuhn Și Iile Rogobete ; 50—60 ani : 
Blanca Krubl și Iosif Gedeon ; peste 
60 ani ; Bruno Brettieger ; slalom, 30—lo 
ani î Margareta Arvai și Emil Marele ; 
40—50 ani : Augustin Lamaș ; 50—60 ani : 
Gizela Doboșan și Ibn Pitula. (D. GLA- 
VAN — coresp. județean).

TRIUNGHIULARUL JUNIORILOR
DE LA ARAD

Timp de două zile, sala de sport 
din Arad a găzduit triunghiularul 
international de lupte greco-romane 
la care au participat reprezentat!- 
vele de juniori ale Iugoslaviei, Un- 
gariei și României. întrecerile au 
fost de un nivel tehnic bun, toate 
cete trei formații străduindu-se să 
ofere meciuri de bună calitate. Echi
pa română a etioldăt bine în partida 
cu Iugoslavia, obținînd opt victorii, 
dar în întîlnirea cu Ungaria a pier
dut la limită.

Iată rezultatele tehnice: Ungaria 
— Iugoslavia 8—2, Rdmâhia — Un
garia 4—6, Romania — Iugoslavia 
8—2.

Gh. NICOLAițA — coresp.

NOLL POLIGON DE LA ALEXANDRIA

INAUGURAT CU REZULTATE BUNE

JUNIORI Șl SENIORI
următorul program : marți, slalom 
special pentru junioare și juniori II; 
miercuri, slalom special pentru ju
nioare și juniori I ; joi, slalom u- 
riaș pentru toate categoriile.

Pe pîrtiile din Poiana Brașov vor 
începe joi „naționalele*1 de seniori 
și senioare, după următorul pro
gram : joi, coborîrfe non-stop; 
neri, coborîrea (pe pîrtia 
sîmbătă, slalom uriaș, iar 
slalomul special.

La întrecere vor lua 
mai buni schiori ai țării 
cu Dan Cristea, Dorin Munteanu. 
Virgil Brenci, Gheorghe Vulpe, 
Constantin Văideanu, Daniela Mun
teanu, Iuclith Tonlbri, Maria Cim- 
peanu, Georgeta Băncilă ș a.

vi-
Lupului) : 
duminică,

parte cei 
în frunte

CONCURSUL NAȚIONAL AL COPIILOR LA ALPINE Șl SĂRITURI
PĂLTINIȘ (prin telefon), 

frumoasă stațiune a avut loc 
șitul săptămînil, ................
trbpiilb'r îh probele aipitite. AU participat 
180 de tineri schiori, clin 18 județe ale 
tării, zăpada foarte bună și excelenta or
ganizare au contribuit la reușita între
cerii Celor thai miei sportivi în prbbele 
de slalom uriaș și special. IATA REZUL
TATELE iNREGlSTFiATE ; slalom spe
cial, fete I : 1. Doina Roșculeț (Prahova), 
2..Doina Frățilă (Predeal), 3. Cecilia Fră- 
țilă (Brașdv) ; ffcte II : i. Daniela Uncrop 
(Brașov), 2. Arlețțe Erețian (Brașov), 3. 
Carmen Medcr (Neămț) ; fete III : 1.
Erszbet Petref (Harghita), 2. Anca Măr- 
gineanu (Clui). 3. Ileana Vladislav (Hu
nedoara) ; băieți I : t. AurOl Albert
(Brașov). 2. Mihai Olâru (Predeal), 3. 
Caroty AdOrjan (Harghita) : băieți II : 1. 
TîberiU Costin (Maramureș). 2. .Iosif 
Kraehttts (Hunedoara), 3. Dumitru Bucur 
(Prahova) : băieți III : 1. Dan Șuta (Ma
ramureș). 2. Szold fialacz (Harghita). 3. 
Afpad Szigheti (Clpj) ; shtiom uriaș, fe
te 1 : 1. Doină Roșculeț (biahova). 2. 
Doină Ftățîlă (Prătiova). 3. Măria Mano- 
lache (Suceava) ; tete II : i. Arittte Ere-

In această 
la sflr- 

concursul nâțional al

(ian (Brașov), 2. Daniela Uticrop (Bra
șov), 3. Mariăna Axinte (Predeal) ; fete 
III : 1. Erszbet Petref (Harghita), 2. Eva 
Antal (Harghita). 3. Ruxandra Boială 
(Brașov) ; băieți I : 1. Gabriel plant 
(Predeal), 2. Atirel Albert (Brașov), 3. 
Dan Munteanu (Caraș-Severin) ; băieți II: 
1. Tiberiu Cosțin (Maramtirfeș), 2. Cornel 
Butii (Suceava). 3. Ion Krachtus (Hune
doara) ; băieți HI : 1. Dan Suta (Mara
mureș). 2. Szold Balasz (Harghita). 3. 
Rudolf Schmith (Neamț). (Ilie IONESCU 
— coresp. județean).

★
La Poiana Brașov, pe trambiilina mică, 

au avut loc întrecerile concursului na
țional al copiilor la sărituri. Pe o vțeme 
foarte bună, cei mai mici săritori pe 
schiuri din țâră sl-au disputat cu ar
doare întîietatea. IATĂ REZULTATELE 
ÎNREGISTRATE : năseuți 1958—60 : 1. Va- 
slle Andrei (Brașovia) 225 p, 2. Mihai 
Ducaru (Dinamo Bv.) 214 o. 3. Ion Cim- 
poieșu (Brașovia) 203 p : năseuți 1961—63 : 
1. Florin Borzea (Viitorul) 124.5 p. 2. Ale
xandru Gali (Șc. sp. M. CîtIC) 114 p.

D.
(395—383—3'68) ;
Hrib (Olimpia) 

cir 388 p, 3. Gh. 
387 |? ; 40 f. picioare : 1.

tntr-o serie. înaintea unui viraj, au
toturismele Dacia 1100
Foto: Costel BEBEȘTEANU

CUPA JEAN CALCIANU"— O REUȘITĂ

40 f. gehfiîit'M : 1. 
389 p. 2. 1. Olăret- 
Sicorschi (Dinamo)

P. Sandbr 
37i p,” 2. E. Satala (Dinamo) 363 p, 
3. M. Arftăl (IEFS) 362 p : 60 f. culcat 
seniori : 1. C. Codreanu (Dinamo) 595 
p, 2. Gh. Vasilescu 594 p, 3. I. Trăs- 
căveantl (Steaua) 59! p. Armă stan
dard 6» f. culcat senidare ; 1. Vcr6- 
nica Sttoe (Dinamo) 590 p, 2. Ana 
Goreti (Olimpia) 589 p, 3. Ioană Soafe 
(IEFS) 588 p. La juniori a cîștigat 
L. Ilovici (ESU Brașov) cu 591 p ; 
3 x 20 f. senioare : i. XlaMana Fc-OdOl 
(Dihamo) 566 p, 2. Melania Petrescu 
(Dinamo) 562 p, 3'. Veronica Stroe 
558 p. La juniori a cîștigat Georgiaiia j ... „gg p

1. M. Teo-
p, 2. P. Buzatu 
N. Ciotloș (Steaua)

la cluburile Steaua, Dinamo, I.E.F.S., 
Olimpia, Metalul, precum și de la 
unele asociații sportive din Brașov, 
Focșani și, evident, Constructorul 
Alexandria.

Rezultatele obținute de primii cla
sați au fost destul de bune pentru 
începutul sezonului competiționgl în 
aer liber. La armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri, și 60 f. culcat, de 
pildă, învingătorii ’au fost marcați 
cu 1144 p, respectiv, 595 p, ceea ce 
reprezintă cifre apropiate de valoa- 

. rea maximă a, trăgătorilor noștri 
fruntași.

tdtă rezultatele tehnice : arhiă li
beră 3x40 f seniori : 1. Gh. Vasiles
cu (Olimpia) 1144 p (399—384—361), 2. 
I. O'lăreseu (I.t.F.S.) 1138 p, 3. V.
Șandor (Steaua) 1135 p. D. Palencu 
ele la Constructorul Alexandria a ob
ținut 958 p, iar Gh. Vlădan (Bucu
rești) în afară de concurs, 1146 p (!)

Oprișafi (Unirea FBcșanî) 
Pistol liber 60 f. seniori : 
dor (Steaua) 545 
(Olimpia) 537 p, 3.
534 p.

(C.S. Școlar) cu 44 
cate din șanț și 
(Steaua) cu 47 t la

CUPA TRIUMF" LA TALERE

E. ALMER Șl D WETTERNECK

ÂU STAEILIT NOI RECORDURI NAȚIONALE LA ÎNOT

TINFMIiCÎND

D. Wctterneck 1:13.6 (r.p.) la 
m bras. (D. OLAVAN, coresp.

te ;
100 
județean)

C.S. ȘCCLAR A CUCERIT
Sîmbătă și duminică pe poligonul 

Tufari dîn Capitală s-a disputat 
primul confcurs de talere al anului, 
„Cupa Triumf", organizat de Clu
bul sportiv școlar București. S-a dis
putat proba de 50 de talere la „șanț" 
și „turn". Pe primele tocuri s-au 
clasat, la seniori, Andrei Marinescu

t, ia talere arun-
Fimiri iureenco 

v______,____ . skeet. Ea juniori
au cîștigat M. Ispăsiu (C.S. Școlaf) 
37 t la ..șanț" și B. Teodorcscti 
(Steaua) 28 t la Skeet. Pe echipe : 1. 
C.S. Șcdlar 14 p, 2. Steaua 13 p, 3. 
Olimpia 3 p.

REȘIȚA, 2 (prin telefon). înotă
torii reșîțeni confirmă forma bună 
în care se află. La ultimul concură 
desfășurat în bazinul de 25 m din 
localitate, E. Aimer a parciirs dis- 
tatrța de 400 m liber în 4:00,2 — 
nou record național (v. rec. 4:09,4), 
iot D. WefterWeck a înotat 400 m 
ttiixt în 4:46,5 — nou record natio
nal (v. rec. 4:48,26). Alte rezultate : 
Lavinia Donea 1:11.8 (t.p.) și Karin 
Parutsch 1:12,0 (r.p.) la 100 rrt spa

Mii de spectatori au urnhărit du
minică — pe aleile 
expozițional 
Scînteii — 
de viteză 
memoria 
cianu.

A fost, în general, o reușită. Cei 
prezenți au urmărit cu interes evo
luția mașinilor Dacia 1300. lupta 
pentru cel mai bun timp al con
cursului (care a fost, pe rînd, cînd 
în „mîna“ lui Eugen Cristea lones- 
cd cînd în a lui Dorin Motoc), 
evoluția „în premieră** a formației 
Ciclop, întrecerea —■ nedeclarată, 
dăr aprigă — între membrii fami
liilor (din partea cărora alergau... 
(foi tățt și patru fii) lotiescu și 
Motoc.

După circa patru ore de între- 
ceti — cînd zgomotul motoarelor 
a încetat, după ce cronometrele 
își... spuseseră cuvîntul — celor 
prezenți li s-au comunicat rezulta
tele. Și cele cinci cupe au fost cîș- 
tigate de... trei alergători. Astfel 
CUPA JEAN CALCIANU (transmi-

Compelxului 
din preajma Casei 

un concurs automobilistic 
pe circuit, organizat în 
asului român Jean Cal-

sibilă) a fost 
care a realizat 
formanță pe un autoturism 
și anume lui Dumitru Novac care 
a pilotat o mașină Dacia 1100 S. 
Cupa pentru cel mai bun timp al 
concursului a revenit însă cunos
cutului nostru alergător, fruntaș al 
automobilismului din țara noastră, 
Engen Crîstea Ionescu. Acesta, la 
bordul unei mașini Renault 8 Gor- 
dini a realizat o medie orară de 
132,7 km/h. Pe primele locuri, la 
cele trei clase la care s-a organizat 
concursul, au fost : Dorin 
(clasa I 
Fiaft 128 
(clasa a 
dini.

O mențiune pentru Filiala ACR 
București (director de concurs 
Florin Chiran) organizatoarea con
cursului — la care au participat 
peste 60 de concureriți — și Cen
tralei industriale de sticlărie și ce
ramică fină care a oferit cupele 
acestei întreceri.

Modesto FERRARINI

decernată aceluia 
cea mai bună per- 

Dacia

și a II-a) pe o 
și Engen Crîstea 
IlI-a) pe Renault

Motoc 
mașină 
Ionescu 
8 Gor-

JUNIORII LA ORDINEA ZILEI

SIMT SAU NU IN FORMĂ
L

Luptă dirză înaintea finișului. Un aspect al Crosului primăverii desfășurat duminică, la Giiirpiu 
Foto : Eitail MîHĂÎ — Giurgiu

ÎȘI DOVEDESCFORMELE LARG ACCESIBILE UTILITATEA
După surprinzătoarea infrîngere 

suferită pe teren propriu acum două 
săptămîni, 
a reușit 
bună din

PRETUTINDENI, PARTICIPARE NUMEROASĂ,
ENTUZIASM,

(Urmare din pag t)

Alfa), junioare : Maria Jurcă (Combina
tul de mobilă Alfa), seniori : I. Vase (Fa
brica de zahăr). (AI. JlLAU — coresp.).

BACAU. In toate localitățile județului 
Bacău a avut loc Crosul pionierilor, la 
startul căruia s-au aliniat aproape 20 000 
de pionieri (Bacău — 2 000, orașul Gh. 
Gheb'rghiu-Drtj — 1 «41 Moinești — 1 500. 
Bîrsănești — 900. Gălenl — 860). Școala 
generală nr. 2 diii capitala județului s-a 
remarcat, atît printr-o numeroasă părți- 
cipare, cît și prin 
reprezentanților 
p'âTAi' probe. (L 
țean).

buna comportare a 
săi. care au cîștigat 

IANCU — coresp. jude-

uh timp excelent, peste 
și-au disputat titlurile 

.............   _. municipiului la Crosul 
tineretului’, oe trasee amenajate în apro
pierea' pădurii Păulești. Primele trei 
loeiiri pe categorii : 15—16 ani, tete
(Cort m) : 1. Eugenia Muntean (Grup șco
lar chimie). 2. Maria SăndulesCu (Liceul 
nr. i), 3. Anastasia Poneseu (Școala ge
nerală nr. 9) : brtieți (1 000 m) : 1.
Ghrtoruhe Vasile (Centrul Școlar Chimie) ; 
2. Gheorghe Neamtu (Grup școlar 
..1 Mai") ; :i. Grigore Ghergbescu (Liceul 
nr. 2) : categoria 17—19 ani, fete (800 m) : 
1. Ecnterin-i fancu (Club pedagogie) : 2. 
Mariana' TUSieanu (Centrul școlar chi
mie) : 3. Georgeta Ilie (Centrul școlar 
..1 Mai") : băieți (1 500 m) : 1. Petrone! 
Anton (Liceul pedagogic) ; 2. Ion Stei! an 
(Centrul școlar ..1 Mai") ; 3 Aurel Chi- 
ruță (Liceul pedagogic). (Nicolae GIDU 
— coresp.).

VASLUI. Peste 5 006 de tineri, mun
citori, țărani, elevi din orașele Vaslui, 
Huși. Negrești și zece comune s-au tn- 
tfeciit în cadrul Crosului primăverii. în
trecerile s-an desfășurat pe șase categorii 
dă vîTstă și ele au fost cîstigate de că
tre Florea Firă, Anișoara Chirvate, Marla 
Hun'cu, Ion Măciucă, Elena Moșneagu și 
Irtn Munteanu. (M. MOGA — coresp.).

Tt'IUEA. Crosul primăverii a reunit 
aproximativ 3 900 de participant! din șco
lile generale și liceele orașului. Sosirea 
a avut loc pe stadionul Delta, aproape 
de momentul începerii unui joc de fot- 
băl din 
primele 
licee, de 
gricol șl

PLOIEȘTI. Pe
1 000 de tineri 
de campioni ai

TINEREȚE...
alimentară, iar la șcâli generale, de că
tre școlile generale nr. 4, 5 și 3. (I. TUR- 
ȘIE — coresp.).

ROMAN. Peste 1 500 de fete calificate 
după etapa pe școâlă a Ctdsuttrî fetelor 
au participat la întrecerea pe municipiu. 
Bine organizată de către C.M.E.F.S. ko- 
man, în colaborare cu Inspectoratul șco
lar, Consiliul pionierilor și comitetul 
u.T.C. municipal, competiția s-a desfă
șurat sub deviza „Fiecare fată aleargă 
ta a'ceâstâ duminică", fată cîștlgătbaTdle, 
pe categorii : Cristina Atsene ($c. gen. 
nr. 8) ; Maria Stan (Lie. nr. 1) ; Luminița 
Ghinici (Șc. gen. nr. 7) ; Adriana Teste 
(Șc. gen. nr. 8) : Mariafra Pricop (Șc. 
sanitară). (Gh. GftOAPA — coresp.).

OLT. în localitățile de pe cuprinsul ju
dețului Oît s-a desfășurat o mare com
petiție de masă intitulată „Festivalul 
sportiv al primăverii4*. In program au 
fost incluse întreceri la cros, ' handbal, 
ciclism, fotbal, popice, tenis de masă, 
box și lupte. S-au înregistrat 6 800 de 
participanti din orașele Slatina, Caracal, 
B«alș, Corabia și Drăgăfiești.
CIU — coresp.).

MOLDOVA NOUA. în
C.O.E.F.S., în colaborare cu ___________
asociațiilor sportive din școlile și liceul 
din localitate, s-a desfășurat Crosul pri
măverii, Cu_ participarea a 900 de elevi.” * - - - -- e_

ȘIMAN-

tutui pedagogic. (Cornel POPA — co'fesp. 
județean).

BRĂILA. Pe un traseu din centrul 
municipiului, 3 000 de tineri și .tinere 
s-au întrecut în cadrul „Crosului cte pri- 
rhăvără“. După festivitatea de deschidere 
a activității sportive în aer liber, s-au 
desfășurat întrecerile, câ're s-au soldat 
cu următoarele rezultate : fete î G00 m 
(cat. 12—13 ani) : Ancuța Dumitrașcu
(Șc. gen. 24); cat. 13—14 ani: ioana Adrian, 
(Șc. gen. 18) ; 800 m (cat. 15—16 ani) : 
Anișoara CrOitOtu (Șc. gen. 19) ; 1 000 m 
(cat. 17—18 ani) : Cornelia Petcu 
profesională construcții) ; 1000 
nioare) : Doină TeodorOpol (As. . .
Confecția) : băieți • 800 m (12—13 ani) : 
Sțeiian Belciugan (Șc. gen. 2) ; 1 000 m 
(cat. 14—15 ani) : Vîoreî Arătămoaiei
(Șc. gen. 20) : 1 500 m (cât. (6—17 atti) : 
George Ilie (Lie. ,.N. Iotga‘7 : 2 000 m 
(cat. 18—(9 ani) : Coste! Girip (Lie. „Pa- 
hait Cern'ă“) : 3 OOO ni (sedforij : Daniel 
Bratu (As. sp'. Săgeată). (GrîgofC R1ZU 
— ebresp.).

. (ȘC. 
m (se- 

sp.

MEDIAȘ. 700 de elevi din liceele, șco
lile profesionale și școlile generale din 
oraș ău participat la „Crosul priniăverii" 
— o acțiune organizată de C.O.E.F.S., 
în colaborare cu Comitetul municipal 
V.T.C. Au cîștigat M. Teis (Șc. gen. G). 
H. Wagner (Lie. Rotb) M. Oscar (Lie.

(Gh. DON-

organizarea 
conducerile

Axente Sever) și 
Mediaș). (R.

. . K. Reinhardt (Știința 
ZAMFIR — coresp.).

în împrejurimile stadionu- 
peste 1 000 de elevi, eleve, 

sportive 
„Crosu-

CRAIOVA.
lui Central, 
tineri și tinere din asociațiile 
din oraș s-au întrecut în cadrul „_____
lui primăverii", Cîștlgătorii au fost ur
și -Maria Uălinescu la fete. ’ iar la băieți.
mătorii : Floafea Matefesctt, Nela Sandu 
și Maria Călinescif la fete, iar lâ băieți. 
Constantin Făgețcanu, Alexandru Barbu 
și Nicolae Codreanu. Foarte interesante 
au fost și întrecerile felevilor, din rîndul 
cărora am reținut pe Măriana Ctipîci, 
Emilia Jitcu. Ioana Ghiță, Titej Corlei, 
Relia Puiu, Doru Afremie și Cornel Isac. 
(Ștefan GURGUI — cdresp. județean).

hunedoara, peste 5 ooo de tineri afu 
participat duminică la „Crosul celor 12 
orașe liunedorerie", desfășurat în orga
nizarea C.J.E.F.B. Iată cîțiva dintre în
vingătorii' diferitelor probe care au fi
gurat în programul concursurilor : 
Elena Parriică (Hunedoara), Lucia Lită 
(Călăii)', Tereza Crețu (Hunedoăra). Gicâ 
Necula (Călfih). Soliră Arcaș (Călan). 
Ten Batea (Deva). .Gheorghe Simhlic 
(Hunedoara). Nicolae Burctea (Călan), 
Vaier Mălin (Deva). Nicolae Duduia (Hu
nedoara), Toader Lipa (Călan), Elena 
Popeșcu (Deva), Marius Stoian (Deva). 
(Vasite VLASIA — metodist C.J.E.F.S.).

Gloria București nu 
să revină la forma
tur, . reviriment aștețb

tat mai ales de suporterii care ai; 
însoțit-o sîmbătă la Băicoi, unde avea 
de susținut Umil dirt meciurile deci
sive pentru calificarea în turneul 
final al campionatului feminin. Cu
excepția maestrei emerite Arfe_ Pe
trescu, bucureștenCele, din rîrtdul
cărora fac parte multe jucătoare, ex
perimentate, nu și-au regăsit nici un 
moment cadența, acționînd contra... 
arenei. Pistele se pretau la lovituri 
scurte pe seîndură de lansare, cu 
predilecție la „tilița" dreaptă din 
lăcașul popicelor, oaspetele jucau im 
vers^ Unele dintre ele evoluînd ca 
niște începătoare.

în ateastă situație, misiunea gaz 
delor, O echipă în plină ascensiune, 
a fost ușurată, soarta partidei fiind 
cunoscută încă după primele trei 
schimburi, cînd' petrolistele se distan
țaseră categoric. în pofida slabei 
comportări a sextetului bucurestean, 
meritul învingătoarelor tămîne indis
cutabil. Ele constituie o formație 
omogenă, cu un stil de JoC' eficace, 
avînd în componență elemente tine
re și talentate, care supuse în con
tinuare unei atente pregătiri de an 
trenorul Cristiatr PăunesCn, pot ajun
ge în loturile reprezentative. Nc 
referim la Marieta Brînzea și Elena 
Irimia (ultima în vîrstă de numai 16

ani), care s-au orientat admirabil 
in rezolvarea diferitelor figuri la 
„izolate".

La individual scorul este de 5—1 
pentru gazde. Dar pentru a vă face 
j imagine mai clară asupra evoluției 
scorului, redăm rezultatele în ordi 
nea intrării jucătoarelor pe pistă 
Magdalena Tănăsescu (P) — Marga
reta Bordei (G) 430—385, Eufrosina 
Dumitru — Maria Drăghici 416—364. 
Marieta Brînzea — Stela Cimpoieru 
(152) și Victoria Cosma (187) 
436—339, Elena Irimia — Ținea Ba- 
laban 399—371, Elena Bîrligea — Ana 
Petrescu 428—458, Paraschiva Pău- 
tieseu — Florica Neguțoiii 450—368. 
Scor final 2 559—2 285 pentru Petro
lul. Bun arbitrajul lui Gh. Lala 
(Brașov) ; ridicătoarele au ținut pa
sul cu ritmul jucătoarelor,

Traian IOANITESCU
★

Și în această etapă, echipa Flacăra 
Cîmpina. una dintre fruntașele cam
pionatului masculin (în urmă cu 
cîtva timp), a evoluat slab, cu toate 
că are în componența sa un maestru 
emerit al sportului, Petre Purje, care 
și acum în rheciul cu Voința la Bucu
rești a fost cel mai bun om de pe 
teren, realizînd... 930 p d. De ce a 
pierdut meci după meci Flacăra Cita- 
pina ? Explicația ne-a dat-o P. Purje, 
care este și antrenorul sextetului 
cîmprnâan.

„Și acum cu Voința (h.n. 5282—5210 
pentru bucureșteni) cel mai slab ont

a fOst juniorul C. Apostol, care a 
doborît doar 743 p d, față de adver
sarul său — 854 p d. în urmă cu 
o sâptămînă în partida cu Construc
torul tot el a fost cel mai neproduc
tiv din echipă — 794 și astfel Con
structorul Galați 
cu 62 de „bețe**.
' S-ar putea pune 

este folosit atunci 
nu e în formă ? 
Cîfnpina are doar 
care. atinge' nivelul meciurilor de 
divizia A. Cum regulamentul preve
de ca fiecare divizionară să foloseas
că în meciurile oficiale cel puțin un 
junior, numărul acestora trebuie să 
fie de cel puțin doi-trei, pentru a 
putea fi înlocuit tînărul popicar aflat 
în eclipsă de formă.

După disputare^ etapei a XV-a (a 
mal rămas de jucat etapa a Xlll-a, 
âmîhată), pe primele trei locuri în 
clasamente se află :

FEMININ — SERIA SUD: 1. Ra
pid București 20 p, 2. Petrolul Băicoi 
18 p, 3. Voința București 16 p, SERIA 
NORD: 1. C.S.M. Reșița 22 p (din 
16 jocuri), 2. Voința Tg. Mureș 20 p, 
3. Voința Cluj 18 p. MASCULIN — 
SERIA SUD : 1. Constructorul Galați 
22 p, 2. Constructorul București 
(40 226 p d), 3. Rapid București 
(36 817 p d), SERIA NORD:1. 
ința Cluj 20 p, 2. Jiul Petrila 
(39 937 p d), 3. Voința Tg. Mures 
(35 225 p d).

rie-a învins acasă

întrebarea de ce 
acest junior dacă 
Deoarece Flacăra 
un singur junior

te p
16 p
Vo-

16 p
16 p

LA BUZĂU, MULT SOARE, DAR Șl... UN PETEC DE UMBRĂ

cadrul Diviziei B. Pe echipe, 
trei locuri au fost ocupate, la 
către Liceul pedagogic, Liceul a- 
Școala profesională de industrie

Au urmat întilntri de handbal 
ehipele unor școli generale. (P. 
DEU — coresp.).

ZALĂU. La etapa județeană a _______
primăverii (la care au parti<?ipat cîști- 
găforii etapelor pe orașe și comune și 
care însumaseră aproximativ 10 000 de 
concurenți), 300 de finaliști șl-au dispu
tat primele locuri; cei mai buni s-au 
dovedit a fi Lidia Ciorocan (Lie. peda
gogic Zâlău). Maria Pușcaș (Șc. sp. Za
lău). Toma Marinică (Șc. sp. Zalău) și 
ștefan Goanță (Victoria Zalău). (M. BON- 
ȚO1LJ— coresp.).

CONSTANȚA. La startul primului con
curs de orientare turistică al anului, 
care a avut loc pe trasee amenajate în 
pădurea Mihail Kogălniceanu, s-au adu
nat peste 100 de fete. De remarcat că 
majoritatea participantelor sjau aliniat 
pentru prima oară la un asemenea con
curs și că ele s-au descurcat bine cu 
busolele și hărțile. în întrecerea liceelor, 
a cîștigat Liceul pedagogic Constanța, în 
cea a întreprinderilor — Tomistex Con
stanța, iar în cea a studentelor — Insti-

(Urmare din pag 1) urmează
1. Veta Rădu-

cat.

Crosului
capăt. A slăbit alura. Și au slăbit-o 
și altele. Din spate de tot, o bru
netă, cu sprîncene groase, frumu
șică foc, parcă atît a așteptat. Acce
lerează, accelerează și rină pe rînd 
începe să depășească o concurentă. 
10, 30 și cînd maj erau 50 m pî.iă 
la sosire, 1 
și cîștigâ detașat. Ăm 
vorbă cu " ’ "■*
Marilena 
elevă în 
program . . ____
convinsă că voi cîștiga. De dimineață 
cînd m-ain sculat îmi venea să cint 
Mă simțeam fericită. Afară era fru
mos, soare, primăvară. Nu se putea 
să-mi închei ziua altfel decît prin
tr-o victorie".

Marilena era fericită și aceeași fe
ricire am desprins-o duminică de pe 
chipurile foarte multor fete.

Șî acrim, pentru că orice concurs 
se încheie cu un clasament, iată-1

ia cursa pe cont propriu 
’ ’ , ' ' ..1 stat de

învingătoarea. Se numește 
Ștefan, are 16 ani și este 
clasa a IX-a la Liceul cu 
de educație fizică. „Eram

in rîndurile ca.re
7—10 ani (300 ni) : 
lescu . (Șc. gen. 6 Buzău), 2. 
Ghencea (comuna Ziduri), 
mona Adam (comuna V. Pașii) ; cat.
11—12 ani (500 m) : 1. Elena Gri
gore (Lie. cu program de educație 
fizică Buzău), 2. Carmen Ușateneo 
(Șc. gen. 1. Buzău), 3. Cateluța , Voi- 
cescu (satul Sărățeanca): cat. 12—13 
ani (600 m) : 1. Denîsa Crăciun :Șc. 
gen. 11 Buzău), 2. Doina Ion (co
muna Ultaeni), 3. Mariana Mircea 
(Rm. Sărai); cat. junioare II (700 m): 
1. Marilena Ștefan (Lie. cu program 
de educație fizică Buzău). 2. Stela 
Buzoiăhi: (Rm. Sărat), 3. 'Florica 

Văduva (Lie. Pătîrlagele); cat. junioa. 
re I (800 m): 1. Mariana Panii*. (Șc 
gen. " "' ''
(Lie.
Buzău), 
program 
eat. senioare (900 m) : 1. 
lici (Șc. gen. — 
Scutaru (Lie.
Drăgan (Lie. Pătîrlagele).

Doina
3. Si-

11 Buzău), 2. Nîcufină C'.icu 
cti program de educație fizică 

. cu 
_lizau); 

Elena f’ă-
2. Elena
3. Maria

3. Nina Damian (Lie. 
de educație fizică Bli:

1! Buzău), 
Pătîrlagele),

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE ÎN AUTOTURISME, 

BUTELII DE ARAGAZ Șl BANI LA LOZ ÎN PLIC
la seriile LOZ ÎN 
în autoturisme, 
s-au lăsat prea 
toate colțurile

Toma RâBȘAN

28 MARTIE 1973

lei și 2 variante 10n,o a 
Cat. D : 2 453,05 a 60 lei;

aflate în vînzâre au fost 
de aragaz și bani.

3 : 15.35 a 4 512 lei ; Cat. 
a W lei.

PLIC 
butelii 
mult așteptate, dovadă fiind nu- 
țării.
obținut autoturisme, butelii de

După Cum am mai anunțat,
Introduse cîștiguri suplimentare

Rezultatele acestei acțiuni nu 
meroasele cîștiguri semnalate în

Intr-adevăr a sporit numărul celor care au 
aragaz și bani, dintre aceștia o mare parte fiind cîștlgătorl din mediul rural.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES NR. 13 DIN

Extragerea I : Cat. 2 : 1,36 variante â 53 273 lei ; Cat.
4 : 58,60 â 1 182 16! ; Cat. 5: 112,30 a 617 lei ; Cat. 6 : 4 370,20

Raport categoria 1 : 763 017 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 2 variante 25" ,> a 21 492

8 597 lei ; Cat. B : 13.40 a 4 491 lei ; Cat. C: 45,30 a 1 3’3 lei ;
Caț. E: 158,60 a 200 lei; Cat. F : 3 432,50 a 40 lei.

Premiul de 53 273 lei de la categoria 2, a fost obținut 
RALAMBIE din comuna Todlrești, județul Suceava.

de CRACIUNESCU HA-

V5 prezentăm pe tortei Ochirbșii 
din Brăila — care împreună cu so
fia sa — a obținut cu 6 iei un 
autoturism SK.CDA S100 la seriile 
speciale LOZ ÎN PLIC.
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PUNCTE ALBE, PUNCTE NEGRE 
DE PE CELE OPT STADIOANE

Notații ale redactorilor noștri la etapa a 18-a a Diviziei A
FRUMUSEȚEA GOLULUI

NU SE DEZMINTE...
O știm de cînd ăm îndrăgit fotba

lul. Golul e „sarea și piperul" într-un 
îneci. O fi excelentă o pasă Cu efect, 
va Crea rumoare în tribună o pre
luare frumoasă sau un stop care face 
să „înghețe" mingea lingă picior. 
Dar golul râmîne gol și Cînd balonul 
atinge plasa porții stadionul izbuc
nește în uf ale.

Duminică, la Tg. Mureș, a fost un 
adevărat festival al golurilor, iar 
acest 4—3, incert pînă în ultimele 
minute, a ținut încordată toată asis
tența. Meciul a plăcut. Nici nu se 
putea altfel. Se marcaseră 7 goluri I 
Peste așteptări. Datorită situației lor 
în clasament (A.S.A. și F.C. Constan
ța ocupau înaintea meciului locurile 
12 și 13) toată lumea se aștepta ca 
‘scul sâ fie închis, obstructionist și, 
deci, sărac în goluri. Dar n-a fost 
așa. în ciuda unor carențe de ordiri 
tehnic și tactic (oricum, miza îșl spu
nea cdvîntul), eeie două echipe au 
oferit o întrecere care a plăcut miilor 
de spectatori.

Portai-ii nu pot fi învinuițl de go
lurile primite. Cel al Iții Fazekaș, de 
pildă, ă fost urmarea Unăi combinații, 
la care au măi participat Bbloni și 
Hajnal, și care a făcut șa'h-rftat _ a- 
pârărea adversă. Golul Iui Mihu 
poațe primi lift premiu de frutnute- 
țe. Combinație Stoicâ-Negbtscu-Fiifăn, 
centrare de pe dreapta pe Stînga și. 
din colțul careului, vertit în viteză. 
Mihu a șUtăt năpraznic, din drbp (ce 
rare sînt aceâte execuții), în tirtghiul 
lurig, la vinclti. Nici gohirile ltii Tu- 
fan, Hăjndl și itâdulesctt n-ati fbst 
mai urîte. Toți au fructificat prompt, 
rcluîrid dlntf-a bucată, centrările Co
legilor lor. Or, toate aceStea și ne
așteptată evoluție â scorului au oferit 
spectatorilot o partidă antrenantă 
Frumusețea golului nu se dezteirite.

cu, Neagli și Dumitrii) III, iar după 
pauză acestora li s-a adăugat și Pe- 
treanu, abia recuperat cu puțin timp 
în urmă. Pe bună dreptate ne spuhea 
înainte de meci Ilie Greavu că la ei 
semnele de întrebare în privința for
mației au dispărut, întrucît n-au de 
ales... .

Ce ne-a mirat, însă, și ne-a indig
nat, este maniera neonorabilă prin 
care se exprimă unii dintre suporte
rii giuleștehilor, acei oameni ai po
zițiilor extreme care sînt gata la un 
succes al favoriților lor (nu în Cupa 
intercontinentală !) să-i ridice în 
Slăvi, ca apoi Ia un eșec (care e 
departe de a aduce... desființarea 
echipei !)’ să blameze, să insulte. Lu
ciditatea critică, decența și buna Cu
viință trebuie sâ ocrotească în per
manență aces’. nucleu 
care este echipa șl

al perform ariței 
antreriorul său

UN EPILOG NEDORIT

DUPĂ MECIUL DIN PRELIMINARIILE U. E. F. A

FOSTE SAU

ACTUALE EXTREME
F.C. Petrolul, an
si Petrică Rădu- 
o formație modi- 

evoluții din

8

RAIWHI t ATACANȚIIOR Șl DERUTA AWATOUILOR

în intîlnirea cu 
trenorii (ortstantin 
lescu au prezentat 
ficătă față de primele 
returul campionatului. La anunțarea 
formației lui Sport Club Bacăii, îna
intea începerii partidei, a surprins 
faptul că Margasoiu va juca fundaș 
lateral dreapta,- Comănescu — fundaș 
lateral, stingă, . ‘ 
dreaptă. Curînd, 
fluier al arbitrului V. Topan,

De la un timp încoace, tot mal 
mulți sînt suporterii care își urmea
ză echipele favorite atunci cînd aces
tea- evoluează în alte orașe.

Numai că această atitudine de_ a- 
plaudat se lovește — încă — de îm
potrivirea NESPORTIVA a suporte
rilor echipei gazdă, care nu se împa 
că Uneoti cu gîndul că, chiar pe 
stadionul „lor“, poate fi încurajată 
și o altă echipă decît cea locală. Și 
atunci încep' „discuțiile"; 
dacă formația vizitatoare , . 
sa-i țină în șah pe faVorîțl. Așa s-au 
petrecut faptele duminică, la Brașov, 
în timpul jocului, nimic de reproșat 
celor două galerii care și-au încu
rajat formațiile în mod sportiv. Dar 
după joc, după ce echipele intraseră 
la vestiare, cîțiva dintre suporterii 
Steagului roșu, certați cu disciplina 
si cu normele eticii sportive, nepd- 
tind — probabil — accepta ideea că 
favoriții lor au pierdut un punct pe 
teren propriu, au căutat să se răzbu
ne pe cîțiva dintre studenții bucu- 
reșteni venîți să-și susțină echipa, 
lovindu-i si fiigărindu-i. Iată o atitu
dine pe care credem că organele lo
cale o vor sancționa, după cum este 
normal / ™
discuție faptele petrecute pe stadio- 
nul din Brașov, după minutul 90 al 
partidei Steăgiii roșu — Sportul stu
dențesc.

Ne afmhtirh că, ăhtil trecut, brașo
venii s-au plîns ei că pe stadionul 
din Constanța 
să-și sdsțină 
luați la goană 
locale...

încurajată

mai ales 
reușește

ca și F.R. Fotbal să ia in 
faptele petrecute pe stadio-

au fost împiedicați 
echipa lor, că au fost 
de suporterii bchipe?

iar Mioc — extremă 
însă, după primul 

______C.specta
torii și-au schimbat părerea, deoare
ce cei doi apărători laterali, Marga
soiu și Comănescu își îndeplineau cu 
promptitudine sarcinile. Dar indica
țiile ce le primiseră de la antrenori 
nu se refereau numai ia contribuția 
ce trebuiau sâ o aducă la funcționa
rea ireproșabilă a sistemului defen
siv, ci și la participarea efectivă la 
construirea și chiar la finalizarea 
acțiunilor ofensive.

Pe parcursul jocului, atît Marga
soiu, cit și Comănescu, ambii avîhd 
o bună pregătire fizică și execuții 
tehnice corecte, n-au scăpat nici un 
prilej de a demară pe extreme și de 
a centra sau de a șuta cu destulă 
precizie la poarta adversă. Așa, de 
exemplu, Comănescu — extremă de 
specialitate — a încercat deseori vi
gilența lui Mihai Ionescu, iar după 
pauză el a creat faza premergătoare 
îns-rierii Celui de al doilea gol al 
băcăuanilor de către Mioc. Dar, fiind
că am amintit do Mioc, este cazul să 
remarcăm evoluția acestuia la un 
nivel mai buh decît al colegilor 
săt Cu mal multă experiență din linia 
de înaintare.

SUB SEMNUL

0 GAMĂ STRIDENTĂ
In timp ce pașii ne purtau spre 

cabine, înregistram — deși urechilor 
nu le venea să creadă — o gamă 
stridentă de imprecații și trivialități 
la ădrăsa antrenorului Bazil Marian, 
a Cârtii echipă eșuase, din nou, în 
fața propriilor suporteri. N-am pu
tea. spune, cu mîna pe inimă, că 
fidelii fotbalului nostru găsesc de 
cele mai multe ori modalitățile adec
vate de manifestare, care să dea mă
sură justă succeselor și insucceselor. 
După cum, de asemenea, n-atn putea 
nega că acum Rapid traversează o 
perioadă grea, intrarea sa în formă 
fiind ca o „fata morgana" care se de
părtează etapă cu etapă, odată cu 
suita nefastă a accidentelor de tot 
felul. La „matineul" de duminică, 
feroviarii aveau pe tușă pe Anggles-

Inutil să riiai vorbim despre miza 
jocului de la Petroșani, bind gazdele 
puteau forța șansa să intre, poate 
definitiv, în plutonul fruntaș, iar 
Steaua nu-si apăra altceva decît fo- 

, toliul de lider, rîvnit, se știe, de o 
sumedenie de alte echipe veleitare, 
în conjunctură aceasta, poți fi foar
te aproape de băntiiala că o echipa 
sau alta, dacă nu împreună; pot fi 
tentate să deschidă ușa arsenalului 
cu mijloace antiioc Dar, _ la Petro
șani s-a jucat deschis, in spiritul 
unui fair-play deplin, îmbrăcînd C’i 
această atmosferă de sportivitate și 
momentul tragic, dar întîmplător, al 
accidentării lui Aelenei (Naghi care 
a accidentat, și-a manifestat spontan 
cu o măre îneăfcăturâ 
regretul, o delegație 
de la Jitii l-a vizitat 
după meci, la spital).

E drept, s-a scos de doua ori car
tonașul galben (în momentul faultu
lui lui Naghi si a doua oara, in 
contul lui Urrtieș care a intrat m 
teren înainte că cel înlocuit, Stan„ 
să-i fi părăsit incinta).

După cum se vede, avertismente, 
la faze banale în forma lor, dictate 
de excesiva scrupulozitate a arbitru
lui Blau, neconlruntat, din fericire, 
Cu abdicarea de la fair-play, ca ma
nieră sistematică de exprimare in 
teren. Conjugăm cu satisfacție atitu
dinea exemplară a fotbaliștilor (din
tre care Tonca, Stocker și chiar Du
mitru erau odinioară practicieni con
secvenți ai jocului dur) cu recentele 
măsuri disciplinare ’ 
exigența ei 
vreme.

emoționala, 
a fotbaliștilor 

pe Aelenei,

ale F.R.F., cu 
amplificată din ultima

PLATA „POLIȚELOR" ?
mo-

„u.u. l-a
constituit nervozitatea unor jucători, 
spiritul' de revanșă de care au fost

Unul din „punctele negre" ale 
Ciulul de pe stadionul Dinaîno

ETAPA A XVIII-a A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

p/oba returului, demonstrează că 
p'oățe face față unul derby fără doi 
dintre primii ei jucători, Dobrin. și 
Oltearttt, dar descoperindu-și în Ma
rian Popescu un conducător de joc 
dotat și în formă. Petrolill mai are 
și ea .cuvinte de spus...

în lupta mai puțin destinsă și cu 
marele risc al căderii în B, asaltul 
cuplului C.S.M. Reșița — Sportul 
studențesc a făcut ca aria pericolu
lui să se extindă și să atragă în 
apele lui și pe F.C. Constanța și 
chiar pe U.T.A. Dar nici „U“ Cluj și 
nici proaspăta sa învinsă, Rapid, nu 
au primit asigurarea fermă din par
tea... clasamentului că nimic neplă
cut nu li se mai poate întîmpla. 
Căutăm cu insistență un grup de 
veritabile „neutre" în foarte compli
cata configurație a clasamentului și 
nu știm daca Steagul roșii și A.S.A. 
Tg. Mureș'ar fi în adevăr aceste per
sonaje.

Condițiile acestea. Cu așa de nu
meroase forțe implicate și în obține
rea titlului și în evadarea de pe 
locurile 15 și 16, fac ca spiritul de 
inițiativă și curaj să joace un rol tot 
mai important 
gitate apărute 
natul se arată 
cu cei avîntațî 
dim, firește, la 
tru un joc fructuos și inventiv, 
guru) în stare să răstoarne clasicele 
si prudentele calcule ale hirtiei. Și 
alaltăieri, cei care au îndrăznit, cei 
care au împins aspirațiile lor deasu
pra rutinizatelor sisteme de aritijoc 
satt de apărare oarbă, au primit răs
plata. Pornim de la fotbalul armonios

în etapele foarte a-
Ia orizont Campio- 

darnic și binevoitor 
și temerari. Ne gin- 
ceea ce fac ei pen- 

sin-

și echilibrat desfășurat de Steada 
care s-a dus la Petroșani sâ-și apere 
fotoliul fără gîndul acelui egal (care 
ar fi și deservit-o...) ci dînd și de
fensivei și atacului aceeași importan
ță și aceeași cantitate de forțe. A- 
jftngem și iii satisfacția acestui cre
dincios adept al jocului ofensiv care 
este antrenorul Ion Reinhardt ; echi
pa sa a părăsit de atîtea ori învinsă 
terenul, după ce împărțise dominarea 
și situațiile de gol cu învingătorii, 
dar iată că obține la Cluj un prim 
și încurajator sCmn că traseul tactic 
ales e cel adevărat. Semnele unor 
înnoiri la acest capitol le-am recu
noscut în jocul studenților clujeni și 
ele sînt demonstrate, de la începutul 
returului, și de această formație a 
Sportului studențesc în care antre
norul Gheorghe Ola a efectuat mari 
remanieri. Sâ amintim și de O.T.A., 
purtătoarea unor haine tactice mo
derne în partida de la București ; 
presingul arădenilor a incomodat 
mult unsprezecCIe matur și cu multe 
valențe tehnice al lui Dinamo, căruia 
numai un lung studiu și multe so
luții încercate, în căutarea victoriei, 
i-a adus golul celor două puncte. .

Vedem, deci, că acel moment tern 
— reprezentat de duminica fotbalisti
că de la 25 martie — încearcă să fie 
dat uitării prin ceea ce s-a realizat 
alaltăieri. Credem câ unele dovezi 
de spectaculos și de reușită sînt toc
mai invitații pentru continuarea în 
acest sens, unicul în stare să men
țină campionatul în centrul preocu
părilor iubitorilor de sport și să ser
vească fotbalului nostru în preajma 
unor încercări grele pe planul pre
zențelor reprezentativei. .

animați cîțiva dintre ei. De altfel, 
„rădăcinile" incidentelor de duminică 
trebuie căutate în meciul tur, din 
toamnă, de la Arad, pe care Dinamo 
l-a cîștigat cu 1—0, și în urma căruia 
unii eroi negativi de atunci și-au pus 
— probabil — în gînd să plătească 
niște polițe...

Din păcate, unii! dintre exemplele 
negative l-a constituit din nou ară
deanul Birău, cunoscut pehtru jbcul 
său dur, pentru desele incidefite în 
care este implicat. El a ptavOcut, în 
tur, scandalul de care ne-am ocupat 
la timpul cuvenit, lovindu-1 pe Nun- 
weiller VI. Duminică, al făcut același 
lucru, cu Deleanu; ceea ce i-a atras 
un carton galben. La o • fază urmă
toare, Nunweiller Vî, enervat de lo
virea cOecHipieriilui său și... âmintin- 
du-și că și el a fost în toamnă „vic
timă". i-a pus o talpă fundașului de 
la U.T.A., primind și el cuvenitul a- 
vertismenț. Același Birâu a continuat 
să joace dur și după pauză. Poate că 
arbitrul Fraian Mbartăș ar îi trebuit 
să-i dea o lecție, eliminîridu-1 din 
joc, pentru recidivă. Fîrvu a primit 
și el un carton galben, după pauză. 
O impresie proastă a lăsat-o și jocul 
dur al celuilalt fundaș al oaspeți
lor, Popovici. Mai ales pentru faultul 
grosolan comis asupra lui Dumitra- 
che, în mituitul 89. Enervat de di-i- 
blingurile acestuia, Popovici s-a re
pezit din lateral și l-a cosit pe Du- 
mitrache. E de neînțeles de ce ar
bitrul nu i-a dat nici măcar un a- 
vertîsrtient...

Asiipra spiritului sportiv al meciu
rilor trebuie să veghem cu maximă 
grijă.

DEGEABA
S A SUPĂRAT PE MARCU

Antrenorul Florini Halagian a re 
flectat foarte mult în zilele premer
gătoare meciului cu Universitatea, 
la una din problemele cu care tre 
buia să se confrunte dispozitivul de 
apărare argeșean : prin ce mijloace 
8r putea fi anihilată extrema stingă 
craioveană, Marcu ? Jocul său explo 
ziv, driblingul său în regim de vite
ză, anticipau un duel inegal eu fun
dașul Pigulea, in eluda sobrietății și 
ambiției pe care piteșteanul le eta 
lează.

Dar, pe timpul desfășurării parti
dei, temerile au început să se spul
bere prin niartiera de joc a lui Marca 
și a ȘcHlpcl Universitatea ih ansSfrt- 
blu. iată despre ce este vorba : ori 
de cite ori craidvenii aj'tth'geau în 
posibilitatea să organizeze cite un 
contraatac pe partea stingă, acestea 
erau oprite de fluierul arbitrului pe 
motiv că extrema echipei oaspe se

ÎN ETAPA A

A DIVIZIEI
SERIA I

în afară de joc. Nu exagerăm 
afirmăm că, cel puțin de 12 ori; 

am asistat la asemenea momente pe 
care Marcu se încăpățîna să le- 
creeze. Mai mult, craioveanul a dat 
semne de nervozitate față de sem
nalizările arbitrului de tușă ca și 
cum cineva ar fi avut ceva cu el. 
Sigur că vina nu-i aparține în 
gime, ci și colegilor lui care 
graba de a organiza acțiunile 
sive — îi aruncau pe Marcu 
CCăstă „capcană a ofsaidului".

Portarul. Manta remarca pe 
dreptate în finalul partidei : 
cei diii linia a doua l-ar fi jticat pe 
Marcu cu mingea la picior sînt sigur 
că acțiunile acestuia ar fi fost rtiai 
periculoase".

Și Manta avea dreptate. Un singur 
exemplti. In min. 35 Strîmbeanu l-a 
jucat pe extremul echipei sale într-o 
asemenea manieră. Atunci Pigulea a 
fost... pierdut pe drtim, Marcu a cen 
trat impecabil, și numai o întîrziere 
de fracțiune de 
menco a anulat

FARA

între- 
— in 
ofen- 
în a-

secundă a lui Oble* 
iminentul gbl.

OFSAID ! ?
Cluj, dintre C.F.R. șiPartida de la

C.S.M. Reșița, nu s-a desfășurat după 
alte reguli de jac decît cele cunos
cute, așa cum poate ar lăsa să se 
înțeleagă titlul de mai sus. Cert este, 
însă, că arbitrul brașovean C. Gbiță 
s-a aflat în plăcuta situație de a 
fluiera doar de vreo dotlâ ori — în 
toate cele 90 de minute ale meciului ! 
— poziția de ofsaid a unor jucători. 
Discutînd cu antrenorul echipei clu
jene, dr. C. Rădulescu, precum și cu 
cai trei arbitri, după încheierea jo-j 
cului, despre aceasta puțin obișnuită 
situație pe terenurile noastre de fot 
bal, n-am reușit sâ găsim o explicație 
foarte exactă.

Dacă au fost, totuși, 
ofsaiduri în partida de 
tru aceasta ni se par 
meritele echipei oaspe. 
venit în oraștîl de pe ____ ,
tențla de a se apăra cu orice preț 
și prin orice mijloace, inclusiv prin 
acea respingătoare „tactică ă ofSai 
dului" (mult uzitată de apărările a- 
numitor echipe, devenite adevărate 
specialiste ale gentllni)1, pentru a nu 
primi gol. Elevii antrenorului Rein
hardt' au jucat deschis, destul dp 
susținut în atac (mai ales după pau
ză, cînd și gazdele au devenit rfiaf 
puțin insistente, mai apatice), fiind 
chiar pe punctul de a obține o victo
rie, puțin sperată înainte de mici.

Principalii beneficiari ăi... pefturief 
de ofsaiduri au fost, îhsă, spectatot-ii, 
cărora I' s-a oferit astfel un joc cu 
mai multă cursivitate și, totodată, cu 
mai puține posibilități de controver
să pe această temă și de apostrofări 
la adresa afbittilof.

atît de puține 
la Cluj, p(?n 
mai Evidente 

Reșițenii n-au 
Someș Cu in

XV-a
C MUREȘUL

Străduința Suceava — I.T.A. lași 1—0 
(1—0)

Unirea îași — Avîntul Frasin 4—6 (3—0)
Textila Botoșani — Foresta Fălticeni 

0—0
Victoria Roman — Nicolina Iași 4—1 

(1-0)
Minerul Gura Humorului — Danubiana 

Roman 2—o (0—0)
Cristalul Dorohoi

0—2 (0—1)
A.S.A. Cîmpulung — Minobradul Vatra 

Dornei 2—1 (0—i)

(Corespondenți : C. 
nescti, T. Ungureanul, 
lohan, I. Pântazie șî

C.S.M. Suceava

AÎfexâ, D. Diaco
ni. ChiriaC, D. Bo- 
A. Rotaru).

Minobradul

1. Victoria Roman 15 10 1 4 34—16 21
2. Dariubianâ Romări 15 10 1 4 31—14 21
3. C.S.M. Suceava 15 9 3 3 26— 9 21
4. Avîntul Frasin 15 8 2 5 21—17 18
5. Foresta1 Fălticeni 15 7 3 5 23—22 17
6. Nicolina Iași 15 7 2 6 26—24 16
7. A.S.A. Cîmpulung 15 5 4 6 19—21 14
8. Străduința Suceava 15 5 4 6 15—18 14
9. Cristalul Dorohoi 15 ’ 6 2 7 19—32 14

10. Minobradul V. D. 15- 5 2 8 31—23 12
11. Minerul Gura H. 15 5 2 8 2Î01—27 12
12. Textila Botoșahî 15 4 3 8 17—30 11
13. Unirea Iași 15 3 4 8 22—33 10
14. I.T.A. Iași 15 3 3 9 11—24 9

Etapa viitoare (8 aprilie) Minerul
Vatra 
- Fo-

Gura Humbrului
Dornei (0—1), Danubiană Roman 
resta Fălticeni (1—2), A.S.A. Cîmpulung
— Unirea Iași (1—3), C.S.M. Suceavă — 
Avîntul Frasin (0—1), Nicolina Iași — 
Străduința Suceava (0—2). I.T.A. iași — 
Victoria Roman (0—3), Cristalul Dorohoi
— Textila 'Botb’șani (1—1/.

SERIA o

Corriărieștî 
(0-1)

Ila

Petrolul Moi-Muierttl
nești 0—1 _____

Constructorul Gh. 
Relonul Săvinești 2—0 .

Unirea Tricolor Eiirlad — Viitorul Vas
lui 0—3 (0—1)

Letea Bacău — Trotușul Gh. Gheor
ghiu-Dej 1—o (0)

U.R.A. Tecuci — Rulmentul Bîrlad 
3—2 (1—0)

Locomotiva Adjud — Oituz Tg. Ocna 
2—1 (1—0)

Textila Buhuși — Cltnehtul Bicaz 4—2 
(4-0)

Gheorghiu-Dej
(1-0)

(Corespondenți : I. Bîrzan, Gh. Gorun, 
L. Solomdri, 
Sîrbu și I.

S. Stoianovici, C.
Vieru).

Vaslui 15 8 5
Moinești 15 8 5

1. Viitorul
2. Petrolul
3. Relonul Șăvinesti
4. Letea Bacău
5. Locomotiva Adjud
6. Te xtila Buh uși
7. constructorul Gh. Dej

3
5
3
3
G

Fîliță, l.

2
2
4
2
5
5
4

21
21
19
19
17
17
16

Etapa viitoare : Trotușul Gh. Gheor
ghiu-Dej — unirea Tricolor Bîrlad (0—1), 
Rulmentul Bîrlad — Letea Bacău (0—2). 
Oituz Tg. Ocna — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej (3—1), Relonul Săvinești
— Viitorul Vaslui (1—1), Cimentul Bicaz
— Petrolul Moinești (0—1), U.R.A. Te
cuci — Textila Buhuși (1—3). Locomo
tiva Adj ud — Minerul Comăncști (3—i).

8. Trotușul Gh. Dej 15 4 5 6 13—12 13
9. Rulmentul Biriăd 15 5 3 7 19—23 13

10. U.R.A. Tecuci 15 5 3 7 15—23 13
11. Oituz Tg. Ocnă 14 4 4 6 16—19 12
12. Minerul Comânești 15 2 6 7 12—17 10
13. Cimentul Bicaz 15 3 3 9 14—27 9
14. Unirea Tricolor

Bîrlad 15 3 2 101 16—481 8

SERIA a III-cî

Brazi — Chimia Buzău 4—0Chimia
(1-0)

Olimpia
terii 1—1

Șoimii TAROM București — Petrolistul
Boldești 0—2 (0—1)

Unirea Focșani — Prahova Ploiești 
(1-1)

Carpați Sinaia — Poiana Cimpina’
(1-0)

Metalul Mija —
(0—0)

I.R.A. Cîmpina
(0-0)

(Corespondenți :
I. Dragomirescu, 
man, A. Caricaș)

Rm.. Sărat — caraimanui Buș- 
(0-D

Victoria Florești

— Petrolul Berea

3—2

1—0

1—1

i—o

V Albu, T. Billies' 
V. Manoliu, V. Feîd

tâtivă de juniori a amînat cu încă 
două săptămîni răspunsul la între
barea dacă va reuși sau nu cali
ficarea pentru turneul final 
U.E.F.A. Râmîne, deci, ca ultimul

Iugoslavia — 
care dintre 
Grecia Sau 

România, se va număra printre 
cele 16 finaliste ale celei de a 26-a 
ediții a turneului. Pentru a obține 
calificarea, juniorii noștri Vor 
trebui să realizeze, în compania 
Iugoslaviei, un rezultat foarte bun, 
o victorie în primul rînd. Indiscu
tabil, nu Va fi ușor, dar numai ei 
sînt de vină că n-au reușit să-și 
aproprie succesul în partida de du
minică dimineață de pe 
Politehnica, ei fiind cei 
FACILITAT adversarilor

. bilitatea 
rezultat 
iun ale" 
zate cu 
I.OCITA 
o primă dar în 
surprinzătoare coftstatare. 
aceăstă afirftiațîe. deoarece, 
lungul celorlalte opt partide

: ternaționale susținute în lunile 
tebruarie-martie, apărarea a fost

meci din grupă, 
România să decidă 
cele două formații, 
România, se va

stadionul 
care au 
lor posi- 
neisperatobținerii (inui

de egalitate. Ambele go- 
oaspeților au fost redli- 
PARTIC1PAREA NEMIJ- 
a apărătorilor noștri. Este 

dar în același timp 
Facem 

de-a 
in-

Duminică, însă, cn excepția lui 
iSlegruțiu. toți ceilalți apărători au 
jucat slab; pe alocuri chiar sub 
ofice critică. Naghi a atacat dezor
donat, Chivit a fost mereti depășit 
pe dreapta, H uri oi și Lucuță au 
evoluat, în repriza secundă, măr
eați de cele două gafe care au dus 
la înscrierea golurilor. Ntr 
mai dublat cum trebufe, 
încurcat reciproc, .și-au lăsat ad
versarii să acționez" nestingheriți, 
iar atunci cînd au respins atacurile 
lor, au făcut-o la întimplare.

Mâi puțin în prima repriză și 
mai mult în a doua parte a jocu
lui, formația antrenată de C. Arde- 
leanu și I. Voinescu a acționat, 
practic, RUPTA ÎN DOUĂ. între 
atacahți și apărători rămînînd un... 
vast spațiu Unde au acționat în 
voie maturii, atleticii și rapizii ju-

s-au 
s-au

rie. Faptul s-a datorat în mare 
măsură și accidentării lui Iuga, o 
piesă importantă în mecanismul 
echipei noastre, ,.curea de transmi
sie” între atac și apărare. Două 
Iticruri reproșăm atacanților: RA
TAREA UNOR OCAZII IMENSE 
DE GOL („campion" același Mar
cel Răducanu) și dispariția lor a- 
proape completă din joc în repriza 
secundă, cînd n-au mai reușit să 
pericliteze decît rareori poarta lui 
Arvanitidis.

In toată 
im singur 
noastră nu 
pitănul ei, 
vențiile lui, și îndeosebi cea 
min. 64, au salvat echipa de la 
înfrîngere.

repriza secundă, doar 
jucător din echipa 

și-a pierdut capul: că- 
portarul Ciurea. Inter- 

din

Lourențiu DUMITRESCU

ultima partidă, echipa noastră arePentru a obține calificarea în 
nevoie de :

1. Victorie la Vîrșet
2. Un rezultat de egalitate, dar de la 3—3 în sus. în cazul acesta 

ea se va califica datorită rezultatelor directe cu echipa Greciei. La 
situațiile de 0—0, 1—1 și 2—2, se califică formația Greciei, deoarece 
ă înscris raai multe goluri decît echipa noastră.

A,

Acțiune ofensivă a feroviarilor clujeni stopată de portarul reșifean Ilieș, care a cițtigat duelul pentru minge cu 
Vișan fin tricou alb cu nr. 3). Fa'-.ă ' din meciul C.F.R. Cluj — C.S.M, Reșița

Foto î Andrei LUCA — Cluj

DEVA (SERIA A VUIA), LA PRIMA

Etapa viitoare : Căraimariul Bușteni — 
Carpați Sinaia (1—2), Chimia Buzău — 
Șoimii TAROM București (1—4),. Victoria 
Florești — Unirea Focșâni (2—8). I.R.A. 
Cîmpina — POîana Cîmpina (2—0), Pe
trolul Berea — Metalul Mija (1—2), Pra
hova Ploiești — Olimpia Rm. Sărat (0—2), 
Petrblistul Boldești — Chimia Brazi 
(0-1).

1. Caraimanui Bușteni' 15 7 6 2 16— 9 20
2. Carpați Sinaia 15 8 3 4 20—10 19
3. Brahova Ploiești 15 7 5 3* 21—14 19
4. Metalul Mija 15 8 2 5 19—20 18
5. Unirea Focșani 15 6 5 4 26—17 17
6. Șoimii TAROM Buc. 15 6 4 5 12— 9 16
7. Petrolul Berea 15 6 4 5 14—18 10
8. petrolistul Boldești 15 5 5 5 18—13 15
9. I.R.A. Cîmpina l5 5 5 5 15—13 15

io. Olimpia Rm. Sărat 15 5 5 5 19—20 15
ii. Victoria Florești 15 6 1 8 17—24 )3
12. Chimia Brazi 15 4' 3 8 16—22 11
13. Poiana Cîmpina 15 2 6 7 17—19 10
14. Chimia Buzău 15 2 2 11. 12-3-1i e

(0—Oj, Olimpia Giurgiu — Electro-
BuCurești (2—1), Sirena București ........... . „. gucu_

(2-2), 
Bucu-

SERIA a IV-a

Brăila — Marina Mangalia 2—0Chimia
(2-0)

știința
0—1 (0—0)

Cimentul
1—1 (0—0)

Electrica 
Galați 2—1

Ancora Galați — Portul Constanta 2—0 
(1—0)

Comerțul Brăila — Granitul Babadag 
0—1 (0—0)

Otelul Galați — Viitorul Brăila 2—1 
(1-0)

(Corespondenți : D. Crisiesctl, 
doresed, K. 
nescu, T. 1

Constanța — I.M.U. Medgidia ,

Medgidia — Dunărea Tulcea

Constanța — Constructorul 
(1-0)

v. Avram, 
Enache și

______ , N. Teo- 
Naie, V. Ștefă- 
Vielor).

S. 
St.

1. Constr. Galați 15 9 3 3 24— 9 21
2k Marina Mangalia 15 8 4 3 18—10 20
3. Chimia Brăila 14 7 4 3 23—15 13
4. oțelul Galați 15 7 3 5 11—10 17
5. Electrica Constanța 15 7 2 6 17—15 16
6. I.M.U. Medgidia 15 6 4 5 20—18 16
7. Cimentul Medgidia 15 5 5 5 14—15 15
8. Portul constanța 15 5 4 6 18—14 14
9. Granitul Babadag 15 3 8 4 16—21 14

10. Viitorul Brăila 15 4 5 6 19—22 13
11. Știință Constanța 15 2 8 5 13—15 12
12. Dunărea Tulcea 14 5 2 7 15—20 12
13. Ancora Galați li 5 2 8 10—24 12
14. comerțul Brăila 15 1 6 8 7—17 8

Etapa viitoare : Viitorul Brăila — Ști
ința Constanța (i—1), Electrica constan
ță — D’Unăfeat Tulcea (0—1), I.M.U. Med
gidia — Chimia Brăila (0—3), Oțelul Gâ- 
lați — Comerțul Brăila (1—0), Granitul 
Babadag — Cimentul Medgidia (1—3), 
Portul Constanța — Constructorul Galați 
(0—4). Marina Mangalia — Ancora Ga
lați (2—0).

SERIA a V-a

Sirena București — Azotul Slobozia 
1—0 (0—0)

Autobuzul București — Olimpia Giur
giu 1—1 (1—I)

Electronica București _ Laromet Bucu
rești 2—0 (1—0)

Sportul Ciorogîrla — Voința București 
1—1 (0—0)

Unirea Tricolor București — Dinamo 
Obor București 1—0 (0—0)

Celuloza Călărași — Flacăra roșie Bucu
rești 2—0 (t—0)

Tehnometal București _ T. M. Bucu
rești 2—2 (2—0)

(Corespondenți • d. 
rea, N. Tokacek, p. 
M. Stan și P. Popa).

Diăconescu, C. Ha- 
Anghel,

1. Celuloza Călărași
2. Autobuzul Buc.
3. Electronica Buc.
4. Unirea Tricolor Buc.
5. Laromet Buc.
6. Flacăra roșie Buc.
7. T.M. București
8. Tehnometal Buc.
9. Azotul Slobozia

10. VOința București
11. Sirena București
12. Olimpia Giurgiu
13. Dinamo Obor Buc.
14. Sportul ciofogirla

Etapa viitoare : Voința
Celuloza Călărași (0—4), Unirea Tricolor 
București — Tehnometal București (1—0), 
Azotul Slobozia — Flacăra toșie Bucu-

14
14
14 
14
14
14
14
14
14
14
14 
14
14
14

11
7
7
7
6
5
5
3
5
3
5
2
1
2

2
4
2
1
3
4
4
7
2
6
2
7
9
3

O. Guțu,

1
3
5
6
5
5
5
4
7
5
7
5
4
9

15
15
14
14
13
12
12
12
11
11

7

București

INFRINGERE!
reșfi
nieâ ______ _z, ______
— Sportul Ciorogîrla (2—1), T.M. 
rești _ pinamo Obor BucuTești 
Laromet București — Autobuzul 
rești (1—0).

SERIA a Vl-a

Minerul Teliuc _ Minerul 
(0-0)

(Corespondenți ; p. Iatan. 
Gh. Nicolăiță. N. Gheorghe, 
Toma și I. Vladislav).

Ghelar 1—0

I. 
I.

Cotescu, 
Ene, P.

C.F.R.Chimia Găesti — C.F.R. Roșiorii de 
Vede 5—0 (2—0)

Textilistul Pitești — Petrolul Tîrgoviste 
2—2 (1—1)

Oltul Slatina — Răsăritul Caracal 
(3-0)

Retolta Stoicănești — Dacia Pitești 
(0-0)

Petrottil Videle — Flacăra Moreni
Chimia Tr. Măgurele — Unirea Drăgă- 

șârii 2—1 (2—1)
Automatica Alexandria — Progresul 

Corabia 4—0 (4—0).

(Corespondenți • S. Frățilescu. A. Mo- 
mete, c. Ghițescu, M. Dogaru, 
D. Gruia și IVI. Bizon).

1. Dacia Pitești
2. Flacăra Moreni
3. Oltul Slatina
4. Automatica Alexandria

15
15
15
15
15
15
15
15
15

2—9

o—o

V. Pan cu,

15
15
15

4
3
2

31—14
26—11
24—13

21
21
20

15— 8
19—17
13—10

9— 9
18— 24
23—24
18—22
19— 32
11—18

17
17
16
16
16
15
11
11
10

5. Chimia Tr. Măgurele
6. Unirea Drăgășani
7. Petrolul Videle
8. Progresul Corabia
9. Petrolul Tirgoviște

10. Chimia' Găești
11. Recolta Stoicănești
12. Răsăritul Caracal
13. CFR Roșiorii de Vede

14. TeMistul Pitești 15

Etapa viitoare : Petrolul
Chimia Tr. Măgurele (0—2), Unirea Dră- 
gășani — Petrolul Videle (1—2), Recolta 
Stoicănești —'• C.F.R. Roșiorii de Vede 
(1—2). Progresul Corabia — Textilistul 
Pitești (3—1), Automatica Alexandria — 
Răsăritul Caracal (6—0), Dacia Pitești
— Flacăra Moreni (1—4), Chimia't Găești
— Oltul Slatina (1—2).

SERIA a Vlf-a

3
3

4
3

8
9

16—30
15—25

10
9

Tîrgoviște —

Minerul Rovinari — Metalul oțelu Roșu
4—1 (0—0)

A.S. Bocșa — Panduri Tg. Jiu 1—0
(0-4))

Cimentul Tg. Jiu — Meva Drobeta Tr. 
Severin 1—0 (0—0)

Steagul roșu Plenița _  Vulturii textila
Lugoj 0—0

Dunărea Calafat — Minerul Motru 1—0 
(0-0)

Minerul Moldovă Nouă — Metalul To
pleț 3—1 (2—0)

Știința Petroșani — Victoria Ctaiova 
3-1 (3—0)

(Corespondați : G. 
ranu. N. ChivuiesCu, I. 
P. Simandan, S. Băloi).

1. Vulturii Lugoj
2. Minerul Motru
3. Steagul r. Plenița
4. A.S. Bocșă
STDunărea Calafat
6. Minerul Mold. N.
7. Știința Petroșani.
8. Metalul Topleț
9. Cimentul Tg. j'itr

10. Metalul Oț. Roșu
11. Meva Drobeta T.S.
12. Pandurii Tg. Jiu
13. Minerul Rovinari
14. Victoria Craiova

Jugănaru,
J Jitleâ,

, T. Ță- 
C. Oprea,

V

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9 4
8 4
8 1
7 2
7 2
6 3
7 0
7 0
5 4
5 3’
6 1
6 1
4 4
4 3

2 32— 9
3 39—15
6 17—16
6 23—18
6 19—20
6 27—18 15
8 21—19
8 21—30
6 12—27
7 21—20
8 16—19
8 15—24
7 17—25
8 11—31

22
20
17
16
16

14
14
14
13
13 
T3
12
11

yui-Etapa viitoare : Minerul Motru . - 
turil Lugoj (2—2), Minerul Moldova Nouă 
— Metalul Oțelu Roșu (1—3). Pandurii 
Tg. Jiu — Victoria Craiova (0—0). Me
talul Topleț — A.S. Bocșa (0—5), Dună
rea Calafat _ cimentul Tg. Jiu (0—0), 
Știința Petroșani — Meva Drobeta Tr. 
Șeverin (0—1), Minerul Rovinari — Stea
gul roșu — ■ - -Plehița (0—1).

SERIA a Vlll-a
Tomnatic — Gloria Arad 3-2

1—0

1—0

Unirea
(1—0)

Minerul Lupeni — Victoria Călan 
(1-0) *

Vagonul Arad — U.M. Timișoara 
(0-0)

Constructorul Arad — Progresul Timi
șoara 2—1 (1—0)

Electromotor Timișoara — C.F.R. Si
meria 2—0 (1—0)

Furnirul Deta — Mureșul Deva 3—2 
(2-0j

1.
2.
3.
4.
5.
6. Minerul Teliuc
7. C.F.R. Simeria
8. Furnirul Deta
9. Unirea Tomnatic

10. Vagonul Arad
11. Progresul Tim,
12. Minerul Ghelar
13. Gloria Arad
14. Constr. Arad

Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Electromotor Tim. 
Minerul Lupeni 
U.M. Timișoara

4
4
5
3
2
4
3
3
1
2 
G
1
2
2

1
3
4
5
6
5
6
6
7
7
6
9
9

10

28— 8
25— 13 
27—14
19— 18 
27—14 
18—18
20— 16 
21—22
26— 32 
19—17 
13—20 
17—26 
16—33 
16—41

Etapa viitoare : Progresul Timișoara . — 
U.M. Timișoara (0—0), Electromotor Ti
mișoara — Vagonul Arad (0—0), Gloria 
Arad — Furnirul Deta (0—3), Minerul 
Teliuc — Victoria Călan (1—3), Minerul 
Lupeni _ Constructorul Arad (l—1), Mi
nerul Ghelar — Unirea Tomnatic (0—3), 
C.F.R. Simeria — Mureșul Deva (0—1).

SERIA a IX-a

C.I.L. Blaj — Aurul Brad 2—0 (1—0) 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — C.I.L.

Gherlă 2—0 (I—0)
nermata Cluj — Arieșul Cîmpia Turzii 

2—0‘ (0—6)
Unirea Alba lulia — Tehnofrig Cluj

1—0 (0—0)
Arieșul Turda — Minaur Zlatna 0—0 
Minerul Bihor — Unirea Dej 0—1 (0—1)
Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș 1—1 

(0^-0)
(Corespondenți : I. Ion. St. Giurgiu, E. 

. ... j j.... Lazăr, Mt. oo-Feliervari, î. Filipescu, 
mițîan și 1. Soriiogyi).

Și

1. Aurul Brad 15 8 3 4 19—13 19
2. Arieșul Turda 15 9 3 3 30—15 17
3. Minaur Zlatna 15 7 3 5 19—16 17
4. CIL Blaj 15 8 0 7 18—17 16
5. Unirea Dej 15 8 3 4 23—13 15
6. Metalul Aiud 15 6 3 6 17—16 15
7. Unirea Alba lulia 15 6 3 6 13—16 15
8. Soda Ocna Mureș 15 6 3 6 17—21 15
SF. Ind. sîrmei c.T. 15 7 3 5 23—16 13

10. Arieșul C. TurZii - 15 6 1 8 14—16 13
11. Minerul Bihor 15 6 0 9 11—26 12
12. C.I.L. Gherla 15 5 1 9 17—215 11
13. Dermata Cluj 15 3 4 8 10—15 10
11. Tehnofrig Cluj 15 3 4 8 7—18 10

(Echipele Arieșul Turda, Unirea Dej . 
Industria sîrniei cîmpia Turzii sînt pe
nalizate cu cite 4 puncte).

Etapa viitoare : Tehnofrig Cluj — Soda 
Ocna Mureș (0—0), Arieșul Cimp’.a Turzii 
_ C.I.L. Blaj (0—1), Aurul Brad — in
dustria sîrmei cîmpia Turzii (0—2), Mi
nerul Bihor — Dermata Cluj (2—1), uni
rea Dej — C.I.L. Gherla (2—1), Metalul 
Aiud — Minaur Zlatna (0—1). Arieșul 
Turda — Unirea Alba lulia (1—1).

SERIA a X-a

Cărei

Etapa viitoare : Voința Cărei _  Unirea
Zalău (1—2), C.I.L. Sighet — Bradul Vi
șeu (0—I), Topitorul Baia Mare — Vic
toria Cai-el (0—4), Minerul Baia Sprie — 
Bihoreana Marghita (0—2), Minerul Baia 
Borșa — Recolta Salonta (0—1), Minerul 
Cavnic — Someșul Satu Mare (0—0), Ra
pid Jibou _ constructorul Bala Mare 
(3-0).

SERIA a Xl-a

— Forestierul T«.
Viitorul Tg. Mure)

Gaz metan Mediaș

Beclean

Lacul Ursu Sovăta
Secuiesc 1—0 (0—0)

Mureșul Toplița —
1-0 (1—0)

Textila odorhei —
l—o (1—0)

Vitrometân Mediaș — Someșul
1—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
ghieni i—1 (0—0)

Minerul Bălan — Carpați Covasna 2—0 
(0-0)

Foresta Bistrița — Unirea Cristuru Se
cuiesc 2—1 (0—1)

(Corespondenți : A.nu, * u—— - -
K.

GF.cor-

-------. ... Fekete, V. Pâșca-
A. Pialoga, R. Zamfir, Gh. Briotă» 

Bortoș și I. Toma).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Forest. Tg. Secuiesc
12. Someșul Beclean
13. Carpați Covasna
14. Foresta Bistrița

(Echipa Vitrometân 
lizată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Someșul BOcIeân — 
Mureșul Toplița (0—0), Gaz metan Me
diaș — Minerul Bălan (1—2), Foresta 
Bistrița — Forestierul Tg. Secuiesc (0—4), 
Textila Odorhei -- — > -
(0—5k 
Sovata 
met^n 
reș

Textila Odorhei 
Gaz metan Mediaș 
Viitorul Tg. Mureș 
Lacul Ursu Sovata 
Viit. Gheorghient 
Vitrometân Mediaș 
Minerul Bălan 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristur 
Mureșul Toplița

Mediaș este pena'

15 10 2 3 29—14 22
15 9 3 3 38—11 21
15 9 1 5 27—21 19
15 6 4 5 25—22 16
15 7 2 6 18—23 16
15 8 3 4 20—16 15
15 6 3 6 18—14 15
15 6 2 7 38—17 14
13 5 4 6 2Q—19 14
15 5 3 7 16—21 13
15 5 2 8 21—23 12
15 5 1 9 12—46 11
15 3 4 8 21—23 10
15 4 0 11 14—47 8

Oltul Sf. Gheorghe 
Carpați Covasna — Lacul Ursu 
(1—I). Unirea Cristur — Vltro- 

Mediaș (0—1), viitorul Tg. Mu- 
Viitorul Gheorghieni (2—3).

SERIA a Xll-a
P.m. Vîlcea — Tractorul BrașovOltul

2—2 (2—0)
Lotrul Brezoi —

2-1 (1-1)
I.C.I.M. Brasov —

1—0 (0—0)
Independența Cisnădie 

beș 2—0 (l__0)
Chimia Or. Victoria — Torpedo Zăr- 

neșri o—0
Carpați Brașov

3—0 (1—0)
U.P.A. Sibiu —

(0-1)

(Corespondenți : 
ru, E. Bogdan, I. 
Dumitrescu și I.

C.F.R. sighișoara

Metalul Copșa Mică

Textila Se-

Chimica Tîmăvenl

C.S.U. Brașov 1—1

P. Giornoiu, I. Zida-
* pAndreij 

Die).
Gh. Matei,

15
15
15
15
1,5
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1. Tractorul Brașov
2. ICIM Brașov 

Chimia Victoria 
Metalul Copșa M. 
Oltul Rm. Vîlcea 
Carpați Brașov 
CSU Brașov 
Indep. cisnădie 
Lotrul Brezoi 
Chimica Tirnăveni

37—11 
24— 8 
23—18 
20—15 
22—25 
20—13 
15—17 
18—22 
11—21 
15—27 
14—17
17— 27
18— 18 
13-28

Bradul Vișeu 5—0

- Topitorul Baia

Vidtoria
(3-0)

Recolta
Mare 1—0 ,

Rapid Jibou — Minerul Baia Sprie 2—2 
(2~1)

Minerul Baia Borșa — Minerul Cavnic 
3—0 (1—0).

Constructorul Baia Mare _ Voința Că
rei 3—0 (0—0)

Unirea Zalău — C.I.L. Sighetul Mar- 
mației 1—0 (1—0)

Someșul Satu Mare — Bihoreana Mar
ghita 2—1 (1—0)

(Corespondenți : Tr. Silaghi, G. Cotrău, 
A. Kulcsar, C. Iureș, ~ 
țoiu și Z. Kovacs).

Salonta 
(0-0)

L. Chira, M. Bon-

1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic
3. Topitorul Baia M.
4. Minerul B. Sprie
5. Bihoreana Marghita
6. Recolta Salonta
7. Bradul Vișeu
8. -Voința Cărei
9. CIL Sighet

10. Minerul Borșa*
11. Unirea Zalău
12. Rapid Jibou
13. Constr. Baia M.
14. Someșul Satu Mare

15 IZ 1 2 56— 8 25
15 10 1 4 25—18 21
15 8 2 5 27—15 18
15 7- 1 7 24—20 15
15 7 1 7 24—25 15
15 7 1 7 14—17 15
15 7 1 7 15—24 15
15 7 1 7 16—27 15
15 6 1 8 23—19 13
15 6 1 8 23—26 13
15 5 3 7 17—26 13
15 4 3 8 14—25 11
15 5 1 9 18—34 11
15 4 2 9 12—24 10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

to
ii. cfr sighișoara
12. UPA Sibiu
13. Torpedo Zărnești
14. Textila Sebeș

(Echipa Textila
Cu 4 puncte).

Etapa Viitoare : _______  ________ _ _
I.C.I.M. Brâșov (0—3), Tractorul Brașov 
— U.P.A. Sibiu (3—3), Independența Cis„ 
nâdie — chimia Or. Victoria (1—1), 
C.S.U. Brașov — Oltul Rm. vîlcea (0—2), 
Torpedo Zărnești — Carpați Brașov 
(0—3). C.F.R. Sighișoara — Textila Se
beș (0—2), Metalul Copșa Mică _ Lotrul 
Brezoi (0—1).

Sebeș este penalizată

Chimica Tîmăveni —

Meciurile aminate din etapa a XlV-a 
— cele din seria a V-a, precum și jocu
rile Oituz Tg. Ocna — Letea Bacău (se
ria a 11-a) și Dunărea Tulcea — Chimia 
Brăila (seria a IV-a) — se vor disput* 
miercuri 4 aprilie»



0 POARTA DESCHISA
SPRE CONSACRARE

Retrospectivă la concursul international 
junioride patinai pentru „Prietenia"

ort
1Hvin lume

C. M. DE HOCHEI DE LA MOSCOVA

IN CONCURSUL DE ÎNOT DE LA PRADA

Cu sentimente foarte împărțite, 
abordăm această retrospectivă 
a concursului internațional 

„Prietenia", desfășurat în fața ochilor 
„; noștri timp de patru zile. Vom căuta 
' să le împărtășim cititorilor, într-o 
' ordine mai puțin sistematizată. dar 
" urmî nd momentele pregnante ale în- 
. trecerii încheiate sîmbătă seara.

. Astfel, am resimțit o firească mîn- 
drie văzînd clasată pe locul IV pe 
campioana României, talentata Doina 

. Mitricică, înaintea reprezentantelor a 
-' patru țâri : Cehoslovacia, Polonia, 

'Ungaria, Bulgaria. Iar pe mai tine
rele ei coechipiere, Gabriela Voica 

■- și Silvana Suciu, executînd cîteva 
... dintre cele mai bune programe de 
j,. figuri libere. Dat fiind forța deose- 

bită a concursului, aceste rezultate 
capătă aureolă și ne dau speranțe 

, justificate. Dar — trebuie să spu
nem —- toate fetele noastre au fost 

*' slabe la figurile obligatorii, ceea ce 
le-a frînat vizibil în tentativa de a 

- cuceri locuri superioare în clasa- 
men tul final. L-am aplaudat și pe 

. tînărul Octavian Goga, la prezenta
rea „programului scurt", mai bine 
executat de cît cel al lui Petar Au- 
gustovic, de pildă, autentică speranță 
a patinajului cehoslovac. In schimb. 
.Goga n-a patinat la fel de bine în 

i ’celelalte două probe ale întrecerii 
masculine. Iar ceilalți doi concurent! 
români au fost ca și inexistenți...

Evoluții contradictorii si rezultate 
bineînțeles, la fel. Am fost puși în 
fața unei realități prea bine cunos
cute si pînă acum : patinatorii noștri 
sînt slabi la figurile obligatorii. Aci, 
tn prima parte a concursului, ei îsi 

^crează un handicap, pe care apoi 
este foarte greu să-i mai recupereze, 

'“chiar cu bune evoluții la libere. Re
ar fi să se 

mare, la 
impuse, 

„școala" patinajului. Chiar dacă noul 
regulament internațional scade pon- 

Ț derea acest-r figuri — reduse la trei 
4 ca număr — ele rămîn o bază de 

plecare, pe care se construiește pe 
urmă. întregul rezultat al fiecărui 
concurent. O eludare a lor. o impro
vizație, sînt practic imposibile.

Un al doilea remediu, la care am 
meditat de mai multe ori urmă
rind concursurile noastre, este de 
factură mai radicală. Anume, se 

,t poate scoate de la figurile obligato- 
rii patinatorul care nu arată apliea- 

roție și dotarea naturală pentru ele, 
g țrecîndu-1 la cealaltă specialitate a 
Wpatinajului artistic — perechile. A- 
, colo, se fac numai figuri libere și 

patinatorii noștri ar progresa mai ra- 
ȘFȚpid in această probă. Dar — din pă- 

— de ani de zile asistăm la p 
ț inexplicabilă împuținare a perechi

lor, în patinajul autohton, antrenorii 
nedorind parcă să le acorde atenția 
cuvenită. De vreo două sezoane a- 

' vem în campionat o singură pereche, 
,/jțn care Dan Săveanu. talentat pati- 
' ■ nator, mai schimbă cîte o parteneră 

In căutarea consacrării ce întîrzie. 
Acum, el patinează în compania 
Beatrice! Huștiu, fosta noastră cam
pioană la senioare, dar în proba in
dividuală. Pentru ca acest nou cuplu 
să progreseze, este nevoie nu numai 
de dorința celor do! de a se pregăti, 
ci și de o mînă pricepută de an- 

- țrenor.
_ Nici o pereche română pe gheață 

și nici un cuplu de dansatori... Situa-

I

mediul, cel mai firesc, 
acorde o importanță mai 
pregătire, acestor figuri

ție nefirească, regretabilă. Cu cît 
interes am urmărit aceste întreceri 
de dans ale concursului „Prietenia", 
unde evoluau, pentru prima oară pe 
un patinoar bucureștean, reprezen
tanții unei noi discipline, de certe 
perspective. Și cu cît regret ne-am 
amintit că ea rămîne necunoscută 
tinerilor noștri patinatori. De ce nu 
se practică proba de dans și la noi 7 
Iată o întrebare pe care am repetat-d, 
de mai multe ori, în coloanele zia
rului. Știm că s-au făcut ■ eforturi 
pentru introducerea acestei probe în 
secțiile noastre de performanță. E- 
forturi, uneori costisitoare. Ele n-au 
dat pînă acum nici un rezultat. Săp- 
tămîna trecută, la patinoarul „23 Au
gust", l-am văzut pe antrenorul prof. 
N. Gliga înregistrînd pe peliculă 
toate evoluțiile dansatorilor. Să spe
răm că acest ' ..................
asimilării noii 
nat de succes, 
nici un motiv 
toriî români 
spre dansul pe gheață. ________ ..

Printre motivele de satisfacție pri
lejuite de acest concurs ‘•ste și acela 
de a vedea urcînd pe podium pati
natori pe care tot Bucureștiul i-a 
consacrat, cu ani în urmă, în con
cursul internațional de copii. Așa a 
fost, de pildă, la masculin : Bernd 
Wunderlich (cîștigător în 1970), Mi
roslav Soska (1971), Jacek Tascher 
(1969). Dovadă că acest tradițional 
concurs ai nostru este, într-adevăr, o 
poartă de trecere spre măiestrie în 
patinajul artistic.

Un cuvlnt 
exact, despre 
derăm că ei 
de misiunea 
note pe care 
de rezultate pot fi luate drept mo
dei. .La concursul feminin, de pildă, 
arbitra noastră Marieta Paltan a fost 
singura, din cei șapte, care a indi
cat ordinea exactă pentru primele 8 
concurente. Foarte exact au evaluat 
și celalalte două arbitre ale noas
tre, Ecaterina Pustay (băieți) și Vera 
Curceag (perechi). Subliniem ca 
principalele probe, cele individuale, 
au fost conduse 
naționale Irina 
Curceag.

Pentru sfîrșit, 
organizării concursului. Ea s-a situat, 
în ansamblu, la nivelul cerut de un 
concurs de o asemenea importanță. 
Și-au făcut, însă, Ioc și cîteva diso 
nanțe. lina dintre ele a fost reme 
diată pe parcurs, cînd s-a stabilii 
să fie permis accesul gratuit în 
tribune pentru grupele organizate de 
elevi. Este, fără îndoială, modul just 
de a privi sarcina popularizării prin
tre cei tineri a unei discipline spor
tive atît de utile si prețioase, cum 
este patinajul. Ar fi fost de dorit, 
de asemenea, ca din timp să fie pusa 
la punct stația de amplificare a pa
tinoarului, care nu redă muzica pro
gramelor libere în condițiile recla
mate de un concurs internațional. 
Ca să nu mai vorbim de mantinela 
ce înconjoară dreptunghiul de gheață, 
ajunsă la o stare de degradare in
compatibilă cu o întrecere de an
vergură.

Au existat, desigur, puține fisuri 
într-o acțiune dusă, prin efortul 
lăudabil al forurilor noastre de spe
cialitate, spre un deosebit succes or 
ganizatoric si sportiv.

Radu VOIA

ultim efort în direcția 
probe să fie încunu- 
Mai ales că nu există 
de a crede că patina- 
n-ar avea înclinație 

Dimpotrivă ’

despre arbitraje. Mai 
arbitrii noștri. Consi- 

s-au achitat cu cinste 
lor, iar evaluările de 
le-au înscris în fișele

de arbitrele inter-
Minculescu și Vera

o apreciere adresată

SUEDIA A CÎȘTIGAT (2-0) 
IN ULTIMELE 6 MINUTE 

CEHOSLOVACIA

ȘASE LUPTĂTORI ROMÂNI
LA TURNEUL INTERNATIONAL 

AL UNGARIEI
Budapesta, încep în-

MECIUL CU
Runda a treia a întrecerilor pentru 

titlul suprem la hochei a programat 
ieri după-amiază, în palatul sportu
rilor Lujniki din Moscova, prima în- 
tîlnire dintre așii hocheiului mon
dial, partida Cehoslovacia — Suedia. 
Cele două echipe au început între
cerea cu multă prudență. Totuși, în 
min. 5, Nedomanski scăpat singur 
ratează o mare ocazie. Cinci minute 
mai tîrziu, Șterner este eliminat, dar 
actualii deținători ai titlului nu pro
fită de superioritate și repriza .se 
încheie cu scor alb.

Lupta a fost mal îndîrjitâ în a 
doua repriză, fiecare dintre echipe 
avînd de suportat handicapul cîtor 
două eliminări (Klapac, Kuzela, res
pectiv, Sundqvist, B. Johansson). Nici 
o modificare însă pe tabela de mar
caj. Și aceasta avea să rămînă ne
schimbată pînă în, min. 54,31, deși 
între timp G. Karlsson și Soderstrom 
(singur la 3 m) au ratat aoroape in
credibil, iar Machac, Adamik și Wyk- 
berg au stat cîte două minute pe 
banca de pedeapsă. Ce s-q întîmplat 
însă în acel moment ? Ohlberg a pă
truns decis pe extremă, Holecek i-a 
blocat 
servit 
acesta 
plasă :

Reacția liocheiștilor cehoslovaci (care 
n-au fost ieri într-o zi prea bună) 
s-a dovedit destul de palidă, pentru 
că aproximativ trei minute mai 
tîrziu, Lundstroem a primit un puc 
în apropierea porții adverse, l-a dri
blat pe Holecek și a pecetluit — 2—0 
(0—0, 0—0, 2—0) - — scorul partidei. 
Bun arbitrajul lui Bader (R.F. Ger
mania) și Lee (S.U.A.).

în urma acestui rezultat, Suedia 
și U.R.S.S., care a întrecut aseară 
Finlanda ctt 8—2 (3—0, 1—2, 4—0) au 
rămas neînvinse în campionat. Astăzi 
sînt programate meciurile Cehoslova
cia — R.F. Germania și U.R.S.S. — 
Polonia.

Astăzi, la 
trecerile turneului internațional de 
lupte greco-romane al Ungariei. La 
această competiție, printre spor
tivii participanți se află și șase 
luptători români : Nicu Gingă și 
Florea Rădut (cat. 52 kg), Marin 
Dumitru (cat. 57 kg). Pantelimon 
Areadie (cat. 62 kg), Eugen Hupcă 
(cat. 68 kg) și Dumitru Manea (cat. 
90 kg). Luptătorii noștri sînt, înso
țiți de antrenorul Nicolae Pavel și 
de arbitrul Valeriu Bularca.

La Praga s-au încheiat întrece
rile concursului internațional de 
înot (bazin de 50 m), la startul că
ruia au rost prezenți sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Elveția, Polonia, 
România, URSS și Cehoslovacia. 
O comportare remarcabilă a avut 
in acest concurs înotătorul român 
Marian Slavic, învingător în două 
probe: 200 m liber cu 2:00,8 și 
400 m liber cu 4:25,5. în cursa de 
100 m liber, M. Slavic s-a clasat 
pe locul doi, cu timpul de 55,7. 
Alte rezultate: feminin: 100 m

liber: Flamand (Elveția) 1:03,3;
100 m spate: Veirazkova (Ceho
slovacia) 1:10,9; 100 m bras: Ioani- 
du (Grecia) 1:20,6; 100 m delfin: 
Faitlova (Cehoslovacia) 1:07,5; 200 
m bras: Chlupova (Cehoslovacia) 
2:51,3 masculin: 100 m liber:
Hrouda (Cehoslovacia) 55,0; 200
m bras: Szmiglak (Polonia) 2:31,8 
— record polonez: 100 m delfin: 
Dlucik (Polonia) 1:00,5; 200 m del
fin : Jaszka (Cehoslovacia) 2:14,9: 
100 m bras: Hunger (Elveția) 1:09,4 
•— record.

TURNEE INTERNAȚIONALE
TENIS

curajos pucul, pe care i l-a... 
apoi pe tavă lui Soderstrom și 
l-a împins cu ușurință în 
1—0 pentru Suedia.

• Cuplul alcătuit din românul Ion 
Țiriac șl americanul Mike Estep 
a cîștigat proba de dublu din ca
drul turneului internațional de te
nis de la Valencia. In finală, Ion 
Țiriac și Mike Estep au întrecut 
în trei seturi, 6—4, 1—6, 10—8,
perechea belgiană Bernard Mignot 
— Patrick Hombergen. Proba de 
simplu a revenit lui Manuel O- 
rantes, care l-a învins în finală 
cu 6—4, 6—4, 6—3 pe Adriano Pa- 
natta.

• Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis de 
la Menton. In finala probei de 
dublu mixt, perechea Fibak (Po
lonia) — Wikstedt (Suedia) a în
vins cu 6—8, 6—4, 6—4 cuplul
Sever Mureșan (România) — Pryde 
(Noua Zeelandă). In celelalte fina
le : simplu (b) : Nowicki — Niedz- 
wiecki 6—3, 8—6; simplu (f): Odile 
de Roubin Monique Salfati

5, 6—3.

PARIS 2 (Agerpres). — Printre 
protagonistele concursului interna
țional de sărituri în apă, desfă
șurat la Rennes, s-au numărat, și 
reprezentantele României Ecaterina 
Dumitriu și Sorana Prelipceanu, 
clasate pe locurile 2 și 3 cu 375,03 
p, și respectiv, 348,87 p, în proba 
de trambulină. Victoria a revenit 
sportivei Marina Janicke (R. D. 
Germană) cu 441,69 p. La sărituri 
din turn, pe primul loc s-a clasat, 
de asemenea, Marina Janicke cu 
363,63 p, urmată de Ecaterina Du
mitriu 306,09 p. Concursul mascu
lin a fost dominat de sportivii ita
lieni, învingători la trambulina de 
3 m prin Klaus Dibiasi cu 572,64

p, (Ion Ganea a ocupt locul 4^ cu 
432,42 p) și la turn prin Franco 
Cagnotto 503,10 p (Ion Ganea s-a 
clasat pe locul 4 cu 412,65 p).

CASSIUS CLAY
(cu maxilarul fracturat):

POLONEZUL SZOZDA

A CÎȘTIGAT

TURUL ALGERIEI

„Cînd voi mai putea

Turul ciclist al Algeriei, desfă
șurat în 12 etape, insumînd 1602 
km, s-a încheiat la Alger cu vic
toria rutierului polonez Stanislas 
Szozda în 39hl4:31. L-a urmat în 
clasamentul general Aleksandr Iu- 
din (U.R.S.S.) la 4:01, Ryszard Szur- 
kovskj (Polonia) la 
Fagerlund (Suedia)

Dintre cei 95 de 
luat startul, 66 au 
Ultima etapă a competiției, desfă
șurată pe ruta Tizi Ouzou — Alger, 
a revenit sportivului sovietic Valeri 
Lihaciov, cronometrat pe distanța 
de 120 km cu timpul de 2h51:39.

4:13 și Lennard 
la 4:21.
cicliști care au 
terminat cursa.

Dună cum am anuntat lidera campionatului englez, F. C. Liverpool, nu a putut trece pe teren propriu de Tot
tenham. Hotspur (scor'1—1). Eroul meciului a fost insă portarul londonez Pat Jennings, internațional irlan
dez care a reușit să apere... două penaltyuri! In imagine, Jennings, sub privirile coechipierilor saifin alb', 
va ’reține lovitura expediată de Tommie Smith Telefoto ; A.P.-AGERPRES

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

să boxez?"
NEW YORK, 2 (Agerpres). — Fostul 

campion mondial de box la categoria 
grea, Cassius Clay, nu va mai boxa 
cel puțin patru luni de acum înainte, 
au declarat medicii spitalului din 
San Diego (California), unde cunos
cutul pugilist a fost internat după 
înfrîngerea suferită în fața lui Ken 
Norton. După cum se știe, încă din 
primele reprize, în urma unor lovi
turi violente, Cassius Clay a avut 
maxilarul stîng fracturat. El a fost 
supus unei intervenții chirurgicale, 
care a durat 90 de minute.

După trezirea din narcoză, primele 
cuvinte pe care le-a. pronunțat au 
fost : „Cînd voi mai putea să boxez 1 
Vreau să-mi iau revanșa asupra lui 
Norton". Din nefericire, Cassius Clay 
nu va mai putea urca prea curînd pe 
ring și se pare că meciul cu olan
dezul Rudi Lubbers, programat la 14 
iulie la Djakarta, va fi contraman
dat.

In ceea ce-1 privește pe Ken Nor
ton, care avea în palmares o serie 
de victorii, dar nici una de presti
giu, fiind mai mult sparring-partner

Ken Norton suride fericit, aupă 
obfinerea surprinzătoarei victorii

noord — 44 p (un joc mai puțin) ;
3. Sparta — 38 p.

echipa minerilor din Bor a izbu
tit să învingă cu 2—0 pe Vojvo- 
dina. La Belgrad, lidera clasamen
tului, Steaua roșie, a trecut destul 
de ușor de revelația de pînă acum 
a returului, echipa Boraț Banja 
Luka (scor 2—0. prin golurile lui 
Lazarevici și Karasi). La Zagreb, 
Dinamo a obținut alte două punc
te, foarte prețioase în lupta pen
tru evitarea retrogradării, învin- 
gînd cu 2—1 pe Zeleznicear, după 
ce oaspeții conduseseră cu 1—0. 
Celelalte rezultate : Hajduk Split 
— Celik Zenika 3—0 ; Vardar 
Skoplje — Partizan Belgrad 1—1 ; 
Velej Mostar — Spartak Subotița 
2—1 ; Sloboda ~ 
Niksici 
Beograd
Olimpia Ljubljana 1—0. în clasa
ment : 1. Steaua roșie Belgrad — 
33 p : 2. Velej Mostar — 31 p: 3. 
O.F.K. Beograd — 29 p; 4. Partizan 
Belgrad — 28 p : 5. Sarajevo — 
25 p. în clasamentul golgeterilor 
conduce Santraci (O.F.K.) — 18
goluri, urmat de Lazarevici (Steaua 
reșie) — 15 si Bajevici (Velej) — 
12.

BULGARIA: T.S.K.A. SE DETA
ȘEAZĂ...

DUPĂ TURNEELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

tat la fiecare ediție, partida aceasta 
a devenit o adevărată confruntare 
psihologică. ,

O întîlnire cu substrat psihologic, 
între doi adversari care se cunosc 
atît de bine, impune o atentă pre- 

.. gătire tactică.- După părerea noas- 
^tră, această „bătălie invizibilă" in 
' domeniul strategiei a fost cîștigată 

detașat de Paul Dobrescu. încă în 
prima repriză, am sesizat în ring 
un Calistrat Cuțov oarecum timo- 

-rat, ezitant în alegerea mijloacelor 
ț-adecvate pentru a contracara atu- 

urile oponentului său. Și în vreme 
’ “ce Cuțov nu-și găsește nici cadența 

.. .obișnuită, nici liniștea interioară. 
Dobrescu atacă mai hotărît, aflîn- 
du-se mereu în ofensivă. Situația 
evoluează liniar în repriza secun
dă, accentuînd impasul tactic al lui 

"Cuțov și subliniind progresul lui 
Dobrescu pe calea aleasă. Calistrat 
a adoptat o gardă joasă, care îi fa
cilitează trecerea la ■ fulgerătoarele 
sale croșee upercutate. Dar, parînd 

‘ adesea aceste lovituri pe care le 
'cunoaște, Paul a găsit cîmp deschis 
spre capul adversarului și nu s-a 

' lăsat deloc invitat să persevereze 
.'în trimiterea unor excelente directe, 

care și-au atins ținta de cele mai 
multe ori. Era deci evident că, po
trivit temperamentului său năval
nic, Cuțov ar fi vrut, cu orice risc, 
să încheie mai devreme partida, 
printr-o lovitură 
timp ce Dobrescu 
tonarea sistematică 
a adversarului. Să

' această a doua repriză, și un aver
tisment primit de Cuțov pentru lo- 

’--vituri cu mănușa deschisă. Firește 
că, în aceste condiții, ultima repri
ză i-a văzut pe cei doi boxeri dez- 
lănțuiți. Abia acum, Cuțov a încer
cat să valorifice calitățile sale re
cunoscute, reflexele, eschivele, mobi
litatea, rapiditatea execuțiilor. El a 

’ găsit însă în față un Dobrescu im
pecabil în ținută și gîndire. Noi în
șine l-am văzut, pentru prima oară, 
pe Dobrescu — de obicei furibund 
tn atacuri — mai calm ca oricînd, 
pregătindu-și atacurile (în repriza 
a treia !) și reușindu-le. De data a- 
ceasta Cuțov a fost învins de un 
om care a conceput mai tine întîl
nirea. Buletinele judecătorilor au 
.arătat, în favoarea lui 
60—59, 59—58, 59—58.
acesta redeschide cursa 
fia categoriei ușoare.

Victor BĂNCIULESCU

POMETCU — ȘTEFANOVICI : 
ASALTUL TINEREȚII

năprasnică, în 
a preferat pis- 
și necruțătoare 

menționăm, în

Dobrescu : 
Rezultatul 
pentru șe-

în reuniunea de sîmbătă seara, dis
cutată în Sala sporturilor din Iași, 
unul dintre meciurile finale, Cel ce 
i-a adus față în față pe campionul 
categoriei pană, Gabriel Pometcu 
și campionul de juniori de anul tre
cut, Constantin Ștefanovici, a fost 
de un rar dramatism.

Judecind după performanțele an
terioare, bineînțeles, rapidistul por
nea favorit în disputa cu mai tî- 
nărul său adversar (care abia a îm
plinit 20 de ani), deși victoria lui 
Ștefanovici asupra gălățeanului A- 

..măzăroaie (și mai cu seamă ma
niera în care el a luptat) a consti
tuit un avertisment pentru campio-

Ștefan Băiatu (dreapta) a fost revelația turneului de la Oradea. Iată-l 
in finala competiției stopînd cu luciditate și promptitudine atacul fostului 
campion Petre Ganea Foto : Alexandru SOMOGYI
nul categoriei pană. Acesta a fost, 
de altfel, și motivul pentru care Po
metcu a pornit la luptă cu destulă 
prudență. în plus, elevul lui T. Ni- 
culescu a urcat în ring și cu ar
cada dreaptă rănită din meciurilp 
precedente. în aceste condiții, cra- 
ioveanul, dornic de afirmare, a 
pornit repede la ofensivă și a dez
lănțuit un atac formidabil, care l-a 
țintuit în colțul ringului pe Pometcu 
pentru mai bine de un minut. în a- 
cest timp, rapițiistul a răspuns des
tul de rar, loviturile rapide și va
riate ale lui Ștefanovici silindu-1 
să se apere cu toate mijloacele. Scă
pat din colț, Pometcu a încercat 
să-și impună superioritatea tehnică, 
acționînd cu lovituri scurte prin 
surprindere, dar avantajul 
lat de pugilistul craiovean 
suficient pentru a cîștiga repriza, 
tn următoarele trei minute 
putei, meciul s-a mai 
ambii combatanți aruncînd în luptă 
toate cunoștințele și resursele fizice.
A fost o repriză cum rar am avut 
prilejul să vedem, la finalul ei toți 
cei trei arbitri consemnînd pe bu
letinele de punctaj egalitate i 20— 
20. Ultimul rund a fost decisiv 
pentru soarta meciului. Folosind 
momentele de respiro ale adver
sarului, Pometcu a refăcut tere
nul pierdut, punctînd cu claritate 
și eficacitate (Ștefanovici a fost și 
numărat în urma unui croșeu de 
dreapta la cap), convingîndu-i pe 
doi dintre cei trei arbitri să-i 
de victoria, decizie care nu 
fi considerată nejustă, așa 
cum arbitrii n-ar fi putut fi 
câți dacă-1 hotărau învingător pe 
Ștefanovici.

O altă partidă care se anunța e- 
chilibrată și deschisă oricărui re
zultat a fost cea de la muscă ; Ion 
Șulă — Faradin Ibrahim. Elevul lui 
Ion Chiriac a practicat un box ex
celent dovedind. un extraordinar 
simț al distanței și a cîștigat de o 
manieră încîntătoare o dispută di
ficilă cu un adversar foarte tenace.

Mihai TRANCA

Oradea 
șui lor nu a mai găzduit o compe
tiție pugilistică atît de importantă 
cum a fost turneul pe categorii de 
greutate. Este vorba de întîlnirile 
„semimuștelor" Ștefan Băiatu — 
Petre Ganea și „semiușorilor" Si
mion Cuțov — Constantin Stanef. 

Campionul boxerilor de 48 kg, 
Ștefan Băiatu, elevul antrenorului 
Ludovic Ambruș, 
cest turneu 
rindu-ne o 
de scrimă 
de alonjă 
tactică 
deosebi 
ga.

SOFIA, 2 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). După eta
pa a 23-a a campionatului bulgar, 
Ț.S.K.A. Sofia și-a consolidat po
ziția de lider,
2—o (ambele puncte le-a marcat 
Penev) asupra lui Etîr din Tîrno- 
vo, dar și datorită înfrîngerii ur
măritoarei sale cea mai apropiată, 
Slavia Sofia, la Burgas : 0—2 cu 
Ccrnomoreț. De remarcat că a- 
ceasta este prima victorie pe care 
echipa din Burgas o reușește în 
fața Slaviei în cei 8 ani de cînd 
activează în prima divizie ! în 
acest început de sezon o formă 
deosebită o arată extrema dreaptă 
a echipei Trakia Plovdiv, Der- 
mendjiev, care — după golul înscris 
în meciul amical internațional cu se
lecționata U.R.S.S. — a reușit, du
minică, în ciuda celor 32 de ani 
ai săi, să fie cel mai bun de pe te
ren în meciul cu 
înscriind și două 
loase (scor 3—0). 
s-a înregistrat la 
chipa studenților 
demik, a învins cu 1
More, 
motiv 
Vrața 
Ruse 
Beroe

prin victoria cu

Volov Sumen, 
goluri spectacu- 
Surpiza etapei 
Varna, unde e- 
din Sofia, Aka- 

0 pe Cerno 
Celelalte rezultate: Loko- 
Sofia — Laskov 3—1 : Botev 

Dunav 
0—1 ; 
1—1 ; 
Spar-

acumu- 
a fost

ale dis- 
echilibrat,

acor- 
poate 
după 
criti-

2—0 ;
1—1 :

Tuzla — Sutjeska
Sarajevo — O.F.K.

Radnicki Niș —

DUȘAN BUOARIN

BĂIATU — GANEA : 
VICTORIA TEHNICII

dinIubitorii sportului cu mănuși 
Oradea susțin că de ani de zile ora-

a întrecut în a- 
toate așteptările, ofe- 

adevărată demonstrație 
pugilistică. Avantajat 
Băiatu a adoptat o 

excelentă, folosindu-și în- 
tirul directelor de stîn- 

prin barajul cărora micuțul 
Petre Ganea nu a putut pătrunde 
deoît rareori. Ștefan Băiatu a învă
țat să lupte economicos, fără risi
pă de energie. Gîndind fiecare fază, 
anticipînd intențiile adversarului,, 
ripostînd exploziv, el a lovit de 
care dată cu precizie, lăsîndu-i 
Ganea speranțe minime. Acesta 
urmă a mai avut și ghinionul 
vind în gol) să-i iasă de două 
brațul drept din umăr. A luptat 
totuși cu pricepere și curaj dar nu 
l-a putut depăși nici un moment 
pe Ștefan Băiatu care a primit în 
final decizia la puncte și cupa acor
dată celui mai tehnic pugilist.

După acest meci de chinogramă 
a urmat unul de mare tensiune : 

' Simion Cuțov — Constantin Stanef. 
Campionul european de tineret a 
ieșit la atac chiar din primul mi
nut de luptă, fără nici un studiu 
prealabil. Tactica aceasta ofensivă 
s-a dovedit a fi excelentă, nepermi- 
țîndu-i lui Stanef să se... așeze pen
tru a-și plasa loviturile sale năpraz- 
nice. La rîndul său, Stanef a adoptat 
o tactică de așteptare, menajîn- 
du-și forțele pentru ultima parte 
a meciului. Așa se explică faptul 
că în rundul doi Cuțov a acumulat 
un avantaj serios, adversarul său 
lăsînd impresia că a renunțat la 
ideea victoriei. Dar nu a fost așa. 
In ultima repriză, Stanef a aruncat 
în luptă toate cunoștințele și ener
gia, reușind cîteva lovituri de toa
tă frumusețea. Cuțov, însă, exce
lent pregătit, a atacat cu aceeași 
vigoare și ambiție, spulberîhd ulti
mele speranțe la succes ale rutina
tului său adversar.

fie- 
lui 

din 
(lo- 
ori

Pette HENT

PORTUGALIA (etapa a 24-a) : 
Coimbra — Beira Mar 0—1 ; Spor
ting — Boavista 1—0 ; Belenenses 
— Montijo 2—1 ; Setubal — Atle
tico 5—0 ; F.C. Porto — Benfica 
2—2 ; Unio Tomar — Guimaraes 
1—2 ; Farense — C.U.F. 1—0 ; 
Barreirense — Leixoes 3—1. Cla
sament : î>. Benfica 
Belenenses — 34 n ;
29 p.

— 47 p ; 2.
3. Sporting —

27-a) : Burgos
•1 ; Oviedo — Real Ma- 

Valencia — Espanol 
- Real
Mala-
Celta

Pernik 0—0 ; 
Lokomotiv Plovdiv 

oeroe — > J.S.K. Spartak 
Spartak Pleven — Levski 
tak s-a amînat. în clasament : 1. 
T.S.K.A. — 34 p ; 2. Lokomotiv
Plovdiv — 29 p : 3. Slavia Sofia 
— 29 p ; 4. Levski Spartak —
27 p (un meci mai puțin). în cla
samentul golgeterilor în frunte se 
află Jekov (Ț.S.K.A.) și A. Mihai
lov (Lokomotiv Sofia) — cu cîte 
16 goluri, urmați de Bonev — 15 
goluri.

CEHOSLOVACIA (etana a 19-a): 
Slavia Praga — Banik Ostrava 
1—3 ; V.S.J. Kosice — Z.V.L. Jili- 
na 5—0 : Tatran Preșov — Spar
tak Hradec Kralove 1—0 ; S.K.L.O. 
Union Teplice — Skoda Plsen 
1—0 ; T.Z. Trjinec — Sparta Pra
ga 0—0 ; Dukla Praga — Lokomo
tiv Kosice 0—0. Clasament : 1. 
Spartak Trnava -r 25 p (un joc 
mai puțin) : 2. Tatran Preșov — 
25 p ; 3. V.S.J. Kosice — 22 p.

SPANIA (etapa a
— Betis 2— 
drid 1—2 ;
Barcelona 1—0 ; Saragossa 
Sociedad 1—1 ; Granada - 
ga 2—0 ; C.F. Barcelona
Vigo 2—0 ; Atletico Madrid — Cas
tellon 1—0 ; Las
1— 1 ; Coruna —
2— 1. Clasament : 
38 p ; 2, Espanol 
Madrid — 36 p.

POLONIA (etapa a 16-a, prima a 
returului) : Odra Opole — L.K.S. 
Lodz 1—1 ; Stal Mielec — Legia 3—0; 
Polonia Bytom — Gwardia 0—0 ; 
Pogon Szczecin — Zaglebie 2—0 ; 
Lech Poznan — Row Rybnik 0—0; 
Zaglebie Walbrzych — Ruch Chor- 
zow 4—0 ; Wisla — Gornik 1—0. 
Clasament : 1. Stal Mielec — 21 p; 
2. Gornik Zabrze — 21 p ; 3. Wis
la — 21 p.

Palmas — Gijon 
Atletico Bilbao

1. C.F. Barcelona 
— 36 p ; 3. Real

Telefoto • A.P.-AGERPRES

ai lui Joe Frazier, acesta a declarat i 
„Niciodată nu am boxat atît de bine 
ca în meciul cu Cassius Clay. Cunoș
team stitlul de luptă al acestuia și 
m-am pregătit in consecință. Am a- 
atacat in primele reprize și tactica 
mea a fost, cred, cea mai indicată. 
Handicapul de 5 kg (Cassius Clay a 
cîntărit 100 kg) a fost în favoarea 
mea. Am putut să mă mișc ușor în 
ring și să lovesc din toate pozițiile“.

în vîrstă de 28 de ani, Ken Norton 
a trecut la profesionism cu șase ani 
în urmă. A cîștigat 31 de meciuri și 
a fost învins prin k.o. în repriza a 
3-a de venezueleanul Luis Garcia.

TOMA HRISTOV

IUGOSLAVIA : O ETAPĂ
CALMA

NOVI SAD. 2 (prin telefon de 
corespondentul nostru). Etapa 
22-a a campionatului iugoslav 
fost o etapă calmă, în general 
rezultate scontate. Singura surpri
ză s-a produs la Novi Sad, unde

la
a 
a 

cu

OLANDA (etapa a 27-a) : Haar
lem — F.C. Amsterdam 1—4 ; 
A.Z. 67 Alkmaar — Go Ahead De
venter 1—1 : M.V.V. Maastricht — 
P.S.V. Eindhoven 0—1 ; Sparta 
Rotterdam — N.E.C. Nijmegen
2— 2 ; F.C. den Haag — F.C. Gro
ningen 3—0 ; F.C. den Bosch — 
N.A.C. Breda 2—0 ; F.C. Twente 
Enschede — Telstar Velsen 2—0 : 
Ajax Amsterdam — F.C. Utrecht
3— 1 ; Excelsior Rotterdam — Fe- 
yenoord Rotterdam 1—6. Clasa
ment : 1. Ajax — 48 p ; 2. Feye-

TELEX • TELEX • TELEX
Finala turneului internațional de tenis 
de la St. Louis va opune pe Stan Smith 
lui Rod Laver. In semifinale, Smith l-a 
învins. în 55 de minute, cu 6—3. 6—3 pe 
Cliff Drysdale, în timp ce Laver l-a 
eliminat cu un scor identic (6—3. 6—3) 
pe Nikola Pillai.

Cupa Europei la schi a programat la 
Arosa (Elveția), un concurs masculin. 
Proba de slalom special a fost cîștigată 
de elvețianul Walter Tresch. cronome
trat cu timpul de 99.99, urmat de italia
nul Franco Bleler 100.31 și vest-germanul 
Heinz Weixelbaum 101.01. Liderul clasa
mentului Cupei Europei, schiorul italian 
Fausto Rădici, a ocupat locul 6 cu 101.51. 
In cursa de slalom uriaș, victoria a re
venit lui Josef Loidl (Austria) cu 2:27,40. 
în urma acestor rezultate, situația in 
clasamentul individual masculin al Cu
pei Europei este următoarea : 1. Fausto 
Rădici 196 p: 2. Josef Loidl (Austria) 
107 p; 3. Giulio Corradi (Italia) 93 p.

landa) — Herbert Miiller (Elveția). în
vingătorii au concurat pe o mașină 
„Porsche Carrera" și au parcurs 762,628 
km cu o medie orară de 193,157 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat echipa
jele Touroul-Rouget (Franța) pe „Por
sche 910“ 754,116 km. Andruet — Wol- 
lek (Franța) pe „Ferrari Daytona" 

------- km. Cel mai rapid tur de 
a fost realizat de francezul 

cronome-

753,185 
circuit
Gerard Larrousse (,,Lola-T“), 
trat pe 13,640 km cu timpul de 4:07,4 — 
medie orară de 198,480 km.■
Turneul internațional feminin de tenis 
de la Tucson (Arizona) a fost cîștigat 
de Kerry Melville, învingătoare cu 6—3, 
6—4 în finala susținută cu Nancy Gun
ter.

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA DAVIS "-73
(Unitare din pag. t)

la conducerea mișcării noastre spor
tive și sînt cu totul de acord să 
particip Ia această competiție 
preună cu jucători tineri, să __
la dublu, cu unul din cei mai ta- 
lentați, cu tînărul Traiăn Marcu. In 
acest scop, începînd cu turneul din a- 
ceastă primăvară de la Monte Carlo 
voi apare pe teren alături de această 
speranță a tenisului nostru, cu excep
ția a două mari turnee. Dc asemenea, 
voi încerca șl cred că voi reuși să 
determin o sporire a invitațiilor pe 
plan internațional și pentru alți ti
neri tenismeni români. Este o datorie 
a mea să ajut noile generații de ju
cători pe drumul afirmării interna
ționale.

îm- 
joc

Vreau să adaug că voi ajuta pe 
căpitanul echipei României de „Cupa 
Davis" pentru a alcătui o echipă în 
adevăratul sens al cuvîntului.

In altă ordine de idei vă anunț că 
voi pune la dispoziția federației noas
tre o instalație de suprime-court, 
produs al unei firme americane. E 
vorba de un fel de pinză cauciucată 
care se montează cu ușurință pe 
terenuri de ciment și are avantajul 
că oferă o suprafață de joc 
tartanului".

Iată deci, că problema 
echipei României pentru 
DAVIS" ’73 se clarifică, după 
luni a preocupat în mod justificat pe 
iubitorii tenisului atunci cînd consta
tau că după evoluțiile campionilor 
noștri în diferite circuite nu se în
trevedea „dublul" pentru această 
competiție atît de importantă.

în genul

formării 
„CUPA 

ce cîteva

[ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

Tn campionatul masculin da volei
I.E.F.S. — VOINȚA ARAD 3—0

Ieri după-amiază. în sala Floreasca. a 
avut loc întîlnirea I.E.F.S. — Voința Arad, 
contînd pentru etapa a XXII-a din cadrul 
campionatului masculin de volei Partida 
trebuia să se joace la Arad, dar cele 
două echipe au hotărît să-și dispute șan
sele la București. Jocul a fost tot timpul 
la discreția studenților, care s-au impus

in mal puțin de 45 de minute. Scor : 
3—0 (3. 5, 6). Antrenorul echipei I.E.F.S., 
prof. Ștefan Stroie, a rulat întregul lot, 
oferind rezervelor posibilitatea afirmării. 
Arădenii au evoluat foarte slab. Partida 
a fost bine condusă de cuplul A. Dinicu 
— Gh. Ionescu. (I. C.)

Tnvingîndu-l în semifinale cu 7—6. 2—6. 
6—3 pe Ken Rosewall, Jan Kodes s-a 
calificat pentru finala turneului Interna
țional de la Vancouver, tn partida deci
sivă, Kodes îl va întîlni pe Tom Gor
man, care l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe 
Roscoe Tanner.■
Cursa de automobilism „Cele patru orc 
de la Le Mans" a fost cîștigată la actuala 
ediție de echipajul Gif Van Lennep (O-

Peste 80 000 de spectatori au urmărit la 
Rio de Janeiro meciul dintre echipa lo
cală Botafogo șl formația Palmelras Sao 
Paulo (campioana Braziliei), disputat in 
cadrul „Cupei Libertadores". Victoria a 
revenit cu scorul de 2—1 (1—0) fotbaliș
tilor de la Botafogo. Scorul a fost des
chis în min. 7 de fundașul Marinho (Pal
melras), care a înscris în proprie poar
tă. tn min. 55, Fedato a obținut ega- 
larea. Golul victoriei a fost realizat în 
ultimul minut de joc, de cunoscutul in
ternațional Jairzinho. care a reluat di
rect în plasă balonul primit de la 
Fischer.

REPREZENTATIVELE DE TENIS 
DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

AU PLECAT LA C.M. DE LA 
SARAJEVO (IUGOSLAVIA)
Aseară au plecat în Iugoslavia echi

pele de tenis de masă ale României 
care vor participa la campionatele mon
diale programate la Sarajevo, între 5 
și 15 aprilie. Au făcut deplasarea ju
cătoarele Maria Alexandru, Eleonora 
Vlaicov, Carmen Crișan și jucătorii 
Teodor Gheorglie. Șerban Doboși, Dorin 
Giurgluca șl Marin Firanescu.

TURNEUL DE SPADĂ 
DE LA TALLIN

Turneul internațional de spadă de la 
Tallin a luat sfîrșit cu întrecerea pe 
echipe în care reprezentativa țării noas
tre (alcătuită din A. Pongraț, C. Duțu, 
Al. Istrate, C. Bărăgan, și I. Popa) a de
butat cu o victorie în fața formației 
R.S.S. Estoniană III (8—5) și a opus o 
frumoasă rezistență primei garnituri a 
R.S.S. Estoniană (6—8).

Clasamentul final arată astfel : 1. R.S.S. 
Estoniană I, 2. R.S.F.S. Rusă, 3. R.S.S. 
Ucraina. 4. R.S.S. Kirkiză, 5. Leningrad, 
6. R.S.S. Bielorusă, 7. România, 8. Un
garia ș.a.

Redacția și administrația ; București, sir. Vasile Conta nr. 16; telefoane; centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 73 și 386; telex/ sporlrora buc. 180. Tiparul 1, P. „Informația", București 40 368 z


