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Astăzi, a XlX-a etapă a campionatului Diviziei A. Opt partide intere
sante. cu posibile mari implicații asupra clasamentului, în cea de o IV-a etepă 
a returului, care programează următoarele întilniri (ora de incepere — 16,30) :

BUCUREȘTI :

ANGAJAMENT FERM DE A TRADUCE ÎN VIAȚĂ HOTÂRÎREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

PENTRU PERSEVERAREA
IN ACȚIUNILE DE MASA

Concursul atletic studențesc din Capitala

de a

SPORTIVE
AGREMENT

IN JUDEȚUL GALAJI

Foul JOVAN
de muncă patriotică. Astfel, 
fost deschise două șantiere - 
tineretului pentru construi- 
unor mari complexe sporti- 
la începerea lucrărilor parti-
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Nuța DEMIAN

Moment din timpul evoluției la paralele a e'.e-.o... 
Durbăcea (categoria a Il-a) Fct

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE GIMNASTICA AL ȘOLU SNHM

AU FOST DESEMNAȚI ȘI CAMPIONII 
CATEGORIILOR I ȘI A Il-a

Ieri dimineață s-au desfășurat, în 
Sala Floreasca din Capitală, ultime
le întreceri din cadrul finalei cam
pionatului republican de gimnastică 
(masculin) rezervat școlilor sporti
ve și liceelor cu program de edu
cație fizică.

După ce, în ziua precedentă, evo
luaseră cei mai mici sportivi, de 
această dată s-au .aliniat la start 
gimnaștii de categoria a Il-a și I, 
care n-au mai reușit să ne lase o 
impresie excelentă cum făcuseră 
concurenții de la categoria a IV-a.

în pofida acestui fapt concursul 
a fost agreabil și ne-a oferit, nu o 
dată, prilejul să vedem executarea 
cîtorva elemente de mare dificul
tate cu o neașteptată dezinvoltură 
și precizie. Apoi, e necesar să sub
liniem și saltul valoric înregistrat 
de reprezentanții Liceului 35 Bucu
rești (antrenor Gabriel Molea) care 
au depășit, în fine, nivelul mediu 
la care stagnau de multă vreme. 
Alături de această echipă se cuvi

ne să remarcăm participarea masi
vă la finala competiției a garnitu
rilor Liceului B. P. Hașdeu Buzău 
Școlii sportive Sibiu și Școlii spor
tive Tg. Mureș, care au reuși; să 
se afle în permanență printre 
fruntașe la toate categoriile.

REZULTATE. Categoria a Il-a. 
individual compus : 1. Ovidiu Nis- 
tor (Șc. sp. Sibiu) 50,75 ; 2. Kurt 
Szilier (Lie. 4 Timișoara) 50,65 ; 3. 
Cristinel Leoampă (Șc. sp. 2 Bucu
rești) 50,40, 4. Marian Durbăcea 
(Lie. B. P. Hașdeu Buzău) 49,90 ; 
5. Ladislau Kovacici (Șc. sp. Gheor- 
ghieni) 48,65 ; 6. Cornel Vidican 
(Lie. 4. Timișoara) 47,40.

Categoria I, Individual compus: 
1. loan Checicheș (Șc. sp. Reșița) 
53,17, 2. Gheorghe Predescu (Șc. 
sp. Pitești) 51,73. 3. Marian Ba
dea (Lie. 35) 51,28. 4. Ion Moraru 
(Șc. sp. Brașov) 51,15. 5. Nicolae 
Mihai (Lie. 35) 50,97; 6. Cristian 
Enoiu (Lie. 2 Brașov) 50,95.

Horia ALEXANDRESCU

CLUJ :

ARAD :
REȘIȚA :
PLOIEȘTI :
CRAIOVA : 
CONSTANTA :

DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC
(stadion „23 August", ora 15,30)

STEAUA — RAPID
(stadion „23 August, ora 17.15)

„U" — A. S. ARMATA TG. MUREȘ
(ora

U.T.A.
C.S.M.
PETROLUL 
UNIVERSITATEA 
F. C. CONSTANTA

liul campionilor care au început să 
gîndească departe, cum de aceeași 
replică se va izbi și U.T.A. în 
fața brașovenilor, care prezintă una 
din cele mai bune defensive ale 
campionatului.

Două partide de orgoliu (ceea ce

Așadar, primul cuplaj interbucu- 
reștean al anului. Liderul, Steaua, 
va încerca să profite de pe urma 
„seriei negre" de accidentări agiu- 
leștenilor, însă antrenorul Tache 
Macri, la primul său meci la „ti
mona" Rapidului, va căuta toate 
soluțiile pentru un rezultat favora
bil. De altfel, mai totdeauna, in
diferent de forma celor două for
mații, am asistat la dispute echi
librate, interesante, între aceste e- 
chipe. Interesant va fi și meciul 
uvertură al cuplajului, chiar dacă 
Sportul studențesc este încă „lan
terna roșie" a campionatului. Stu
denții au pornit foarte bine în a- 
ceastă primăvară, au și moralul ri
dicat de acel 3—0 din partida-tur. 
Numai că, Dinamo candidează și 
ea la titlu, și, prudentă după ..lo
vitura de grație" primită în toam
nă, va încerca să valorifice poten
țialul superior de care dispune.

Un joc de mare importanță pen-

14, meci televizat)
— STEAGUL ROȘU
— JIUL
— C.F.R. CLUJ
— SPORT CLUB BACAU
— F. C. ARGEȘ

tru zona retrogradării, cel de la 
Reșița. Echipa antrenată de Rein
hardt va face totul pentru victo
rie, mai ales că în această par
tidă va debuta în team-ul reși- 
țean Dudu Georgescu, jucător cu 
deosebită poftă de joc și de... gol. 
O victorie a reșițenilor le-ar mări 
speranțele. Nici întîlnirea de la 
Cluj nu se anunță c simplă for
malitate, chiar dacă universitarii au 
învins dumnica trecută la Bucu
rești, pe Rapid. Și aceasta, pentru 
că în ultimele trei întilniri cluje
nii n-au reușit nici măcar o re
miză. Iar A.S.A. Tg. Mureș știe 
prea bine că înfrîngerea sa o pla
sează în zona periculoasă. în ace
eași categorie, a duelurilor pentru 
salvarea de Ia retrogradare, se în
scrie și partida de la Constanța, 
acolo unde elevii lui Hașoti simt 
de la o vreme dogoarea fierbinte 
a... Diviziei B. Ambițiile constăn- 
țenilor se vor lovi, însă, de orgo

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ETAPEI DE AZI

1. Steaua 18 9 5 4 29-14 23
2. Dinamo 18 10 3 5 28-18 23

3—4. C.F.R. Cluj 18 7 7 4 21-16 21
3—4. Univ. Craiova 18 7 7 4 30-25 21

5. S. C. Bacău 18 8 5 5 23-21 21
6. Jiul 18 8 4 6 23-21 20
7. F. C. Argeș 18 8 3 7 27-17 19
8. Petrolul 18 7 5 6 15-16 19
9. Steagul roșu 18 6 5 7 23-14 17

10. A. S. Armata 18 8 1 9 26-30 17
11. Rapid 18 5 6 7 20-19 16
12. „U“ Cluj 18 6 4 8 17-29 16
13. U.T.A. 18 4 7 7 19-23 15
14. F. C. C-ța 18 5 4 9 13-24 14
15. C.S.M. Reșița 18 3 8 7 16-27 14
16. Sp. Stud. 18 3 6 9 17-33 12

nu înseamnă că nu interesează și 
prin prisma punctelor) : Universi
tatea Craiova — S, C. Bacău, Pe
trolul — C.F.R. Cluj. în tur, bă
căuanii au învins în ultimul mi
nut, printr-o lovitură de la 11 m 
după ce cu 19 minute înainte de 
final erau conduși cu 2—1... Iar 
petroliștii vor să infirme tradiția 
înfrîngerilor acasă în fața ferovia
rilor clujeni, mai ales că în par
tida tur,, ei au fost cei care au în
vins, chiar pe Someș.

Campionul olimpic al greilor, TEOFIIO STEVENSON:

„EU NU URC 1N RING 
DECÎT CU GÎNDUL SĂ ÎNVING"

Ca răspuns la chemarea F.U.S. 
Galați, privind înfrumusețarea 
orașului, tineretul, mobilizat de 
Comitetul municipal U.T.C., a 
declanșat vineri o amplă acțiu
ne 
au 
ale 
rea 
ve, .
cipind 2 000 de elevi. Primul, 
amplasat într-o zonă de mare 
fluență, denumit „inelul de ro
cadă”, se întinde pe o supra
față de 40 000 mp. și 
prinde : 10 terenuri de 
pistă de 400 m pentru 
sectoare de aruncări și 
un teren de minifotbal, 
de handbal, 
nexe sociale.
patriotice ce se va efectua (zil
nic vor lucra aici 800 de 
neri) se va ridica la peste 
milioane lei. In prima zi, cei 
1 000 de elevi, de la Liceele 
3, pedagogic, economic și Gru
pul școlar de construcții care 
mi lucrat pe acest șantier au 
săpat gropile pentru cei 2 000 
de puieți de plopi canadieni și 
tei. care vor împrejmui marele 
complex sportiv al tineretului.

Al doilea șantier este cel din 
comuna Vînători, unde se va 
realiza un mare complex de a- 
grement, format dintr-o bază 
nautică, cabane turistice, tere
nuri sportive. Tot aici se vor 
planta 130.000 de arbori.

Ambele complexe vor fi date 
folosință în cursul trimestru- 
III al acestui an.

va cu- 
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De cîteva zile sînt prezenți în Ca
pitală pugiliștii cubanezi ce urmea
ză să participe la turneul internațio
nal de box „Centura de aur". După 
cum am mai anunțat, din echipa 
cubaneză face parte și campionul 
olimpic al „greilor", TEOFILO 
STEVENSON, cel care la Miinchen 
a întrerupt supremația greilor ame
ricani Ia Jocurile Olimpice. N-am 
lăsat să ne scape prilejul pentru o 
scurtă discuție cu unul dintre cei 
mai categorici învingători în com
petiția supremă a pugiliștilor ama
tori, superbul atlet cubanez care 
s-a instalat cu autoritate în frun
tea greilor amatori.

— Anul trecut, cu prilejul „Cen
turii de aur", ați făcut prima vi
zită în țara noastră. Erați a- 
tunci aproape necunoscut spectato
rilor bucureșteni. La numai un an, 
reveniți în postură de campion o- 
limpic. Cum explicați această ra» 
pidă ascensiune ?

— Destul de simplu. Am îndepli
nit cu strictețe programul de antre-

Andrei Cervoncnko
(U.R.S.S.). Am muncit 
enorm de mult, cu se
riozitate și disciplină, 
am dus un regim de 
viață așa cum se cuvi
ne unui sportiv ce as
piră la marile perfor
manțe.

— Am fost informați 
că după victoria olim
pică vi s-au făcut unc
ie oferte să treceți la 
profesionism și ați re
fuzat. Ce este adevă
rat din toate acestea ?

— Este adevărat. Mi 
s-au făcut cîteva pro
puneri din partea unor 
manageri din țări la- 
tino-americane și am

refuzat. N-am să trec niciodată 
la profesionism, pentru că nu vreau 
să-mi dezamăgesc colegii de 
echipă și milioanele de cubanezi 
eare mă iubesc și mi-au ușurat

Mihai TRANCĂ

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA TIR

în 
lui

T. SIRIOPOL-eoresp. județean

Tenismenii noștri se 
remarcă în turneele 

mediteraneene
ludith Gohn si Virginia Ru- 

zici iți dispută finala, la 
Nisa.
Citiți amănunte în pag. 4

Campionatele nafionale de schi ale seniorilor

DANIELA MUNTEANU Șl DAN CRISTEA
EA SLALOM URIAȘ

nan\ent pe care mi l-au recoman
dat antrenorii Alcides Sagarra și (Continuare în pag. a 4-a) GHEORGHE VASILESCU (OLIMPIA)

ÎN DIVIZIA A DE VOLEI

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
Aseară, in avanpremiera ultimei 

etape a diviziei A de volei, la Bucu
rești și Galați, au fost programate 
patru nartide.

RAPID — CONSTRUCTORUL (f) 
3—0 (10,11,8). Favorită incontestabilă, 
echipa feroviarelor și-a realizat o- 
biectivul, dar evoluția liderei nu a 
fost la înălțime, deși tînărul sextet 
advers s-a prezentat destul de slab. 
In discordanță cu tinerețea care o 
caracterizează formația Constructorul 
a fost aseară surprinzător de rigidă 
In apărare, lipsită de mobilitate și 
nesigură în intervenții, cedînd nume
roase puncte din serviciu. Singurul 
compartiment valid al echipei lui 
S. Chiriță a fost atacul. Dar și ra- 
pidîsfele s-au dovedit sigure în 
apărare. Arbitri : I. Armeanu — 
N. Gălășanu. (A. B.)

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO (f) 0—3 ( — 4,— 7,— 14).
Era de așteptat o victorie netă a 
dinamovistelor, raportul de forțe fa- 
vorizîndu-le. Replica studentelor a 
fost palidă. Ea s-a făcut simțită mai 
pregnant doar vreme de 5 minute, 
în ultimul set. Atunci, Universitatea 
a reușit să conducă în final cu 
14—10, dar reintroducînd pe Mariana 
Popescu și Emilia Stoian, Dinamo 
a izbutit să răstoarne situația : 16—14. 
Au condus E. Vintilescu și Em. 
Iliescu. (Gh. Andreiță — coresp).

C.S.U. GALAȚI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (m) 3—2 (11,6 — 8.
- 9,11).

MEDICINA — I.E.F.S. (f) 3—1
(8,13 — 12,7).

POLV\A BRAȘOV. 7 (prin tele- 
feai F: -La de slal^vn unaș s-a

In penrna manșă, a băieților (54 
ccoeureațîj. Dorin Munteanu și

j Citiri» Văideana s-au aflat la 
I ia O VCime de

secM-dâ de Dan Cristea sx în mn- 
tinjare la diferențe miri, de PaaJ 
Ivinesca. Alexandru Manta ș a. 
Marian Burr hi și Gheorghe Vulpe, 
deși efectuaseră coborfri reușite, 
au omis cite o poartă și au fost 
descalifica;: Adevărul este că în 
prima manșă, stlnjeniți de ceață, 
concurenții nu au evoluat la po
sibilitățile lor maxime. în manșa 
a doua vizibilitatea s-a îmbunătă
țit considerabil și cu toate că ză
pada a fost și mai moale, schiorii 
au coborît cu aplomb, știind că In 
această încercare se definește re
zultatul. Dan Cristea a recuperat 
diferența și a stabilit cel mai bun 
timp, fiind declarat campion la 
slalom uriaș. Dorin Munteanu și-a 
asigurat locul secund printr-o evo
luție sigură, dar cu o ceruire mai 
puțin reușită. La campionatul na
țional al seniorilor au fost invi
tați să participe și 15 dintre cei

tnai bunt juniori ai țării și respec
tiv 10 junioare. Promițătoare este 
prezența In lotul fruntaș a unor 
schiori tineri, dar foarte talentați, 
erm sint Petre Soiu. Alex, Manta, 
Nicolae Stinghie.

La fete, proba nu a mai con- 
S-ituit o problemă de alunecare 
ca în ajun. Cele 42 de porți, mon
tate de antrenorul Kurt Gohn 
pentru singura manșă a întrecerii 
ior, au f-ost atacate furibund de 
Daniela Munteanu, dornică să se 
revanșeze după nereușita de ieri. 
Diferența de secunde ce o separă 
de următoarea clasată, Iudit To- 
mori. denotă de fapt, pe o lungi
me de numai 1200 m, o manieră 
superioară de luptă, un perma
nent atac pentru economie de 
timp. După cum am arătat, la în
trecerea senioarelor au luat parte 
și 10 junioare, cea mai bine cla
sată fiind Nela Simion, recenta 
campioană națională de la Pre
deal, situată pe locul 7.

Deși In ansamblu cele două pro
be disputate pînă acum, au oferit 
criterii de departajare printr-o 
mare luptă a tuturor concurenți- 
lor. apreciem că dificultățile și 
gradul de solicitare la fete este 
mult prea redus pentru posibili
tățile lor tehnice și pentru obliga-

Daniela Munteanu (ASA Brașov) campioană națională la slalom uriaș 
Foto 1 Paul ROMOȘAN 

ția de a racorda valoarea lor la 
una internațională. REZULTATE 
TEHNICE: băieți: 1. Dan Cris
tea (Dinamo Brașov) 2:24,0, 2. Do
rin Munteanu (CSU Brașov) 2:24,8.
3. Virgil Brenci (ASA Brașov)
2:25,4, 4. Constantin Văideanu
(ASA Brașov) 2:26,5, 5. Nicolae
Crețoi (CSU Brașov) 2:27,1, 6. Pe
tre Soiu (Dinamo Brașov) 2:27,5.
Fete: 1. Daniela Munteanu (ASA 
Brașov) 1:21,7, 2. Iudit Tomări (Di
namo Brașov) 1:24,0, 3. Elena Nea- 
goe (Caraimanul Bușteni) 1:24,1,
4. Georgeta Băncilă (Dinamo Bra
șov) 1:26,0, 5. Maria Cîmpeanu
(IEFS Buc) 1:26,4, 6. Maria Tres-
tian (IEFS) 1:27,2.

Duminică are loc ultima probă, 
slalomul special.

Șl VIRGIL ATANASIU (STEAUA)
PRINCIPALII PERFORMERI
LA PUȘCĂ SI PISTOL

Ieri, în cadrttl competiției republi
cane „Cupa primăverii" s-au dispu
tat două dintre cele mai dificile pro
be de tir : armă liberă calibru redus 
3x40 focuri și pistol liber 60 de 
focuri. Cu toate că .timpul a fost, ex
celent, fără vînt și cu vizibilitate per
fectă, rezultatele primilor clasați 
n-au... strălucit, mai ales la pușcă, 
unde nu s-a atins granița celor 1140 
p. Totuși cîștigător’Jl probei „ma
raton", Gheorghe Vasilescu, de la 
Olimpia, are un merit în plus, și a- 
nume, că în interval de numai o 
săptămînă cîștigă pentru a doua oară 
un concurs la proba de 120 focuri.

La pistol liber, după cum era • de 
așteptat, au dominat țintașii clubu
lui Steaua, care în frunte cu cîștigă- 
torul, Virgil Atanasiu, au tras mul
țumitor. Deși rezultatul lui Atana
siu, 551 p este la o diferență apre
ciabilă față de cel mai bun punctaj 
românesc Ia această probă, el este 
totuși destul de valoros și constituie 
pentru realizatorul lui un nou re
cord personal. Tot la această probă 
un frumos succes a repurtat junio
rul Liviu Stan (Metalul), care s-a 
clasat detașat pe primul loc.

REZULTATE : armă liberă calibru 
redus 40 f. poz. culcat : 1. Gh. Adam 
(Metalul) 395 p, 2. Gh. Sicorschi (Di
namo) 395 p, 3. C. Manole (Steaua) 
393 p ; 40 f. poz. în picioare : 1. M. Fe- 
recatu (Dinamo) 371 p, 2. T. Ciulu 
(Steaua) 366 p, 3. Gh. Vasilescu (O- 
limpia) 365 p ; 40 f. poz. genunchi : 
1. I. Olărescu (I.E.F.S.) 384 p, 2. Gh. 
Sicorschi 384 p, 3. T. Ciulu 383 p ; 
3x40 f : 1. Gh. Vasilescu 1139 p (pe 
poziții : 391—383—365), 2. I. Olărescu 
1137 p, 3. T. Ciulu 1136 p, 4. M. Fe- 
recatu 1133 p. 5. P. Șandor (Steaua) 
1127 p, 6. C. Codreanu (Dinamo) 1118 
p. Pistol liber 60 f. seniori : 1. V. A- 
tanasiu (Steaua) 551 p, 2. C. Fecio- 
rescu (Steaua) 548 p, 3. D. Popescu 
(I.E.F.S.) 541 p, 4. N. Ciotloș (Steaua) 
540 p, 5. M. Teodor (Steaua) 537 p, 
6. A. Cristea (Dinamo) 537 p. Ju- 
nipri : 1. L. Stan (Metalul) 525 p, 2. 
M. Bujdei (U.T. Arad) 509 p, 3. S. 
Ambrozie (Petrolul Ploiești) 507 p. 
Armă standard 60 f. poz. culcat ju
niori : 1. D. Lucache (Medicina Iași) 
594 p, 2. M. Ilca (C.F.R. Arad) 591 p, 
3. M. Teodoru (Steaua) 585 p, 4. Va- 
silica Manea (Unirea Focșani) 584 p, 

întrecerile continuă duminică, . pe 
poligonul Tunari, cu probele de armă 
standard, pistol sport și talere.

T. RAEȘAN

SANCȚIUNI DICTATE DE F.R. HANDBAL

Mihai BIRA

Biroul Federației române de hand
bal a luat In discuție, cu prilejul ul
timei sale ședințe, modul In care 
s-a pregătit și s-a prezentat la jocu
rile Cupei campionilor europeni e- 
chipa feminină a Universității Timi
șoara. Analiza a scos în evidență 
faptul că în prima parte a întrece
rii echipa Universitatea a obținut 
rezultate meritorii, reușind astfel să 
se califice în finala competiției, ceea 
ce poate fi apreciat ca un element 
pozitiv din activitatea secției.

In finala C.C.E. comportarea echi
pei a fost, însă, nesatisfăcătoare, ju
cătoarele evoluind mult sub nivelul 
posibilităților lor și dovedind o în

grijorătoare lipsă de combativitate.
Față de toate acestea, Biroul fe

deral a hotărît următoarele măsuri i
— avertisment public secției de 

handbal Universitatea Timișoara pen
tru insuficienta preocupare manifes
tată în pregătirea jocului final al 
C.C.E. și pentru evoluția nesatisfăcă
toare a echipei cu acest prilej.

— se ridică echipei Universitatea 
Timișoara dreptul de a mai susține 
întilniri internaționale peste hotare 
pînă la 31 decembrie 1973.

Conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a a- 
probat aceste măsuri.
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DE LA ȘCOALĂ, LA BAZINUL DE ÎNOT
Nu puțini vor fi fost aceia care, 

văzîndu-1 pe fostul internațional 
Alexandru Szabo bătînd zilnic dru
murile spre bazinul acoperit de pe 
malul Someșului, au gindit că „Șoni" 
s-a reîntors la Cluj și pregătește, 
foștilor săi concetățeni, vreo sur
priză.

Bănuială adeverită numai în parte, 
pentru că ex-clujeanul Szabo n-a re
venit acasă decît pentru o lună, timp 
în care s-a ocupat intens de pregă
tirea speranțelor jocului de polo din 
acest oraș. Misiunea sa ține de noua 
acțiune a federației de specialitate 
care .urmărește, detașarea, în cele 
mai importante centre de polo din 
țară, a antrenorilor proveniți din ju
cători cu o vastă experiență compe- 
tițională, scopul acțiunii fiind de
pistarea celor mai valoroase elemente 
și stimularea lor pentru atingerea 
nivelului cerut de reprezentativa 
juniori.

Zilele trecute, „ciclul clujean 
antrenorului Szabo s-a încheiat, 
ce constatări a rămas, însă?

„Nici nu-mi închipuiam că o să 
tilnese copii atit de Îndrăgostiți 
polo" — ne-a spus antrenorul Szabo, 
în momentul despărțirii de mica tru
pă. Specificlnd, de altfel, că nici 
unul dintre ei n-a lipsit de la nici 
o oră și că de la școală veneau Ia 
bazin fugind, pentru a nu pierd-; 
nici un minut din antrenamen'.i 
care începea la orele 14, cred că 
spun totul despre pasiunea și Inte
resul, manifestat de ei pentru s 
tul pe care l-au îmbrățișat.

— Ou cîți copii ați lucrai, de c-.de 
a-ați selecționat și care a fost reac
ția antrenorilor față de „străiaui 
care avea să 1! se amestece ir, tre
buri"?

— Să fiu sincer, mi-a fost teamă 
că voi înlilni colegi care vor pr 
cu rezerve intervenția mea. Dar, din 
contră, am avut plăcuta surpriză de-a 
descoperi, în omonimii clujeni, oa
meni care au ințeles bine rostul mi
siunii mele și care m-au ajutat efec
tiv orientindu-mă. in zilele selecției, 
către mulți din cei 2* de juniori, pe 
care i-am ales de la Voința C.S.M, 
Politehnica, Școala sportivi si C F.R.

— Dincolo ce interes și pasiune — 
calități pe care ni le-ați rer.njar.da:

■ - ■ X* ■«O» H»'

Foto: Petre NAGY
& de

devenim poloiști!

Ii
fiți făcu
ției pentru pclo a 
ați lucrat?

— Cîțiva dintre ei sint Lalentați, 
fapt îmbucurător pentw poloul clu
jean și cvi național. Pe aceștia — 
șapte îa număr — i-am și reținut, de 
■itfeL pentrn a-i recomanda fede
rației in vederea aețiwiriter pa cart 
ea le prevede ca speranțele.

— Ce le ați 
riior dumnaavoa 
părți rr?

— Să perse serele !
Să persevereze; u 

dispensabil sportului d 
o cerință 
Alexandri 
tma eu p 

altfel,
ui său

•at

Mel bourne, 
sita 
a n
Hitîi

Roma și Tokio; o nece- 
e pe care tina: 
scama n dat-o ele 
! bine qua non

antrenor Szabo 
ilor ca pe o con- 
a progresului.
Nuța DEMIAN

DECANUL
ARBITRILOR

DL SCHI
BRAȘOVENI

PRIN ALBELE
ce dc

tntreceri

t

rezentativă 
participări

Helipsit de 33 de ani 
de lingă locurile de start 

sau sosire,.
Foto i

Theo MACARSCHI
Din fața ascunsă a oricărei 

sportive, care scapă de regulă pr. ■ 
spectatorului, poate cea mat interesanta 
este viața arbitrilor de schi. In 
lor da la posturile de control, ta c:.:-. . 
lele din foile de arbitraj. In tntari.e < - 
cronometre se plămădește realitatea or- 

' cărei curse de schi, 6 realitate ir. care, 
oricît de pasionat șl oricită dragoste a. 
purta unuia sau altuia dintre sportivi, 
obiectivitatea și cinstea trec pe primul 
loc.

Decanul arbitrilor brașoveni este Va- 
sile Căpățină, nelipsit din anul 193« Ce 
lîngă locurile de start sau de sosire. .Vă
taful" — ii spun toți „subordonații" slt. 
puntad în acest apelativ o mare dcus 
de respect și prețuire.

— înainte de concurs nu pot sta lo
cului pînă cînd însăși piaza pe care 
scrie SOSIRE nu e perfect tntiusă, — 
obișnuiește să spună nea Vaslie.

îl caracterizează o scrupulozrtate ieșită 
din comun, care-l face să aranjeze totul 
pînă la ultimul amănunt, indiferent dacă 
concurenții sînt mari campioni sau puști 
de-o șchioapă din Fundata sau Șirnea. 
Dar nea Vaslie nu este un bătrtaei tipi
car lâ cei 65 de ani al săi, ci un munte 
de om sănătos, plin de viață șl 
mînță de vorbă.

— Sînt minăm cind sc spune 
mine : „Dacă-1 avem la concurs 
Vaslie, sîntem lipsiți de orice .. . 
toate or să meargă ca pe roate !“ D»r

sosire, 
pirtie,

Wilii

CU Sâ-

despre 
pe nea 
grija :

nu insearonâ râ fae singur totul, 
vreo 2« de -băieți*• pe cinste.

Niceiae Bid a — bun arbitru de 
Traian Ctucomban — neobosit pe 
Kicolae Tiu — calculator rapid.
Vaier. Nicalae Bîrsan, Gheorghe Bodeanu 
*< top ceilalți râspund întotdeauna lă 
orice coIScr.are ss duc tot greul organi- < 
zării.

— SA nu întrebe nimeni de cîte ori. 
tn iama asta capricioasă, a trebuit să 
cărtrn zăpada cu tăriile de lemn sau 
foile de cort și să acoperim cu ea kilo
metri întregi de traseu...

— Sîr.teți cu toții din Brașov ?
— Marea majoritate locuim în Schei, 

cartierul care a dat mulți schiori de 
primă mina Mulți schiori și foarte 
mulți microbiști. Xe adunăm și în cele
lalte zile ale sâptămînii la un... pahar 
de vorbă, ne facem planul de bătaie 
pentru următorul concurs, depanăm 
amintiri reluate de zeci de ori ; mulți 
dintre noi sintem a scutiți la limbă șt 
nn scapă nimeni... Ne știe tot Brașovul ! 
Pentru nimic in lume nu am renunța 
la viața de arbitru.

«Vătaful* are mult de povestit în lim
bajul său. puțin obișnuit, pentru noi, 
dar familiar celor din Schei. S-ar putea 
scrie romane. Istoria schiului românesc 
este legată strins de viața arbitrilor bra
șoveni. Poate că cineva se va ocupa, 
vreodată, de asta...

Radu TIMOFTE

DICțlONAR FOTBALISTIC IN SEMNE DE CIRCULAȚIE
APĂRARE SLABĂ _ Trecere pietonL
FAULT — Stop !
MINUTUL 91 — Terminarea tuturor restricțiilor.
VOCIFERĂRI IN FAȚA' ARBITRULUI — Claxonarea interzisă. 
RETROGRADARE — Coborîre periculoasă.
PLASĂ — Parcarea interzisă. 
DOMINARE — Sens unic.
SUPERIORITATE TEHNICA
0—o — Zonă de circulație in

— Cedează trecerea, 
ambele sensuri.

Dumitru NEGREA

CU ACTORUL DEM. RÂDULESCU
DESPRE A DOUA SA PASIUNE: SPORTUL
Dem. Rădulescu imprimă. în studi

oul „Undei vesele", un nou monolog, 
asistat de regizorul lori Vovă. Reu
șesc totuși să-l subtilizez din mîinile 
regizorului, într-o pauză. Cind află 
subiectul convorbirii noastre, este 
numai zîmbet:

— O convorbire despre sport ? Cu 
mare plăcere. De altfel, în fiecare 
zi, pot spune că sînt in rolul „aler
gătorului de cursă lungă". Fugi Ia 
Institut, unde am ore, pe urmă, dă 
fuga la Televiziune ,apoi aleargă la 
teatru, la repetiție, zboară la radio, 
dă o fuguță pînă la Buftea, apoi ia-o 
la goană la spectacol la Teatrul „Ion 
Vasileseu", nu mă pot plinge de... se
dentarism, nu-i așa ?

— Intr-o emisiune televizată, măr
turiseai c-ai făcut box...

— Trebuia să trec pe aici, mai ales 
că la Rîmnicu Vîlcea venise într-o 
vreme antrenor fostul campion 
„grea", Gheorghe Lungu,

— Ai obținui performanțe In 
ceastă disciplină sportivă?

— Am abandonata destul de
pid sau mai bine zis după ce am pri
mit o „corecție" zdravănă de Ia Un 
tinăr mai firav ca mine, dar mai 
iute de mină. Am abandonat in ..re
priza a Il-a.

— Și probabil că' te-âi fixat la 
sportul care, după cite știu, te atrage 
și acum ca un mganet.

— Da. Fotbalul e viața 
el mi-o mănincă.

— Te-am văzut într-o 
pe teren la Progresul, în

la

a-
ra-

timpul, cit a lost jucător la Fener
bahce. Cu Tache Macri, de asemenea, 
sînt amic „la toartă". Eu mă duceam 
să-l văd pe el. El venea să mă vadă 
pe mine. Acum tnă vede doar el pe 
mine. Pe scenă.

— In afara fotbalului, ce slăbiciuni 
mai ai?

— Bineînțeles, boxul.
— A, . era, ml-amintesc. Ai comen

tat la televizor meciul ~ 
reman. Ce părere ai ? 
vinge . într-o eventuală 
Clay — Foreman ?

— Foreman, precis. Il
pe Clay, sînt convins. După cum la 
fel de sigur sînt că Foreman va 
ține multă vreme titlul mondial, 
pășind chiar longevitatea lui 
Louis.

— Bine... Să lăsăm viitorul să 
cidă. In boț, totul este imprevizibil, 
mai ales la categoria „grea". Care 
sînt Insă pugiliștii români pe care 
îi preferi?

— Calistrai Cuțov mi se pare cel 
*i trecut 

Ne-

Fraizer—Fo- 
Cine va în- 

confruntare
va pune jos

mai viguros și talentat. în 
i-am admirat mult pe Linca si 
grea.

mea și tot

dimineață 
echipament 

de fotbal. Jucai în Vreun film ?
— Nu. Interpretam un rol obișnuit. 

~ două-trei ori pe săptămînă vin 
la Progresul, ori la Dinamo, ca

De 
ori . _
să mai fac puțină mișcare. Firește/ 
nu țintesc un loc în Diviza A, dar te 
asigur că șutul meu .nu și-a pierdut 
prea mult din tăria și precizia de 
odinioară. Iar cind jucăm „Artiștii 
cu Ziariștii", trec prin apărarea ad
versă ca o rachetă. E drept, însă, că 
nu întotdeauna cu mingea la picior...

— Ai jucători preferați?
— Nu numai preferați ca fotbaliști, 

ci și ca prieteni. Chiar ieri am fost 
la un antrenament la Dinamo. Acolo 
sînt foarte bun prieten cu N»lu Npn- 
ueillep. Am corespondat cu el

CĂRȚI NOI IN EDITURA STADION

CĂLĂTORIE IN TIMP
OLIMPIADE *)

Mai îniii. Victor Băneiulescu, spi
rit olimpic în concepții și pasiuni, 
ne-a dat „Jocurile Olimpice de-a 
lungul veacurilor", care rămîne, 
pentru fiecare din noi, una din căr
țile dragi și de nelipsit din biblio
tecă.

Apoi a scris, cu aceeași voluptate 
și îndemn lăuntric, „Sport și legen
dă", parcurgerea pitorească și ine
dită a epopeilor lumii, care demon
strează, încă odată, prezența spor
tului în viața popoarelor de pretu
tindeni și de totdeauna.

Iar acum, primim de Ia el „Olim
piadele albe", carte mult așteptată 
și nu numai de iubitorii sporturilor 
de iarnă. V. Băneiulescu, reporter 
frenetic, ne ia de mină și ne poar
tă, în ani, la fiecare Olimpiadă, de 
Ia Chamonix la Sapporo.

Cunoaștem stațiuni celebre de 
munte, starea de spirit a conctiren- 
ților, bazele sportive mereu reînnoi
te și modernizate, eroii Jocurilor. 
Coborim pe pîrtii de săniuțe, bob și 
schi, alergăm cil ștafete emoționante, 
în care învingătorul îl afli abia 
pfl sosire, jucăm în echipa de 
chei favorită și patinăm alături 
marii campioni.

Cartea -aceasta umple un 
imens al literaturii noastre 
specialitate, dar ea este în aceiași 
timp o valoroasă lucrare beletristică. 
De la -Simfonia în alb, Interludiu, 
Acord final ia învingători străluciți 
și Cele mai bune rezultate românești, 
această mai mult decît necesară is
torie a J.O. de iarnă ne Incintă și 
r.e face să prețuim și mai mult a- 
reste-sporturi ale curajului, .Jnderaî- 
nării și rezistenței.

Poate aceste rînduri le-ar fi scris 
mai bine, mai argumentat, un spor
tiv al disciplinelor de iarnă, Mihai 
Bâră sau Ion Matei. Dar noi, cei ca
re iubim muntele iarna, și-i cunoaș
tem tainele și frumusețile, sîntem, 
intr-un fel. tot ca și ei.

Jocurile Olimpice de iarnă nu a- 
parțin numai campionilor, medalia- 
țllor cu aur. Ele aparțin tuturor ță
rilor cu munți și tuturor oamenilor 
care cred în măreția și puritatea 
munților. Deci, și nouă...

Ins^țiți-1 pe autor în feerica Iui 
călătorie de iarnă prin albele olim
piade ale anilor. Veți ști și înțelege 
mai mult. Și, cine știe, poate veți 
deveni peste ani unul dintre eroii 
pe care sportul românesc îl așteaptă 
de atîta vreme la J.O. de iarnă.

Virgil LUDU

KEN NORTON,
5»

ASALTUL
EVERESTULUI

DEM. RADULESCU
Văzut de Cik Damadicn

CONTINUĂ

Vocea regizorului irimjpg din stu
dio. Dem. Rădulescu se grăbește spre 
cabina de iriiprimaYe. ’Din prag ’ ”
mai întoarce capul:

— Nu uita să scrii de 
noștri,_ care m-au uluit în partidele cu . —

felicit pe Mișu Flamaropoi. Căcisă-l .
și hocheiul îmi place mult de tot. 
Dar asta este altă poveste...

Am înțeles. Pentru o convorbire 
cu Dem Rădulescu pe teme spdftive 

hocheiștii ar fi nevoie de un adevărat.....serial"
însă,

R.D.G, și Elveția... Abia aștept George MIHALACHE

Alpiniștii italieni au ajuns la 5900 m
îi informam, cu cîtva timp în ur

mă, pe cititorii noștri despre o 
mare expediție italiană în Everest. 
Astăzi, sîntem în măsură să le o- 
ferim primele vești despre temera
ra ascensiune. în ziua de 26 mar
tie un important grup al expediției 
avînd în frunte pe Mario Curnis, 
Marco Polo, Roberto Stella, Adolfo 
Tancon, Roberto Ferrante ș.a.. a 
ajuns la altitudinea de 5 900 metri, 
pe dificilul ghețar Ice Fall.

Grupul a fost ajutat în par
curgerea acestei prime părți a as
censiunii de un grup de 33 purtă
tori de bagaje cu experiență în ex
pediții alpine la mare altitudine. 
După cum se șnunța din Katman
du, component!! expediției nu au 
putut să stabilească deocamdată o 
tabără principală la această altitu
dine deoarece uriașul ghețar nu le 
oferă un loc corespunzător.

Conducătorul expediției, Guido 
Monzino transmite1 că'.’îri ciudg- tu
turor dificultăților treseul.ui și a , 
adversităților vremii, oamenii săi 
au un moral foarte ridicat și Sînt 
deciși să ducă pînă la capăt teme
rara acțiune de a ajunge pe cel 
mai mare pisc al planetei noastre.

APEL CĂTRE TINERI
CINE A FOST PRIMUL?

SPIRIT DE ECHIPA...

campionl o- 
_ ______ _ _ „ parte ? Pen

tru a-1 afla măcar pe cîțiva dintre 
ei — de dragul memoriei șl al cu
riozității — sîntem nevolți sâ trecem 
în revistă, .cronologic, edițiile Jocu
rilor Olimpice. '

In 1896, la Atena, următoarele țări 
și-au înscris în palmares primul cam
pion olimpic : S.U.A. (atletul James 
B. Connolly). Franța (scrimerul E. 
Gravelotte), Grecia (scrimerul Leon 
Pyrgos), Danemarca (halterofilul 
Viggo Jensen), Anglia (halterofilul 
Launceston Elliot), Australia (atletul 
Edwin Flack)’, Germania (gimnastul 
Karl Schumann), Elveția (gimnastul 
Louis Zutter), Ungaria (înotătorul 
Alfred Hajos), Austria (înotătorul 
Paul Neumann).

în 1900 și-au desemnat primii cam
pioni olimpici : Italia (scrimerul An
tonio Conte). Cuba (scrimerul Ramon 
Fonst), Canada (trăgătorul W. H. 
Ewlng), Suedia (trăgătorul Oscar

Știți cine sînt primii 
limpici ai fiecărei țări în

Swahn). Abia în 1912 : Finlanda 
(atletul Hannes Kolehmalnen), apoi 
în 1920 : Brazilia (trăgătorul Guilher- 
me Paraense), Iar în 1924 : Iugoslavia 
(gimnastul Leon Stukelj) șl ceho
slovacia (gimnastul Bed rich Supcik). 
In 1923 e rîndul Poloniei (atleta He-, 
lena Konopacka), Irlandei (atletul 
Patrick O'Callaghan), Japoniei (atle
tul Mikio Oda). Egiptului (halterofi
lul El Sayed Nosseir) și Noii Zee- 
lande (boxerul Edward Morgan). In 
1936 se adaugă doar Turcia (luptăto
rul Yasar Erkan)..

Două țări obțin primii lor campioni 
olimpici în 1952 la Helsinki : U.R.S.S. 
(atleta Nina Ponomareva) șl ROMA
NIA (trăgătorul loslf Sîrbu). Bulga
ria (luptătorul Nikola Nikolov Stan- 
eev) ajunge la primul titlu olimpic 
în 1956.

Eugen FLORIAN
Bistrița

Ziarul „Sport" din Katowice 
lansat, în coloanele sale, un apel 
care se spune :

„Dragi tineri, prieteni! Aveți 
voi posibilitatea de a concura sub 
culorile țării Ia marea întrecere 
mondială, la Jocurile Olimpice. Co
mitetul olimpic polonez vă adre
sează un călduros apel. In fața 
voastră stau deschise porțile sta
dioanelor, ale diferitelor baze spor
tive, unde sub îndrumarea unor 
competenți antrenori și tehnicieni 
puteți să vă antrenați sistematic. 
Cei mai buni vor reprezenta Polo
nia la J.O. 1976 !“

După echipa Rapid, o altă formație feminină de bas
chet își manifestă atașamentul față de club și spiritul 
de colegialitate prin frumoasa inițiativă a jucătoarelor 
de a-și confecționa taior-untformă, pe „speze pro-

prii*. Este vorba de team-ul Universitatea Timișoa
ra, pe care-l vedem în fotografie cu puțin înaintea 
începerii unui meci. Ținuta frumoasă produce in
tr-adevăr o impresie plăcută, iar singura excepție 
(jucătoarea cu pantaloni) este cauzată de acciden
tul suferit de internaționala Rodica Goian care, în 
perioada respectivă, avea piciorul în ghips. (Foto: 
G. STOICOVICI — Timișoara)

CU MACRI IU I UE GLUMIT...
Primit cu dragoste de către echi

pa pe care a slujit-o 16 ani, Macri, 
revenit acum ca antrenor, avea re
pede să-i... sperie pe jucătorii de 
la Rapid, cu intensitatea antrena
mentelor.

După primul 
spunea :

— Ori intrăm 
ori in... spital!

Bineînțeles că
dere prima eventualitate...

antrenament, Pop

toți în națională,

Macri are în ve-

EXPLICAȚIA
Disputată într-o tensiune neobișnuită, 

dramatică, finala Cupei Belgiei la flore
tă feminin a revenit la limită, echipei 
Ixelles, Învingătoare In fața lui C.R.E.B.

In comentariul dedicat confruntării, 
ziarul „Les Sports" scrie, între altele : 
„Cîștigătoarele au prezentat o garnitură 
echilibrată, ta vreme ce c.R.E.B. a aU-

31 martie 1973 va rămîne o zi memo
rabilă în lumea pugilatului mondial. La 
San Diego (California), fostul marinar 
de gradul n. Ken Norton, îl învingea net 
Ia puncte, pe Unul dintre cei mai redu
tabili grei din istoria boxului : cassius 
Clay. Se știe că meciul a avut un mo
ment dramatic, chiar în rundul doi cind, 
cu un puternic croșeu de dreapta. Nor
ton i-a fracturat maxilarul lui Clay spre 
stupoarea miilor de spectatori. în con
tinuare, Clay, ambițios, a găsit resursele 
necesare, de a termina partida în pi
cioare. in pofida unui k.d. suferit în 
rundul 10. Dar, de data aceasta, drumul 
său nu a mai fost direct la cabine. El 
a fost internat la spital unde a fost su
pus unei operații care a durat 90 de 
minute. Nu se știe dacă Clay va mai 
boxa sau nu. Doctorii se vor pronunța 
abia după 4 luni, cînd rănile vor fi com
plet vindecate.

Cine-i, insă, acest Ken Norton ? Este 
el chiar atit de... necunoscut ? înaintea 
meciului cu Clay ziarul parizian „L’E- 
quipe“ scria că sarcina lui Clay este 
ușoară deoarece Norton este un advers 
sar modest. Adevărul este că despre a- 
cest Ken Norton presa internațională și 
chiar cea americană nu a scris prea 
multe lucruri.

Americanul de culoare Norton, un pu- 
gilist cu talie, și mustăcioară gen Eroii 
F’.v.-.n, a trecut la profesionism în anul 
1958. susținînd pînă in prezent 31 de me
ciuri. dintre care a pierdut numai unul, 
în cel de al 17-lea meci al carierei sale, 
în anul 1970. el a fost făcut k.o. în re
priza a 8-a de Garcia (Venezuela). De 
atunci și pînă astăzi, Norton a obținut 
numai victorii, ocupînd înaintea meciu
lui cu Clay, locul 9 în clasamentul ce
lor mai buni „grei" din lume. (Locul 8 
este deținut de Garcia care este în tra
tative pentru un meci cu Foreman). 
Norton se bucură de o mare popu
laritate în orașul său natal, San Diego. 
Antrenorul său, Art Rivkin a declarat 
după meciul cu Clay următoarele : „Ken 
este un mare campion. Elevul meu in
tenționează să lupte oricînd împotriva 
lui Foreman, Foster, sau Kirkman”.

întrebat despre planurile sale viitoare, 
Ken Norton a declarat : „Nu mi-a fost 
teamă de Clay. L-am studiat foarte bine. 
Știam că are garda joasă și trebuia să-i

ÎNFRÎNGERII...

și Ia Arad.

Paul OCHIALBI

parafrazări a unul vechi proverb : „Cine 
se scoală de dimineață... găsește .Spor
tul”.

cuții cu tăticul meu, care este dmamo- 
vist. EI susține că Dinamo a obținut 
victorii asupra U.TJL-eL în

*) V. Băneiulescu — Olimpiadele 
albe. Editura Stadion, 1973, 235 pag.. 
Iei 8

ultimele trei

dovadă dc mult zel,

unui 
ținut 
male

turneu în Anglia, Pele a fost 
un timp de către autoritățile

re- 
va-

va- 
Di- 
ul-

PETREA OVIDIU, SAVINEȘTI. 1. tn 
ra anului 1963, cînd a retrogradat, 
narno Bacău (Sport Club) a susținut 
timul meci la Ploiești, unde a pierdut 
cu 4—0. 2. Este așa cum spuneți dv.

Dtnd
Vameșii s-or fi gindit : 
Cel puțin în acest fel, 
Pele poate fi... oprit !

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Nici eu 
nu sînt un specialist în hochei. Dar, 
evident, am încercat aceeași satisfacție 
pe care ați simțit-o și dv. în fața evo
luției jucătorilor noștri, la C.M. de la 
Graz. Cînd SPUQ aceașta, nu mă refer 
atît la locul ddupat-^’W —, cît la cele 
două jocuri de mare luptă pe care ho
cheiștii noștri le-au susținut cu puter
nicele formații ale r.d. Germane și 
Statelor Unite, cărora le-am dat de 
furcă.

OIN SAN DIEGO V. ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Nu putem 
să vă răspundem decît sub forma unei

BOMBARDIERUL

temperez de Ia primele schimburi de 
lovituri. Acum un an m-am gindit că 
dacă nu voi reuși tn box, să mă înscriu 
la o școală de funcționari de bancă. 
Acum m-am răzgîndit și voi continua 
cu boxul care poate, intr-o zi, îmi va da 
satisfacția de a deveni campion al lumii".

MIRCEA COJOCARII, PLOIEȘTI. Cice
rone Manolache, actualul antrenor al 
echipei C.F.R. Timișoara, a jucat in ur
mă cu cîțiva ani (și) la Farul. Dar. el 
s-a afirmat in perioada premergățoare, 
jucînd la Știința (Politehnica) Timișoara,

fiind selecționat de cîteva ori și în echi
pa națională.

DINU CORNELIU, PLOIEȘTI. „In ce 
an a activat echipa de-fotbal'din Hune
doara In divizia A, și sub ce denumiri 7 
De răspunsul dv. depind multe pariuri șt 
chestiuni de... orgoliu al memoriei mi
crobiștilor". Asta Însemnează că, ori
cum, una din părți o să mă blesteme ! 
Fie ce-o fl, eu vă dau răspunsul exact : 
Hunedoara a luat parte la două ediții ale 
campionatului diviziei A. Prima partici
pare (sub numele de Metalul) : in 1954. 
A doua participare (Corvlnul Hunedoara), 
în ediția 1960—1961.

V. IUGA, TURNU MĂGURELE. Angelo ’ 
Niculescu are 52 de ani. Este oltean 
100% 1 S-a născut la Craiova. Și n-a 
vrut cu nici un preț să-1 bage în echipa 
națională pe Oblemenco. Asta, oltenii 
n-or să i-o ierte niciodată 1

ediții, atît Ia București, cit
Rog pe nea Ion Poștașu să intervină 
intre mine și tăticul meu". îmi dau sea
ma că eu sînt ultima ta speranță dragă 
Rodica. dar nu pot face nimic : în edi
ția 1970—71, Dinamo a cîștigat ambele 
meciuri cu U.T.A. : 4—1 la București 
și 2—0 la Arad. Supărați-vă pe... U.T.A-, 
nu pe mine !

niat o formație neunitară, cu trăgătoare 
inegale, fiecare părlnd să urmărească 
interesele sale șl nu ale echipei".

Ironia soartei este că cele trei compo
nente ale grupării c.R.E.B. au fost... su
rorile Ernould, Bernadette, Christine și 
Anne 1

ION IANCU, BRAȘOV. 1. Dumitru Nl- 
culae a jucat de 3 ori in echipa națio
nală. î. Antrenorii echipei noastre na
ționale de fotbal, în meciul de la Zu
rich. pierdut de noi cu 7—1, au fost 
Ștefan Covaci și Hie Oană. iar echipa 
a avut următoarea alcătuire : Mihai Io- 
nescu (Datcu) — popa, NunweUler III, 
Dumitru Niculae, Moeanu. Gherghell, 
Dobrin, Pîrcălab, Dridea, Ionescu, Lu- 
cescu.

TUDOR VĂDUVA DGRETTI. BUCU
REȘTI. o epigramă, adresată unul auto
mobilist, care și-a ciocnit mereu mașina:
Ca să n-ajungi la „Ciclop", 
Zi excursiilor... stop ! 
Vrei, cumva, un mie voiaj,. 
Fă.j atent, dar prin ...garaj !

NELU quintus, FLOTEȘTl?"Un -ca
tren, Inspirat de faptul că, ta timpul

RODICA DUMITRU, BUCUREȘTI. „Am 
10 ani, sînt elevă In clasa a IV-a, Ia 
Școala generală nr. 6. Echipa mea pre
ferată este U.T.A. Am întotdeauna dis-

PETRE SĂLCEANU. CRAIOVA. „Cred ca 
îl pot ajuta pe Valentin Stânescu, în 
formarea echipei naționale de fotbal. 
Cea mai bună formație nu poate fi cie< it 
următoarea : Răducanu — Sătmăreanu, 
Dinu, Sameș, Deleanu — Dumitru. Do
brin __ Trol, Dumitrache, Oblemenco, 
Marcu. Nu-i rea echipa. Dar, , se cunoaș
te că a fost propusă de un craiovean !

Ilustrații : N. CLAUDIU
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munții Zarandului și în stațiunea 
Moneasa se află, pentru o excursie 
de o zi, membrii asociațiilor spor
tive de la Confecția, Uzinele de re
parat utilaj agricol ți altele.

★
Ta municipiul Craiova, pe un tra

seu din jurul stadionului central, 
va avea loc „Crosul cravatelor ro
șii", întrecere la care și-au anun
țat participarea elevi ai tuturor 
școlilor generale din reședința 
dețulni Dolj. Acțiuni similare 
avea loc în alte două orașe 
dețului, Băilești și Calafat.

In municipiul 
tfițile din județ, 
este rezervată

I
Arad și în locali- 
duminica de astăzi 
unui număr mare’ 

de competiții, care angrenează iu
bitorii sportului- de orice vîrstă.

încă de vineri, datorită număru
lui mare ’ de' participante au în
ceput întrecerile de cros din cadrul 
„Cupei” textîiisitelor", etapa pe aso
ciație. Iubitorii tenisului de masă, 
tirului și popicelor își vor disputa 
„Cupa U.T.A.', același trofeu ur- 
mînd a fi acordat și cîștigătorilor

campionatului de fotbtl al școlilor 
generale din municipiul Arad.

Cei mai mici fotbaliști din sate
le județului se vor întrece în -com
petiția de fotbal dotată cu „Cupa 
Cutezătorii", iar elevii liceului nr. 
6 și cei din Fintînele și Frumuseni 
vor lua parte la o excursie denu
mită „Turul județului". Alți elevi 
ai liceului nr. 6 au și urcat în ta
băra de schi de la Moneasa. colegi 
de-ai lor de la diferite unități șco
lare fiind prezenți în taberele de 
la Costești și Stîna de Vale. în

ju-
vor
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I
I
I
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Șl AUTOMOBILISMULUI
IERI, ÎN DIVIZIA B

METALUL PLOPENI

t^l.-bătoare sportivă la LICELL 
„ALEXANDRU SAHIB" dia Bucu
rești. Freamăt și bună dispari;ie ge
nerală. Elevele claselor I—IV în 
emoții. Și pe bună dreptate. Toate 
privirile sint îndreptate asupra lor. 
Sint în întrecere. 75 de fete își dis
pută întiietatea la cea de-a a IlI-a 
ediție a concursului de gimnastică 
dotat cu „CUPA CELOR MICI*.

Mici, mici dar eu ambiți: mari! 
Arbitrii, și ei elevi, dar d:n cl==a 
a IX-a, punctează cu seriozitate, n ■ 
degeaba au absolvit cursurile ți 
primit carnete! Sala de sport a 
ceului este plină de spectatori
apropierea competitoarelor, învăță
toarele lor: Maria Hobonvschi de 
la clasa a IlI-a A. Marin Cătinescu 
de la
II- a
III- a
IV- a u. o uuv.e
chiar ceva mai mult deci: înseși 
elevele. Greul este insă pînă intră 
concurenta în horă Odată pătrunsă 
în careul de concurs, inima își reia 
bătaia normală, iar mișcările își 
recapătă siguranța. în fața măies
triei deosebite a cîte unei eleve, 
învățătoarea, în catalogul căreia fi
gurează concurenta, întoarce capul 
și, discret își tamponează cu ba
tista pomeții obrajilor. Este cald 
tare în sală.

75 de concurente. O cifră conclu
dentă și totuși nimeni nu a consi- 
derat-o prea mare. Nimeni nu s-a 
plictisit, nimeni nu a părăsit sala 
de sport pînă nu s-a încheiat ulti-

a Ll-a A, Mila Aiexe de la 
B, Maria Miha lașei» ce la 
B, Iulia Gregorius de la 
B. Și ele emoționate, une

3 Ci

M.

ru’_ Mireea
«j C’C'e' - * "

r jpa c-m se 
toew motiv

fie satisfăcut de succesul ctxnpeu 
ției, de interesul din ce In ce ma 
mare care gravitează în jurul ei

Iată acum laureatele ediției : 
III-a a concursului de gimnastic: 
„Gupa celor mici".

Clasa I (19 participante): 1. Rodi 
ca Matei, 2. Elena ~ 
Stoica; clasa a 
pani 
ca

Petcu, 3. Iuliana 
II-a (18 pârtiei, 

ite): 1. Mioara Zabarescu, 2. An- 
Pleșoianu, 3. Vișinia Vărtă- 

nescji; clasa a IlI-a (14 participan
te) : 1. Maria Angelescu, 2. Mariana 
Tătaru, 3. Zoița Zică ; clasa a ÎV-a 
(24 participante): 1. Roxana Madi 
Budulacu, 2. Ileana Mesticăneanu, 
3., Daniela Eclemea și Grațiela Za
man. (Gh. ST.)

CE DORESC ELEVII DIN TURDA?
(Urmare din pag. 1)

citare care avea să-și găsească în 
„ieșirile", cu clasele, de la sfîrșit 
de săptămînă (pînă acum la cabana 
Buru și Cheile Turzii), activitate 
care — după cum am fost infor
mați — va rămîne o nobilă obiș
nuință a școlii.

Și 
aici. _ ____
tat profesorii asupra multor altor 
aspecte ale muncii lor cu elevii. Și 
de fiecare dată, interesul pentru'.. 
expresia practică a fost prezent, 
dovedind astfel atenția și recepti
vitatea profesorilor (ca de altfel și 
a conducerii liceului) față de în
clinațiile și dispozițiile eievilor. în 
fond cea mai bună metodă de a-i 
apropia de sport și de a-i face, pe 
viață, prietenii acestuia.

sondajul turdean nu s-a oprit 
Mult mai complex, el a orien-

I
I

fâergem Azi, in Capitală

în orgaat2are« si desfășurarea 
mspetiției. un aport stibsianțidl 
un primit din partea condurer.i 

școlii, a Comitetului V T.C. și a 
profesorilor de specialitate. încu
rajați de reușita intrecerii. vom or
ganiza astfel de competiții la fie
care sfîrșit de săptămînă.

PETRU ALBU
praf, la Grupul școlar miner 

Baia Mare

CC I
I
I
I
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BASCHET : .Sala Constructorul, de 
la ora 9 : Politehnica — Universitatea 
Timișoara, constructorul — universi
tatea Cluj, I.E.F.S. — Voința Bucu
rești, meciuri în cadrul diviziei fe
minine A.

BOX : Sala uzinelor Semănătoarea, 
de la ora’ io: semtflriala campionatu
lui municipal de juniori.

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 158»’: Diilărtio — Sportul stu
dențesc (Divizia-A) : ora 17.15: steaua 
_ Rapid (Divizia Â);

Stadionul Dinamo, ora 10: Dinamo
— Sportul studențesc (tineret-rezer
ve) ;

Stadionul- Metatul, ora 11 : Metalul
— C.F.R. Pașcani (Divizia B);

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

Terenul Constructorul, ora 11 : U- 
nirea Tricolor — Tdhnometal (Divi
zia O î

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena — 
Sportul Ciorogîrla (Divizia C);

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Dinamo Obor (Divizia C);

Terenul Laromet, ora 11 : Laromet
— Autobuzul (Divizia C).

CICLISM : Șoseaua Olteniței, cu 
plecarea șl sosirea din fața stadio
nului Olimpia (Șos. Vitan), ora 9.30: 
etapa a II-a a „Cupei Olimpia” la 
fond.

HANDBAL : Teren Tineretului, de 
la ora 9.50 :■ C.S.U. Construcții — To- 
mistex Constanța (B,f); de la ora 11: 
Steaua — Independența Sibiu (A,m), 
de la ora 15.55: Universitatea Buc. — 
Rulmentul Brașov (A,£), de la ora 17: 
t.E.F.S. — Progresul București (A,f); 
Teren Dinamo, de la ora 9 : Con
fecția _ Voința Craiova (B.f).

NATAȚIE : Bazinul „23 August", 
de la orele 10 și 16: concursul repu
blican de primăvară al săritorilor.

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : Dinamo — Voința Cluj și 
I.E.F.S. — Progresul (divizia. A). i

SCRIMA : Sala Floreasca n, ora 
8 : etapa de zonă A pentru campio
natele de seniori.

TER : Poligonul Tunari, de la ora1 
8. Întrecerile „Cupei primăverii". Se 
dispută probe de armă și talere.

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 
10 : Rapid — Dinamo (A, m), sala 
Progresul, de la ora 9 : Medicina — 
Delta Tulcea (B, m), -Progresul 
C.S.U Galați (B.f).

O NOUĂ COMPETIȚIE
DE MIM-RUGBY

PENTRU ȘCOLARI
Azi dimineață va începe Ia Bucu

rești, pe terenul din Parcul Copi
lului, o nouă competiție școlară de 
mini-rugby, organizată sub egida 
I.E.F.S. La această întrecere vor 
lua parte echipele școlilor generale 
152, 165 și 166. toate din sectorul 
VII.

PRIMA EDIȚIE
începind ce .ner 

turilor din Iași și-a 
in cadrul campioni
școlar de lupte libere. 1*9 de tineri 
sportivi, elevi ai <tferi:eîar licee, 
școli generale sau profesjocate din

zmăr de 12 i
centrale.

Această primă ediție a campto- 
■r de rupte, 

trebuie s-o spunem de la iaceput. 
s-a bucurai de un depila succes 
atît ca participare tsir.t înscriși rfte 
18 concurent: la flecare categorie 
de greutate) cit și ca aivd tehnic 
și spemacular al inwecer.lor. Me
ciurile real.zaie de tinerii sportivi 
sint deosebii de dinamice, cu 
acțiuni tehnice apreeiaie de 
situație oglindită Ș» de faptul 
două zile de concurs, nu s-a 
nici o dublă 
luptă pasivă.

Acum, cind întrecerile se apropie 
de sfîrșit, sistem ia măsură să a- 
preciem că unele unități sportive 
școlare au prezenta: luptători va
loroși. care au reușit să se califice 
intr-un număr apreciabil în etapele 
superioare ale oompeutiei. Dintre 
acestea se cuvine să amintim Gru
pul școlar V.A- Brașov. Școala pro
fesională Hidromecanica Brașov, 
Grupul școlar Petrol Pitești. Grupul 
școlar Caostrucții Cluj, Șccala pro
fesională EUectroputere Craiova. 
Școala profesională Chimie Craio
va etc.

și alt? ornase

multe 
juriu, 
că. în 
dictat 

descalificare pentru

Dinamo (A, m), sala

■

0
LA

se

NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ

Cu ocazia unei convorbiri avute 
cu secretarul general al Automobil 
clubului român, tovarășul ing. Va
sile lordăchescu, am abordat o se
rie de probleme din lumea sportu
lui cu motor ătît a celor mari cît 
și a celor... mici.

— Mult așteptata federație de 
auto-karting va lua ființă în acest 
an ?

— Printr-o hotărîre C.N.E.F.S. — 
activitatea de karting a fost trecută 
la A.C.R. în prezent este în curs 
de constituire Comisia sportivă na
țională de automobilism și karting 
cu regim de federație de automo
bilism și karting.

— Cu acest prilej se va soluțio
na și clasificarea sportivă în auto
mobilism ?

— Evident, această clasificare se 
va efectua conform normelor în 
vigoare ale C.N.E.F.S.

— Ținînd seama că și în automo
bilism se vorbește de performanțe 
sportive presupunem că se va for
ma un lot reprezentativ. Pe ce ba
ze se face selecția în acesta ?

— Lotul va fi desemnat pe baza 
performanțelor sportive realizate și 
va fi pregătit de către un antrenor 
federal. Aș dori însă sa vorbesse 
mai mult despre karting — sport 
care a cîștigat teren vizibil în ulti
mii ani în țara noastră. Ne gîndim 
să-i acordăm o atenție deosebită 
întrucît este vorba de atragerea 
tineretului spre tehnică și..* volan. 
Cred că se poate construi . un kart 
autohton — avînd la bază motorul 
..Mobra" — într-o caroserie reali
zată de un constructor — uzină, 
cooperativă, fie un atelier propriu 
A.C.R. Odată realizat acest produs 
rational, credem că activitatea de 
karting se va răspîndi în întreaga 
■ară mai mult decît pînă acum, 
acest sport fiind de fapt un fel de 
pepinieră a automobilismului.

— De la cei miei să trecem la 
iei mari. Știm că la dispoziția 10- 

lai național sint 9 autoturisme 
_R 12 Gordiai". Numărul acestora 
este insuficient față de dezvoltarea 
automobilismului din țara noastră. 
Ce părere aveți, pentru viitor, des
pre • mașină de competiție româ- 
nesscă. eventual Dacia 1300-Spe- 
rial ?

— Es:e drept, piloții noștri vor 
•oa—-a competițiile intema- 
țkrâle din anul 1973. folosind ma- 
- - - R 12 Gordtni" la Care avem 
»zuratâ :n cmtintrare asistența 
• eh x<â din parten Regiei Renault. 
Dar Mi ne gîndim la o mașină ro- 
sAaeAeă. După cum se știe. Fede
rația lateraațiouală de Automobi- 
r-m a •erotegat aototurismul ro

de aceea 
Uzinei 
revine 
viitor, 
uzina

săaeae Dacia și tocmai 
saeot eă in această direcție 
de aatetartane din Pitești îi 
• atishme importantă pentru 

sperăm că 
oos-ru.ască turisme 
rj care să putem 
oesal — creîndu-se 
ea asigurării unei 
e corespunzătoare, 
ar avaa numai de 

nsrtările internațio
nale r*i recreaanțaaMa firmelor : 
| --.to.-- S •
burg. în al d-xlae rind ar fi de 
dorit «a uzușa să formeze o echipă 
reprezentativ* proprie dotată nu
mai cu Dama 1308 — formație care 
să participe, fa peraleî cu echipa

națională, Ia toate competițiile In
ternaționale.

— Fiindcă am ajuns Ia acest ca
pitol, ce altă măsură preconizați — 
dat fiind creșterea tumultuoasă a 
parcului de mașini — să întreprin
deți în vederea formării unor con
ducători auto bine pregătiți pentru 
circulația pe drumurile publice ?

Convorbire tu secretarul general
al A.C.R. ing. Vasile lordăchescu

— Trecerea pregătirii conducăto- 
. ritor auto respectiv a școlilor de 

șoferi amatori — sub auspiciile 
A.C.R. Aceasta. pornind de la con
siderentul că în prezent formarea 
conducătorilor auto nu este cores
punzătoare, o dovadă fiind numă- 

>. rul mare de accidente datorat necu
noașterii circulației pe timp de 
noapte, pe șosele ude, acoperite

cu mîzgă, polei, gheață, zăpadă,
etc. Extrem de necesar este un 
autodrom. De altfel vă putem in
forma că în prezent A.C.R. a co
mandat un studiu de amplasament 
pentru un autodrom la D.S.A.P.C. 
București, întocmind în aceiași 
timp și tema pentru niște mici au- 
todroame care să fie amenajate în 
diferite puncte din țară și realizate 
din bugete proprii cu antrenarea

organelor locale. Studiul mai sus 
amintit se află în prezent — spre 
avizare — la Inspectoratul General 
al Miliției. Consider însă că școla-, 
rizarea oricît de perfectă ar fi, nu 
este suficientă atîta vreme cit nu 
se ține seama de „stilul defensiv" 
la conducerea auto — atît de răs- 
pîndit la ora actuală pe plan mon
dial.

— Care sint preceptele acestui 
stil?

— Iată cîteva : a) respectarea le
gilor circulației și altor legi în ge
neral, b) slăpînirea „cailor", c) fo
losirea, la maximum, a politeții 
față de alt conducător auto sau pie 
ton. Respectarea acestor precepte 
nu poate să ne conducă decît la 
soluționarea, în mare parte, a secu
rității rutiere, lucru care trebuie 
să constituie pentru noi toți o pro
blemă de stat. în acest sens este 
propusă înființarea unui organism 
numit „Consiliul prevenției rutiere" 
din care să facă parte factorii in
teresați : conducători auto, con
structori de drumuri și organele de 
miliție. Consiliul are menirea să 
studieze •— prin intermediul unui 
laborator psiho-tehnic și a unui a- 
pairat de expertiză — fluiditatea 
circulației cu toți parametrii ei, 
căutînd prin aceasta să stabilească 
cauzele care generează accidentele 
și mecanismele corespunzătoare.

F.C. GALAȚI 3-0 (2-0)
Ieri, la Plopeni, s-a jucat unul 

dintre derby-urile Diviziei B, echi
pa Metalul din localitate întîlnind 
formația antrenată de Constantin 
Teașcă, F.C. Galați. Pe un teren ex
celent, pe un timp foarte frumos și 
în prezența a peste 3 000 de spec
tatori, metalurgiștii — avînd mai 
mult timp inițiativa — au reușit să 
cîștige la scor. Spiridon și lonescu 
au înscris în minutele 40 și 44. 
După pauză, gazdele au reușit să-și 
mărească avantajul la 3—0, Drago- 
mir mareînd, în min. 73, ultimul 
gol al partidei.

A arbitrat foarte bine Constantin 
Dinulescu (București).

DOUĂ
0 ETAPĂ SUSPENDARE

că măsura adoptată de F.R.

ILEANA ILIESCU

C. CĂLINA CONDUCE IN

Pe bazele sportive ale Capitalei a 
continuat concursul de pentatlon mo
dern, dotat cu „Cupa primăverii". 
După ce vineri, timp de 7 ore, în 
sala Floreasca II, s-a desfășurat pro
ba de scrimă (învingător C. Călina 
cu. 39 victorii — 1 200 p, urmat de, 
A. Kim 34 V — 1 075 p și D. Spîrleâ" 
31 v — 1 000 p), in cursul zilei de

ÎNCEPE „CRITERIUL DE PRiMĂVARÂ-
Începînd de luni, pe terenurile 

din parcul Progresul Vor începe 
primele întreceri din cadrul com
petiției de tenis dotate cu trofeul 
„Criteriul primăverii". Și-ău anun
țat participarea jucători și jucătoa
re de la toate cluburile bucurește- 
ne, precum și din țară.

„CUPA PRIMĂVERII"

Iată
Fotbal, de a suspenda pe o etapă 
pe jucătorii care au primit două 
„cartonașe galbene" de la începu
tul returului, a intrat în vigoare, 
în ultima sa ședință, Comisia cen
trală de competiții și disciplină a ’ 
constatat că patru jucători au fă
cut cunoștință de două ori cu „car
tonașul galben", în timpul desfășu
rării partidelor din actualul sezon 
competițional oficial și în conse
cință aceștia au fost suspendați pe 
cite o etapă. Jucătorii cărora li se ■■ 
aplică pentrți prima oară măsura 
federației Kînt următorii : Gal 
(Sportul studențesc, echipa de tine
ret-rezerve), Frățiîă II (F.C. Argeș 
— tineret-rezerve), M. Popescu 
(Jiul — tineret-rezerve) și Florca 
(C.S.M. Sibiu).

Călina, care a realizat 
p. Pe locul secund — A. 

192 — 956 p, iar pe locul 
Spîrlea cu 191 — 934 p.

SELECȚIE PENTRU COPII

sîmbătă participanții la întrecere au 
susținut examenul a două probe di
ficile, tirul (în cursul dimineții, la 
poligonul Tunari) și înotul (după-a- 
miază. la bazinul „23 August"). Pro
ba de tir s-a încheiat cu victoria lui 
Constantin 
193 — 978
Covaci —
3 Dumitru
La înot, victorie clară a timișoreanu
lui F. Rolik, care a parcurs distanța 
de 300 m liber în 3 : 37,3 — 1 136 p. 
înaintea ultimei probe (crosul, azi la 
ora 10 în Parcul „23 August"), în cla
sament conduce Călina cu 4 150 p, 
urmat de D. Spîrlea — 4 022 p, și F. 
Rolik — 4 004 p.

LA METALUL BUCUREȘTI
Clubul Metalul București organizează 

în perioada vacanței școlare de primă
vară, la baza sportivă Pantelimon, selec
ții pentru echipele de copil la fotbal. 
Doritorii se pot prezenta zilnic Intre o- 
rele 8.30—11 și 16—18, cu încălțăminte 
adecvată.

VERITABIL SUCCES

prof. TRAIAN PREDRTEAMU
inspector

ue. UJU». 
t in cort.

â Sâ O

Campioiatal aițiaial școlar

cuprins :

CITIȚI Nr. 7 AL REVISTE

i „SPORT” nr. 7 oferă 
iubitorilor octivito{i> spor- 

fii de la 
mai importante corn

Aici, însă, desigur obosiți, fără o ''' 
prea mare poftă de joc, Pele și co- 
echiperii săi au obținut rezultate 
foarte slabe. în R;F. Germania, 
Santos a pierdut în fața combina
tei Cluburilor Bayern și Niirnberg 
cu 0—3. Evoluind în Anglia, în fața 
echipei de liga 
cedat cu 1—2.
a fost 
pentru 
Meciul 
liga a 
o nouă înfrîngere : 2—3. Pele a în
scris' și în acest meci un gol, ridi- 
eînd la 14 numărul golurilor în- t 

’scrise în turneul de aproape două 
lun.i întreprins de Santos în acest 
an. De altfel, după cum apreciază 
comentatorii străini, celebrul jucă
tor brazilian a fost singurul din echi
pa Santos care a satisfăcut publi
cul spectator, înțelegînd foarte bine 
că acesta a venit în special pentru 
a-1 admira pe ol.

a doua Fulham, a 
Golul brazilienilor 

de Pele. Interesul 
meci a fost redus.

înscris
acest

disputat contra echipei de 
treia Plymouth, a însemnat

CAMPIONATUL DE IARNĂ 
AL FOTBALIȘTILOR 

MOSCOVITI

Devenit tradițional, campionatul :c 
hivernăl de fotbal al orașului Mos
cova se desfășoară anual, pe trei 
stadioane centrale: Lujniki, Ț.S.K.A., 
și Lokomotiv. Anul acesta, la cam- . 
pion-at au luat parte 50 de echipe 
de seniori și juniori, împărțite pe 
grupe. După turneul de calificare, 
în partida finală s-au întîlnit echi
pele Dinamo și Torpedo, care în 
ambele meciuri disputate au făcut ■ 
scoruri albe : 0—0. La sfîrșitul ce
lei de a doua întîlniri, conform re
gulamentului, a urmat executa- ■ 
rea a cite cinci lovituri de la II 
m. Realizînd scorul de 5—3, cam
pioni de iarnă ai 
1973, au devenit 
Dinamo.

La juniori, după 
mifinale și finală, 
rivalitatea dintre 
Lokomotiv și cei de la Smena s-a 
decis în favoarea 
cîștigînd cu 1—0, 
și rîvnitul titlu.

Paralel cu acest
nat, care uneori s-a desfășurat în 
foarte grele condiții meteorologice, 
s-a mai disputat și campionatul 
universităților moscovite, ca și cel 
al asociației sportive „Burevestnik", 
care include rețeaua comercială a 
capitalei

Moscovei, ediția 
jucătorii de la

jocurile din se- 
foarte disputate, 
jucătorii de la

ultimilor, care, 
și-au adjudecat

original campio-
Revista 

tuturor i 
tive reportaje ți fotogrol 
cete ? ‘ . 
țarc ți de peste hote re Spii 
din _ ti _

— AMPLU PROGRAM DE AC
ȚIUNE — comentariu pe marginea 
pionului de măsuri adoptet de 
plenara C.N.E.F.S.

— FOTBAL : • Vă prezentăm
Universitatea Craicva • .Trecem 
de la pregătiri la examene !” — 
echipa națională înaintea meciu
lui de la Kiev • Dr. Constantin 
Radulescu explică saltul spectacu
los al echipei sale, C.F.R. Cluj 
• .Fotbal pe mepomond" — va
rietăți din fotbalul internațional.

— HOCHEI : .Cu fruntea sus' 
— fotoreportaj de la Compiona- 
tul mondial.

— ATLETISM : 
un sprinter

— MARI 
.Amiralul' 
nescu.

— BOX : 
el și despre...

— ORIZONT EXTERN : • Lup
tele .Sumo' — un sport național 
japonez • 50 de ani de la pri
ma cursă „Vasa”, marea întrecere 
de 85 km pe schiuri.

Serialul „Din legendele sportu
lui cu pedale”, rubrica „Sportul, 
a doua pasiune", paginile de ma
gazin sportiv etc., completează a- 
cest bogat și interesant număr al 
revistei Sport nr. 7.

'• recunoașteți 1 Sint celebrii jucători Garrincha și Sekulareț. După cum 
vede, nici astăzi nu s-au lăsat de fotbal... Ei s-au intilnit recent----

ca adversari — intr-un meci disputat... in Panama'.
„CUPA TINEREȚII" — O EXCE

LENTA INIȚIATIVĂ

sovietice.

NIMES, PÎRCĂLAB Șl... INTER

Cităm 
în ultimul număr 
reviste 
rația antrenorului 
liader Firoud : „Pierderea lui Pir- 
călab, pe care-I consider cel mai 
bun extrem dreapta evoluind în 
Franța, reprezintă o lovitură dură 
pentru noi. îi vom recupera însă — 
sper — pe Auge și Iniesta pentru 
jocurile următoare".

Subliniind 
re la adresa 
menționăm 
am reprodus 
se intitulează „Nîmes, în maniera 
lui Inter", articol laudativ, scoțînd 
în relief forța de joc a unei echipe 
aflată încă. în acel moment, în pli
nă cursă de cîștigare a campiona
tului și Cupei.

Așadar, comparația nu este făcu
tă cu Inter-ul de astăzi, garnitură 
ce coboară, 
tul primei 
Inter-ul de 
Picchi.,,

dintr-un articol publicat ,, 
al prestigioasei 

„Miroir du Football" decla- 
echipei Nîmes,

la scorul de 1—0 pentru Flamengo, 
arbitrul Malos a dictat o lovitură 
de pedeapsă în favoarea echipei 
Bahia. Portarul a aparat șutul, dar 
conducătorul jocului, pe motiv că 
s-a comis o infracțiune în timpul 
executării loviturii, a decis repeta
rea penaltyului. Jucătorii de la Fla
mengo au protestat vehement și, 
curînd, a început un adevărat meci 
de box pe teren, la care au par
ticipat și unii dintre suporterii 
echipei „nedreptățite". A fost ne
voie de intervenția poliției pentru 
restabilirea ordinei. Meciul a fost 
reluat pînă la urmă, tot cu execu
tarea loviturii de pedeapsă care, 
însă, iar nu a fost făcută în con
diții regulamentare ! Arbitrul a dic
tat,_ din nou> repetarea... Partida, 
pînă la urmă, s-a încheiat cu sco
rul de 1—1, Bahia egalînd din pe- 
naltyul executat de trei ori !

TRAGERILE OBIȘNUITE
aplică

INCEPIND
CU TRAGEREA

SPECIALĂ

1010
A PRIMĂVERII

din 13 aprilie 1973

Dorel Cristudor, 
cu certe posibilități. 
SPORTIVI ROMANI : 

caiacului, Aurel Ver-

.Alee Năstac despre 
Rocky Graziano'.

O interesantă inițiativă au luat-o, 
la reluarea sezonului competițional 
de fotbal, federația poloneză de 
specialitate și revista „Sportowiec", 
instituind trofeul „Cupa tinereții", 
destinat echipelor de fotbal din di
viziile A și B.

Cupa urmează să fie înmînată, 
la fiecare sfîrșit de sezon competi- 
țional, acelei echipe care va uti
liza cei mai mulți jucători tineri, 
născuți după 1 ianuarie 1953 și 
evoluind în cadrul clubului de cel 
puțin doi ani.

Punctajul urmează să fie repre
zentat de numărul de... minute ju
cate de tinerii fotbaliști în parti
dele oficiale.

După cîteva săptămîni de la ini
țierea trofeului, în clasamentul său 
pe primul loc se află Wisîa Cra
covia.
11 METRI IN... STIL BRAZILIAN

BILANJ NESATISFĂCATOR

Meciul Bahia — Flamengo, din 
campionatul brazilian, s-a încheiat 
cu un mare scandal. în min. 83,

După un turneu care a purtat . 
în jurul lumii, și în care n-a cu
noscut înfrîngerea, echipa brazilia
nă F.C. Santos a ajuns în Europa.

aprecierile măguli toa- 
com,patriotului nostru, 
că articolul din care 
cuvintele de mai sus 
„Nîmes, în

derutată, în clasamen- 
divizii italiene, ci cu 

pe vremea regretatului



ÎN CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

Patru noi victorii pentru echipele României
(prin telefon, de IoSARAJEVO, 7, 

trimisul nostru).
Hotărît lucru, 

este mare pasionat al tenisului de 
masă. Intr-un decor multicolor, tri
bunele cu 2000 de locuri ale sălii 
Skenderija sînt aproape pline de fie
care dată, dimineața (avînd ca oas
peți elevi ai școlilor din Sarajevo), 
după amiaza și seara. în această at
mosferă fremătîndă, cele 16 mese 
sînt ocupate continuu.

Acestui consum extraordinar de 
energie fizică și nervoasă nu-i vor 
putea face față, fără indoială, prea 
rriulți concurenți. încă de pe acum a 
început să opereze o departajare, de
terminată de gradul de pregătire al 
sportivilor, de modul cum au fost 
dezvoltate calitățile lor pe toate pla
nurile.

Iată, de pildă, pe reprezentanții 
R. P. Chineze, care ne-au impresio
nat chiar de la primele apariții în 
sala Skenderija, prin sobrietatea cu 
care abordează fiecare partidă, prin 
complexele lor cunoștințe tehni
ce. Cu excepția echipei Suediei, este 
greu de presupus ce altă formație va 
putea lupta de Ia egal la egal cu acest 
redutabil team. Și valoarea lor este 
cu atît mai demnă de apreciat cu 
cit fiecare jucător chinez are un stil 
deosebit de joc.

Și pentru că vorbim de stiluri, 
vom sublinia că printre cele mai 
bune tenismene cu priză clasică (eu
ropeană) se numără și Cen Min-ci, 
pretendentă la titlul suprem, ca și 
japonezele Yokota și Hamada, care 
alcătuiesc și cuplul de bază al echi
pei lor.

în competiția feminină, după se
lecționata R. P. Chineze, pentru ce
lelalte locuri se așteaptă o întrecere 
susținută între formațiile Japoniei, 
Coreei de Sud și Ungariei, în timp ce 
U.R.S.S. contează doar pe o singură 
jucătoare, Zoia Rudnova (învinsă, 
însă, de maghiara Kishazi cu 2—0), 
iar Cehoslovacia nu beneficiază de 
aportul Ilonei Vostova, absentă la 
Sarajevo.

Dublul insucces înregistrat de jucă
toarele noastre în prima zi, dar mai 
ales cel din fața Coreei de Sud, le-a 
scos practic din cursa pentru locu
rile I—IV în clasamentul general. 
E drept, vineri seara, Maria Alexan
dru și Eleonora Vlaicov au marcat 
o revenire, învingînd la un scor ca
tegoric (3—0) reprezentativa R. F.

publicul iugoslav

Germania. Am reținut decizia cu care 
a acționat Vlaicov, atacul ei perma
nent, ca și jocul mai calculat al Mă
riei Alexandru. Excluzînd imprevi- 

. zibilul, și în situația în care echipa
României va cîștiga și celelalte par
tide din grupă (cu Iugoslavia), ea 
nuș poate depăși poziția a III-a (în 
grupa B), ceea ce înseamnă califi
carea pentru turneul final al locu
rilor 5—8 !

DORIN GIURGIUCĂ

Chineză, ur- 
a înregistrat 
în meciurile 
cu un team

în eșalonul fruntaș masculin con
curează, cum am mai spus, cu cele 
mai mari șanse, R. P. 
mată de Japonia (care 
totuși cîteva înfrângeri 
individuale) și Suedia,
foarte omogen. Ele sint talonate de 
echipele Ungariei, Cehoslovaciei și 
U.R.S.S., care resimt lipsa cite unui 
jucător de valoare („omul nr. 3“). 
O evoluție surprinzător de slabă, 
spre decepția spectatorilor, a inscri- 
s-o selecționata țârii gazdă. Ea a 
pierdut la același scor net (2—5) în- 
tîlnirile cu Cehoslovacia și U.RS5. 
Stipancici și colegii săi țin parcă să-l 
dezmintă pe antrenorul maghiar Zol
tan Berczik. care declara la înce
putul competiției că nu vede decit 
două favorite : echipele R. P. Chi
neze și Iugoslavia.

In sfîrșit. la categoria seeanfta, ife. 
plină cursă pentru avansarea în plu
tonul echipelor de elită se află șl 
reprezentativa României. Să sperăm 
că băieții noștri vor ști să fructifice 
această ocazie atît de favorabilă. 
Dar mai bine să nu ne hazardăm

INTILNIREA ȘCOLARA DE ATLETISM
DINTRE Ș.S.A. BUCUREȘTI Șl Ș.S. RUSE

Meciul internațional atletic de ju
niori dintre echipa Școlii sportive de 
atletism din București și echipa Șco
lii sportive din Ruse (Bulgaria), des
fășurat timp de două zile, pe stadio
nul Republicii din Capitală s-a în
cheiat cu victoria oaspeților bulgari. 
La general, scorul a fost de 146 p 
— 125 p, la băieți 82 p — 76 p, iar 
la fete 64 p — 49 p. Deci victorie pe 
toată linia a juniorilor din Ruse, care 
au dominat

Rezultate 
MASCULIN 
(Ruse) 23,0, 
Predescu 
Sterea

concursul.
tehnice din ziua a doua : 

— 200 m : V. Martcev 
R, Babov (Ruse) 23,1, I.

(Ș.S.A.) 23,1 ; 800 m : V. 
(Ș.S.A.) 1 :59,5, N. Kolev

m :

(Ruse) 2 : 01,3 ; lungime : E. Be 
(Ruse) 7,04 m. Ad. Weber 
6,93 m, C. Constantin (Ș.S.A.) 
greutate : M. Nicolae (Ș.S.A.) 
V. Dimitrov (Ruse) 13.64 m ;
(6 kg) : G. Călin (Ș.S.A.) 58.46 m. 
Iliev (Ruse) 49.42 m. FEMININ 
200 m : A. Angelova (Ruse) 27,1, 
Atanasova (Ruse) 27,3; 800 m : 
Iacob (Ș.S.A.) 2 :29,3, B. Toteva (Ru
se) 2 :31.6. G. Gradinarova (Ruse) 
2 :32,1 ; înălțime i M. Kanceva (Ruse) 
1,60 m, M. Simptea (Ș.S.A.) 1,55 m. 
N. Ilie (Ș.S.A.) 1,50 m ; suliță : 
Kopankova (Ruse) 35,66 m, G. F 
rescu (Ș.S.A.) 26.44 m.

C. M. MUREȘANL

Concursul republican al săritorilor

IERI, FRUNTAȘII AU PRIMIT APLAUZE
LA SCENA DESCHISĂ

sihia- 
cîști- 

de la 
ce vi-

Un foarte frumos spectacol au 
oferit ieri săritorii participant la 
concursul republican dc primăvară. 
Intr-adevăr, prin precizia și dina
mismul salturilor executate, ei au 
făcut o splendidă propagandă aces
tui sport, smulgînd, în repetate rîn- 
duri publicului prezent la bazinul 
acoperit de la ..23 August" aplauze 
la scenă deschisă.

Ne-a plăcut mai cu seamă 
nul Gerhard Fabich, care a 
gat primul loc la săriturile 
trambulina de 3 metri (după
neri învinsese și în proba de sări
turi de la un metru). Ei a executat 
11 sărituri, care mai de care mai 
atrăgătoare, fiind deseori bine a- 
preciat. La 1’/* salt cu jumătate șu
rub. de pildă, Fabich a izbutit să-i 
incinte chiar și pe arbitri, deseori 
foarte sgîrciți. smulgîndu-le 52,80 
p. Dar cea mai reușită săritură a 
Iui Fabich. 2’/z salt contra trambu
linei, a primit din partea arbitrilor 
54,60 p. în general, întreaga evolu
ție a sportivului sibian a fost re
marcabilă, tînărul elev (16 ani) al 
lui Norbert Hatzak dovedindu-se 
un real talent, completat de multă

DE INDISCIPLINA
IN COMPETIJIA

CELOf! MM TINERI HiiCHLIȘTI
Partidele turneului final al cam

pionatului de hochei pe gheață, re
zervat echipelor alcătuite din ju
niori mici, au continuat ieri pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală, 
în primul meci, formația bucureș- 
teană I.P.G.G. a întrecut pe Dună
rea Galați cu 3—2 (0—0, 2—2, 1—0). 
Meciul a fost destul de echilibrat 
și a furnizat o serie de faze inte
resante, victoria bucureștonilor fiind 
realizată de Staicu, cu cinci minute 
înainte de fluierul final.

Cea de a doua intilnire 
lejuit, din păcate, ocazia 
dea (chiar și în această
a celor mai tineri hocheiști) o suită 
de abateri, care de care mai grave. 
Deși echipa Școlii sportive nr. 1 din 
M. Ciuc a învins clar pe Dinamo : 
14—0 (3—0, 2—0, 9—0), bucurește- 
nii — enervați probabil că nu pot 
să aibă nici un fel de pretenții — 
au comis în repriza a treia abateri, 
în așa fel îneît. deși o repriză du
rează 20 de minute, ei au acumu
lat pe foaia de arbitraj 30 de mi
nute de eliminare.

ne-a pri
de a ve- 
întrecere

— Suedia 
Iugoslavia 
Iugoslavia

I, Grupa
3—2. Un-

anticipări și să așteptăm rezulta
tele...

REZULTATE TEHNICE. Echipe 
fete, Categoria I, Grupa B : ROMÂ
NIA .— Suedia 3—1 : Alexandru — 
Anderson 2—0 (20, 18), Vlaicov — 
Radberg 0—2 (—12—17), Alexandru 
Vlaicov — Andersson, Radberg
2— 1 (—10, 13, 19), Alexandru —
Radberg 2—0 (15, 16). Maria a jucat 
mai sigură și a reușit multe lovi
turi de atac. De notat că in jocul cu 
Radberg, Alexandru a fost condusă 
cu 11—3, a egalat la 12 și a cîști
gat la 16 ; ROMÂNIA — Franța
3— 1 : Alexandru — Lecler 2—0 (13,
18), Vlaicov — Bergeret 1—2 (16, 
—15, —18), Alexandru, Vlaicov — 
Lecler, Bergeret 2—0 (12, 12), Ale
xandru — Bergeret 2—1 (18, —13,
14). In setai decisiv Bergeret a con
dus cu 8—2 ! R. P. Chineză — Fran
ța 3—0, Coreea de Sud 
3—0, R. P. Chineză — 
3—0, Coreea de Sud — 
3—0.

Echipe fete, Categoria 
A: Ungaria — U.R.S.S.
garia — Anglia 3—0, Echipe băieți, 
Categoria I, Grupa A: R.P. Chine
ză — Coreea de Sud 5—1. Suedia 
— Ungaria 5—3. R.P. Chineză — 
Suedia 3—3 (meciul continuă) ; 
Grupa B : Olanda — Grecia 5—2, 
Danemarca — Finlanda 5—1. Olan
da — Singapore 5—2. Iran — Fin
landa 5—1. Grecia
5—1, ROMÂNIA — 
Gheorghe — Schoof 
Giurgiucă — Helm 
Doboși — Deken 
Gheorghe — Helm 
—18). Doboși — Schoof 2—1 
—19. 28), Giurgiucă — Deken 2—0 
(16, 16) : ROMÂNIA — Iran 5—0 : 
Gheorghe — Vahabzadeh 2—0 (11,
17), Giurgiucă — Nejadi 2-^0 
(15. 14), Doboși — Bozorgzadeh 
2—0 (11, 14), Giurgiucă — Vahabd- 
zadeh 2—0 (20. 13). Gheorghe — 
Bozorgzadeh 2—0 (17, 19). Victorie 
comodă a echipei noastre, care n-a 
pierdut nici un set.

în programul de duminică echi- 
pele României vor întîlni Grecia 
•la bătetil. dimineață la ora 10. iar 
fetele joacă cu Iugoslavia, de la

— Singapore 
Olanda 5—1 : 
2—0 
2—0 
2—0 

(1—2

(17. 
(19.
(11. 
—7,

17) ,
18) .
19), 
14.

(14,
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PESTE HOTARE
Ediția jubiliară a „Festivalului mondial

al tineretului si studenților"
între 28 iulie și 5 august, capita

la Republicii Democrate Germane 
va fi gazda ediției jubiliare, a X-a, 
a „Festivalului mondial al tineretului 
și studenților, pentru solidaritate 
antiimperialistă, pace și prietenie". 
Este vorba, ca și în edițiile prece
dente, de o manifestare politică și 
cultural-spdrtfvă de amploare, cu 
profunde semnificații in direcția 
cunoașterii și apropierii tinerei ge
nerații de pe toate continentele, un 
prilej de promovare a principiilor 
de colaborare strînsă între tinere
tul lumii, de solidaritate și încre
dere. de afirmare deplină a nece
sității bunei conviețuiri între 
popoare, pentru apărarea păcii, țel 
scump tuturor oamenilor 
de progres celor dornici 
cruțate tezaure de cultură 
civilizații milenare.

îi revine orașului Berlin 
de a fi gazda acestei ediții jubilia
re, a celor peste 20000 de oaspeți 
ai Festivalului. Și nu se poate spu
ne că apropiatul eveniment inter
național nu este pregătit cu interes, 
cu toată atenția care i se cuvine 
în această privință semnalăm fap
tul că peste 3,5 milioane de copii 
și tineri din R.D. Germană au fost 
prezenți Ia startul Ștafetei consa
crată evenimentului, ceea ce atestă 
uriașa adeziune față de Festival.

în programul Festivalului mon
dial al tineretului și studenților, 
care cuprinde mai bine de 1 500 de 
manifestări, activitățile sportive se 
vor bucura — la fel ca și la edi
țiile precedente — de o atenție 
aparte. Numai că spre deosebire de 
anii anteriori, acum organizatorii 
preconizează o formulă cu totul 
inedită de desfășurare a întreceri
lor sportive.

în linii mari 
nizarea a două 
tăți 
la 
lor, 
sub
strative, care vor angaja în exclu
sivitate tineri din sfera performan
ței.

în ce privește prima categorie de 
activități sportive, în contextul a- 
cesteia există mai multe posibili
tăți de angrenare a tinerilor parti-

este vorba de orga- 
categorii de activl- 
caracter de masă.: unele cu 

îndemîna tuturor participanți- 
deci larg accesibile, și altele, 
forma unor concursuri demon-

iubitori 
să fie 
și artă,

cinstea

Karl-Marx-Stadt) sau care atestă 
un trecut cultural de răsunet 
(Weimar) ș.a.m.d.

Cît privește sportul de perfor
manță, acesta va fi reprezentat la 
Festival prin concursuri demon

strative. Ele vor fi susținute de 
sportivi fruntași din diferite țări, 
prezenți la Berlin în calitate de 
invitați ai Uniunii Germane de 
Gimnastică și Sport din R.D. Ger
mană și ai Comitetului de organi
zare a Festivalului. Demonstrațiile 
sportivilor de performanță vor avea 
loc la atletism, gimnastică, ciclism 
etc.

Așa cum se poate vedea, noua 
concepție care va sta la baza în
trecerilor sportive vizează posibi
litatea participării largi a ținerilor 
într-o disciplină sau alta, fără con
diții prealabile, fără haremuri, 
punctaje sau clasamente. în acest

Fl. Gheorghiu a remizat cu Petrosian
în turneul internațional de șah de 

la Las Palmas (Insulele Canare), 
după runda a 4-a, în fruntea clasa
mentului au trecut suedezul Ulf An
derson și maghiarul Zoltan Ribli, cu 
cite 3 p fiecare. La o jumătate de 
punct, urmează în clasament Gheor
ghiu, Petrosian, Liubojevici, Stein, 
Kavalek, Panno și Hort. într-una 
din partidele centrale ale rundei, 
Florin Gheorghiu a remizat in 27 
de mutări cu fostul campion mondial 
Tigran Petrosian. Alte rezultate î 
Ribli — Liubojevici 1—0 ; Darga — 
Saidy */2—*/2, Hort — Huguet 1—0 ; 
Calvo — Corral %—V2, Panno — Ka
valek 1—0 ; Hugh — Stein */3—*/2 ; 
Andersson — Ree 1—0.

★In runda a 4-a a „Memorialului 
Milan Vidmar" de la Ljubljana s-au 
înregistrate rezultatele : Osterman — 
Ciocâltea */2—*/2 ; Puc — Quinteros 
0—1; Suetin — Barle */2—*/2 ; Por- 
tisch — Parma %—% ; Tatai — Csom 
1—0 ; Gligorici — Smejkal */2—Va ; 
Matanovici — Ivkov 1—0. In 
ment conduce marele maestru 
lav Matanovici cu 3 puncte, 
de argentianul Quinteros 2*/2. (1) p. 
Victor Ciocâltea se află pe locul 13 
cu 1V3 p.

clasa- 
iugos- 
urmat

Constantin COMARNISCHI

MARIN DUMITRU Șl N. GINGĂ AU AVUT COMPORTĂRI

era 13.

B.

R D
U-R-S-S.

HOCHtISTII SOVIETICI

6-1 CU SUEDIA!
Sporturilor de la Luj- 

două 
mon-

B. 
A.

mănunte de la întreceri an
trenorului Nicolae Pavel, care i-a 
însoțit pe sportivii români : Nice 
Ginea si Florian Rădut (cat. 52 kg). 
Marin Dumitru (cat. 57 kgî.Panleli- 
mon Arcade <62 kg). Eugen Hupcă 
>68 kg) și Nicolae Manea (90 kgț 
Iată ce ne-a deci?.
delegației noastre: -Competiua a 
fost de un nivel foarte ridicat. I »- 
«arta a prezentat pe cri mai beni

conducă

sportivi de ia greco-romane pe care 
ii are in acest moment. Și in cele
lalte delegații au fost prezenți lup- 
tători vsioreși. mulți dintre ei me- 
daliați la diferitele mari concursuri 
internaționale. Chiar și in aceste 
condiții dificile de concurs, doi din
tre reprezentant» noștri au avut 
comportări remarcabile. Marin Du
mitre a luptat excelent in toate 
partidei* sastinute și numai un ar
bitraj părtinitor in disputa cn so
vieticul Fenschtein (in care condu
cea U puncte pini in ultimele se
cunde) l-a firet să piardă primul 
loc. □ t-a intim pe rind pe Ko- 
leta (Fstonsa) — prin desealifîcare.

'i'-g.'-j — prin descalifi
care. Todovnc (Boieria — prin 
tuș «i Bolta (Tacarta- — ta poete. 
Dacă ar fi obăaut ritiar a o deei- 
rie de egalitate ia useeliJ re Few<- 
ckteta ar fi ocapat lecui L Osie — 
locul î intr-o ture petiție de acest 
astei este o performantă deasă de 
apreciat. Tinârcț Nire Geacă > evo
luat mai mult derit pepresiitar. B 
ka întins ta puncte pe petoaersl

Florian Ridat, l-a firet tx p 
Gtoor (Bulgaria) si a trrid ni la 

la Sofia, ta categoria 4S kg. Zap- 
kor (VJLSS-). Pierrind ta pearte 
re maghiarul Danezi. Ginea »-a 
etasat pe lerel 3.

C.C.E. LA HANDBAL
Aseară, in fete a 14 

tatori, s-a desfășurat te 
finala C C E. 1a handbal 
La capătul unui joc viu 
M_A.I. Moscova a învins 
zan Bjelovar cu 2S—2: 
cucerind pentru prima o 
trofeu.

Tineretul din R. D. Germană se pregătește pentru întrecerile sportive ale 
Festivalului participînd — ca acești

pe distanța simbolic
școlari din Lauchhamm — la crosuri 
stabilită la 1973 m

fel se acreditează 
participant vor fi 
afle nemijlocit, cu 
uneia sau chiar a 
cipline sportive.

e

Fes
lăsa 
de

oțxz-ar-
Sețxara' dnt proiectate întîlniri 

care îndrăgesc diferite 
sport, cu iubitori ai mo- 

ui. de pildă; vor avea
toc excursii prin orașul Berlin. 
precare, și prin alte așezări ale 
R D Germane, centre industriale 
și «xnereiâ'.e (Leipzig. Dresda,

Foto : ADN
ideea că tinerii 
în măsură să se 
toții, la startul 

mai multor dis-

Tiberiu STAMA

Iată-l pe învingătorul la 
săritura de la trambu
lina de 3 m, Gerhard 
Fabich, in timpul unei 

încercări
Foto : V. BAGEAC

este sin-hărnicie s* seriozitate, 
gurul săritor capabil 
pe Ion Ganea în reprezentativa ță
rii. Pe locul secund s-a clasat Va- 
sile Nedelcu.

La fete, un ușor accident a îm
piedicat-o pe Sorana Prelipceanu 
să debuteze la platformă. A lipsit 
(motivat) și Melania Decuseară. în 
aceste condiții, Ecaterina Dumitriu 
a concurat cu însăși ...ambiția ei 
și a reușit salturi de 
printre care 1*7» salt 
răsplătit cu 50.60 p. 
curente, evident sub nivelul cîști- 
gătoarei, au arătat că la acest ca
pitol nu stăm pe roze și că tinerele 
noastre săritoare mai au mult de 
muncit pentru a atinge măcar un 
plafon cît de cît satisfăcător.

El 
să-l dubleze

bună valoare, 
înapoi întins, 
Celelalte con-

REZULTATE TEHNICE. Tram
bulină 3 m (bărbați): 1. Gerhard 
Fabich (Șc. sp. Sibiu) 479,65 p, 2. 
Vasile Nedelcu (C. S. Școlarul) 
444,35 p, 3. Doru Nedelcu (C.S. Șco
larul) 416,35 p. 4. Ovidiu Lăzău 
(Crișul Oradea 411,05 p. 5. Ion Ilie? 
(Progresul București) 410,05 p, 6. 
Alexandru Bagiu (Crișul Oradea) 
396,95 p. 7. Francisc Laszlo (C.S.M. 
Cluj) 378,20 p : Platformă (femei): 
1. Ecaterina Dumitriu (C.S. Școla
rul) 316.80 p. 2. Mihaela Atanasiu 
(C. S. Școlarul) 266,35 p. 3. Liliana 
Popescu (Șc. sp. Sibiu) 213.90 p. 4 
Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
212,SO p, 5. Georgeta Săcăleamt 
(C.S. Școlarul) 201.35 p.

D. STANCULESCU

Azi, pe șoseaua București — Oltenița

ETAPĂ DECISIVĂ ÎN .CUPA OLIMPIA" LA CICLISM

alergătorilor fruntași a 
și un criteriu de selecție 

care vor reprezenta

După „Cupa București", rutierii 
din Capitală, Ploiești și Plopeni au 
luat startul într-o nouă competiție 
pe etape : „Cupa Olimpia". Prime
le întreceri s-au desfășurat pe cir
cuitul din str. Cîmpinei, în program 
figurînd probe pentru seniori și 
juniori.

Curea 
constituit
a lotarilor 
țara noastră în viitoarele concursuri 
internaționale, ceea ce a dat un 
plus de spectaculozitate disputelor. 
Clasamentul final a fost stabilit 
prin adiționarea punctelor la sprin
turile desfășurate la fiecare cinci 
ture. Seniorii au avut de parcurs 
55 de km (50 de ture), iar juniorii

EU NU URC IN RING DECIT CU GiNDUl SĂ iNVING '
(Or mare Sin ri

drumul spre această victorie. Vremi 
să mai închin Cutei libere și «ite 
suceese de prestigiu.

— Ați gindit vreodată la ■■ med 
cu vedete de talia lui Cassius Clay. 
Joe Frazier sau George Foreman ? 
Ce credeți, l-ați putea învinge ?

— De ce nu ? In food și ei dat 
tot oameni ca și mir.e și au tot 
două mîini. Eu riu m-am .meat ni
ciodată pe ring deci: cu gindul de 
a învinge. Și cred că acest gind 
trebuie să-i însoțească pe toți bo
xerii. Altfel, n-au de ce să se ma: 
urce pe ring. Dar, cum peg:'. ști: de 
care ați amintit sint profesioniști, 
despre un meci între mine și ei mr. 
nu poate fi vorba.

— La prima dvs. intilnire eu 
Alexe, accidental produs in primul 
minut a provocat oprirea disputei 
Desigur, la turneul olimpie l-ați ur-

mărit pe pugilistui român in timp 
ce boxa. Ce pronostic dati pentru 
o viitoare intilnire care este posi- 
Mlă. chiar acum, ta București ?

— Trebuie să mărturisesc că dru
mul parcurs de Alexe pînă la fi
nală a fost incomparabil mai ușor 
decît al meu. Eu am fost nevoit sâ-i 
înfrunt pe cei mai puternici adver
sari din categorie și i-am 
Atunci eram într-o formă 
bonă. Cred că-1 învingeam 
pugilistui român. Cel mai 
adversar al meu de la Munchen a 
fost americanul Bobick. Sînt con
vins că dacă m-ar fi învins pe mine, 
el ar fi devenit campionul olimpic. 
Vortlnd despre meciul cu Alexe, 
trebuie să spun că este un sportiv 
eu calități frumoase și un bun teh
nician- Un pronostic îmi este greu 
să fac Oricum, v-am mai spus, eu 
nu urc in ring decît cu gindul să 
câștig. La fel și acum—

învins, 
foarte 
și pe 
dificil

A

și-au disputat întîietatea de-a lun
gul a 22 de km (20 tare).

REZULTATELE TEHNICE:
— 1. V. Teodor (Dinamo) 20

se-
nlori
p. 2. A. Sofronie (Dinamo) 13 p. 
3. N. ~
10 p,
I. Valentin (Dinamo) 8 p, 6. V. Se
te jan (Dinamo) 7 p ; juniori — 1. 
P. Ciobanu (Steaua) 13 p, 2. I. To- 
toia (Șc. sp. nr. 2) 11 p, 3. L. Roșac 
(Dinamo) 7 p.

Azi se desfășoară etapa decisivă 
pe șos. București — Oltenița 
km) cu plecarea și sosirea în 
stadionului Olimpia. Primul 
se va da la ora 9,30.

Andronache (Met. Plopeni)
4. I. Naghi (Steaua) 8 p, 5

(110
fața 

start

I. STOICA
maestru al sportului
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PROTESTE ÎMPOTRIVA „JOCURILOR"
La Pretoria (Republica Sud-Afr.- 

cană) se desfășoară în aceste zile 
așa-zisele „Jocuri sportive interna
ționale", pe care oficialitățile din a- 
ceastă țară, unde se practică discri
minarea rasială, încearcă să le pre
zinte ca întreceri cu caracter mul- 
tirasional. Opinia sportivă interna
țională nu s-a lăsat însă înșelată 
de manevrele oficialităților sportive 
din R.S.A.

Astfel, la Jocurile de la Pretoria 
nu participă nici un sportiv din 
țările independente ale Africii, 
membre ale Consiliului Superior al 
Sportului African. De asemenea. 
Uniunea atletică de amatori din 
S.U.A. (A.A.U.). organizație care 
conduce mișcarea sportivă din a-

ceasta țară, la cererea unor con 
greEDem și a unor organizați: care 
lupt* împotriva discriminării rasia 
Ie. a acționat m sensul ca atieții 
american: să nu participe la com
petițiile de la Pretoria.

Potrivit unei informații publicate 
de ziarul francez „L’Equipe". orga
nizațiile care răspund de mișcarea 
sportivă din Franța nu au admis 
ca sportivii francezi să accepte in
vitația organizatorilor sud-africani.

La rîndul său, ziarul austriac 
..Volksstimme". menționează că 
Partidul Comunist din Austria a 
lansat o chemare prin care solicită 
sportivilor austrieci să nu partici
pe la 
ceastă

jocurile de la Pretoria. A- 
chemare a fost susținută de

secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și

La Palatul 
niki s-au jucat ieri ultimele 
partide din turul campionatului, 

hochei (grupa A). Echipa 
și-a continuat seria fceîn- 

victoriilor, dispunîrra la - - 6—1

dial de 
U.R.S.S.
treruptă a 
scor de selecționata Suediei : 
(4—0, 2—1, 0—0). Punctele reprezen
tativei sovietice au fost înscrise, în 
ordine, de Mihailov, Harlamov, Vol- 
cikov, Petrov, Bodunov și Petrov. 
Pentru suedezi a marcat Sterner.

în al doilea joc : Cehoslovacia — 
Finlanda 4—2 (3—1, 1—1, 0—0). Au 
marcat Jaroslav Holik, Stastny (2) 
și Farda, pentru învingători ; Aho- 
kainen și Sutinen, pentru învinși.

în clasament, conduce U.R.S.S.' cu 
10 puncte, urmată de Suedia 8 p., 
Cehoslovacia 6 p., Finlanda 4 p., 
R.F.G. 2 p. și Polonia 0 p.

în preliminariile C. M. de fotbal

R. D. G. - ALBANIA 2-0
Ieri, la Magdeburg, fruntașa gru

pei a IV-a preliminare a C.M. de 
fotbal, echipa R. D. Germane a 
obținut a doua sa victorie, între- 
cînd cu 2—0 (0—0) reprezentativa 
Albaniei. Golurile au fost marcate 
de Streich (min, 62) și Spaarwas- 
ser (min. 70).

IN TURNEELE INTERNAȚIONALE DE TENIS
• Jucătorii șl jucătoarele noastre se remarcă in concursurile

mediteraneene Finală fionn - Iluziei, la Nisa
BARCELONA. — Finala probei 

de dublu bărbați se va disputa în
tre cuplurile Ion Țiriac (România), 
Mike Estep (S.U.A.) 
rantes, Juan Gisbert

.semifinale, Țiriac și 
minat cu 3—6, 6—3, 
Stewart, Dell (S.U.A.),în timp 
cuplul spaniol
7—6 perechea australiană McDonald, 
Williams. S-a disputat și prima 
semifinală a probei de simplu. Ita
lianul Adriano Panatta a furnizat o 
surpriză. întrecîndu-1 în trei seturi 
oe Manuel Qrantes : 7—6, 5—7, 6—0. 
în cea de-a doua semifinală, Ilie 
Năstase îl va întîlni pe francezul 
Jauffret.

și Manuel O- 
(Spania). în 
Estep au eli- 
6—4 perechea 

ce 
a învins cu 6—2,

★
NISA. — Româncele Iudith Dibar 

Gohn și Virginia Ruzici își vor dis
puta finala turneului internațional 
care se destașoară pe terenurile Te- 
nis-Clubului Mediteraneâ din Nisa. 
Tn semifinalele probei feminine,

6—4 pe 
iar Rii- 
meci de 
franceză 
cu 6—1, 
Gohn se

Gohn a întrecut-o cu 6—3, 
italianca Daniela Marzano, 
zici a învins-o după un 
mare luptă pe juyătoarea 
Monique Di Maso Salfati, 
10—8. în sferturi de finală,
calificase în fața altei tenismene ro-, 
mance, Mariana Simionescu, pe care' 
a învins-o cu 6—2, 6—4. Ruzici a eli
minat-o pe neozeelandeza Pryde : 
7—5, 6—1. Iudith Gohn și Virginia 
Ruzici s-au remarcat și în proba de 
dublu, calificîndu-se pentru semiii- 
nale, după victoria cu 6—3, 7—5 ob
ținută în fața perechii Marzano — 
Di Maso. în semifinalele masculine : 
Varga (Ungaria) — Singh (India) 
7—5, 3—6, 6—3 ; Marzano (Italia) — 
Nowicki (Polonia) 4—6, 6—3, 6—2.

MUNCHEN. — In „optimile" turneu
lui W.C.T. : Smith — Filol 6—4, 
6—4 ; Laver — Addison 6—1, 6—3 ; 
Richey — Pilici 7—6, 7—6 ; Alexan
der— Pasareli 6—4, 6—2; Gottfried — 
Phillips Moore 6—3, 6—1 ; Lutz — 
Dent 6—3, 6—1 ; Stockton — Maud 
6—2, 6—7, 6—4 ; Bengtsson — Corne
jo 6—4. 7—6.

OVICI L-A ÎNVINS PE TAROCZY, LA BUDAPESTA!
Budapesta, unde a con- 
juniori șl junioare ale 
cele două întîlniri de

Reîntors de la 
dus loturile de 
țării noastre, în ---------------------------
antrenament eu selecționatele Ungariei, 
antrenorul Gunther Bosch ne-a furnizat 
amănunte asupra desfășurării lor. 
După cum am anunțat, echipa masculină 
a României a obținut o prețioasă victo
rie. cu 12—6, în schimb fetele (echipa 
secundă) au fost întrecute net ; 0—13. 
rată ce ne-a declarat G. Bosch, într-o 
vizită făcută la redacție : „Băieții mei 
au Jucat, in general, bine. Tăbăraș, Mir. 
za și Dărăban, au cîștigat cite două sim- 
pluri și un dublu. In intilnire, conform 
acordului intervenit, au contat și me
ciurile susținute de Toma Ovici, care 
se află la Budapesta pentru mai multe 
Jocuri de pregătire. El a reușit un re
zultat remarcabil, invingîndu-I pe cunos
cutul jucător maghiar B. Taroczy, în 
două seturi. Echipa feminină, lipsită de 
primele ei jucătoare (n.n. care se află 
în turnee pe Coasta de Azur), a fost

în schimb clar depășită. S-a jucat pe 
terenurile cu zgură de la Kisstadion, în 
condiții foarte bune“.

Iată șl cîteva rezultate tehnice : Ovici 
— Taroczy 6—t, 6—3; Tăbăraș — Lado 
4—6, 8—6 7_ 5; Dărăban — Lado “ "
1—6, 7—5; MIrza — Kotzka 0—6, 6—3, 
6—4; Tăbăraș — Lukacs 6—0, 6—0; Ovici, 
Tăbăraș _ Taroczy. Szlraki 6—8, 6—4 
într.; Tăbăraș, Dărăban — Lado, Lu
kacs 6—2, 6—3: Mariana Hadgiu — Fag- 
yas 4—6, 4—6; Simona Nunweiller — 
Fagyas 1—6, 1—6.

6—4,

IN CUPA GAUDINI

IMSI LA LIMITA

DE LA PRETORIA
r. jmeroase organizații sportive, prin • 
:re care AJS.F., A.S.K. și Union.

Referindu-se la cazul sportivilor 
suedezi Ragnar Skanaker, campion 
olimpic la pistol liber, și Kerstin 
Palm, cunoscută scrimeră. care 
probabil că vor fi descalificați de 
federațiile lor naționale pentru că 
au participat la competițiile de la 
Pretoria, ziarul „Sovietski Sport" 
din Moscova, scrie, printre altele : 
..Participarea la aceste „Jocuri in
ternaționale". organizate pe prin
cipiul rasist, echivalează cu „împru
mutarea". conștientă sau nu. de 
către sportivul respectiv a numelui 
»ău pentru acoperirea acestei ac
țiuni propagandistice a promotori
lor apartheidului în sport".

Di fRÂNCtll
turneu patrulaterTradiționalul

de floretă-bărbați dotat cu Cupa 
Gaudini, la care participă echipele 
României, Italiei, Franței și Unga
riei, a început sîmbătă seara la 
Bari cu întîlnirea care a opus re
prezentativa țării noastre selecțio
natei Franței, cîștigătoarea ultime
lor două ediții ale întrecerii.

Victoria a revenit, la limită, tră
gătorilor francezi (9—7), dar sco
rul putea fi exact invers dacă Tiu 
ar fi tras la valoarea sa obișnuită. 
Campionul nostru nu a realizat 
decît o victorie, ca și tînărul Kuki, 
în timp ce Ștefan cu 3 v și Petruș 
cu 2 v au contribuit mai. substan
țial la acest scor strîns. Pentru 
adversari au punctat : Noel — 4, 
Leseur — 3. Talvard — 1 și Re- 
venu —x 1.
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