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AGENDA

DUPĂ ETAPA A XlX-a A DIVIZIEI A AMBIANTĂ DEOSEBITĂ,
DAR FOTBALUL DE CALITATE

A LIPSIT DE PE MULTE STADIOANE...

Șl SPORT
COMPETIȚIILOR

DE MASĂ
însemnări

feri a avut loc plenara Consiliu
lui municipal București pentru edu
cație fizică și sport, care a dezbă
tut activitatea desfășurată în anul 
1972, precum și sarcinile noi, spo
rite, ce revin organizațiilor sportive 
ale Capitalei în lumina recentei Ho- 
tărîri a Plenarei C.C. al P.C.R.

La lucrări au 
varășiî Nicolae 
al Comitetului 
rești al P.C.R., 
rin Dragnea, 
al CNEFS, Virgil 
dinte al Consiliului popular muni
cipal. Vasile Tudor, președintele 
C.M.B.E.F.S., George Ghenoiu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
al U.T.C., reprezentanți a! organi
zațiilor obștești și ai instituțiilor cu 
atribuții In domeniul sportului. în 
sală s-au aflat, de asemenea, pe lin
gă membrii C.M.B.E.F.S., președinți 
ai unor cluburi și asociații sportive 
din Capitală, secretari generali de 
federații, profesori de educație fi
zică, antrenori și instructori, spor
tivi fruntași, ziariști, alți invitați.

La primul punct al ordinei de zi, 
Vasile Tudor a prezentat darea de 
seamă asupra modului fn care s-a 
desfășurat munca organizațiilor spor
tive bucureștene în anul ce a trecut, 
i-eferindu-se cu precădere la obie<;< 
tivele viitoare, cuprinse în Pi/rfiul 
de măsuri adoptat de secretariatul 
Comitetului municipal de partid, pe 
baza Hotărîrii Plenarei rtt.c. al 
P.C.R din 28 februarie — 2 martie 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului.

Aq îluat cuvintul: Cosnia Liță, 
vicepreședinte al clubului Dinamo, 
Valentin Dăscălescu, directorul Șco- 
Iii sportive nr. 1, maestrul emerit 
al sportului Carol Corbu, Mihai Vîl- 
ceanu, președintele clubului Rapid, 
Rodica Șiclovan, directoarea Școlii

participat
Matei, 

municipal 
general 

prim-vicepreședinte 
Florea, vicepreșe-

to- 
secretar 

Bucu- 
It. Ma-

sportive experimentale Viitorul, 
loan Oprișiu, directorul Grupului 
școlar al Ministerului industriei 
ușoare, ștefan Constantinescu, pre
ședintele asociației sportive a Com
binatului poligrafic ~ ■ —
mulus Spirescu. 
clubului sportiv 
cec. antrenor de polo la clubul Di
namo.

Vorbitorii ai 
critic șl autocr: 
re ale mișcării 
făcind propuneri valoroase, mani- 
festindA-și totala lor adeziune la 
Hotărîrea de partid cu privire Ia 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului.

în alocuțiunea sa, general lt. Ma
rin Dragnea a dat o serie de indi
cații pentru munca de viitor a con
siliului, arătind că din partea pri
mului oraș al patriei se pretinde, 
pe bună dreptate, un aport mai mare, 
mai consistent, la progresul neîn
trerupt al sportului românesc. Dez
voltarea activității de masă, ca un 
suport robust al celei de performan
ță, ca un izvor nesecat de talente, 
de care nu duce lipsă tineretul nos
tru. desfășurarea unei munci politi- 
co-ideologice și cultural-educative vii 
in rindurile sportivilor, folosirea ju
dicioasă și cit mai eficientă a patri
moniului material existent, ordinea, 
disciplina, spiritul de exigentă si 
responsabilitate, trebuie să caracteri
zeze munca tuturor verigilor mișcă
rii sportive. Prim-vicepreședintele 
C.N.E.F.S. a inmînat. apoi, organiza
ției bucureștene, pentru activitatea 
depusă in 1972. steagul de unitate 
fruntașă pe tară, diploma de onoare 
și un premiu de 200 OOâ lei, ce va fi 
folosit în vederea îmbunătățirii ba
zei materiale a sportului bucureș- 
tean.

Luînd cuvintul în încheierea dis-

București, Ro- 
vicepreședinte al 

I.E.F.S.. Carol Cor-

analizat în spirit 
tic problemele majo- 
sportive bucureștene, 

valoroase, 
lor

cuțiilor, tovarășul Nicolae Matei s-a 
referit la obligațiile sporite ce re
vin mișcării sportive din Capitală in 
lumina prevederilor Hotărîrii, la ro
lul însemnat pe care este chemată 
să-l joace în contextul general al 
vieții sociale din patria noastră, așa 
cum se arată în documentul 
partid.

Plenara C.M.B.E.F.S. a adoptat 
unanimitate Planul de măsuri 
privire la îndeplinirea prevederilor 
Hotărîrii de partid, angajîndu-se să 
le înfăptuiască printr-o activitate 
perseverentă, competentă și exigen
tă, pentru dezvoltarea continuă a 
sportului de masă și de performanță.

Plenara a hotărît unele măsuri 
organizatorice. A fost ales Biroul 
executiv al C.M.B.E.F.S. alcătuit 
din : Virgil Florea, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, pre
ședintele C.M.B.E.F.S., Vasile Tudor, 
prim-vicepreședinte al C.M.B.E.F.S.. 
George Ghenoiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C., Vasile 
Priceputu, inspector general al Ins
pectoratului școlar municipal, Maria 
Raiciu, președinta Consiliului muni
cipal al organizației pionierilor, și 

președintele Asociației 
comuniști din centrul 
București, vicepreședinți 

ai C.M.B.E.F.S., Ion Nae și Emil 
Jecu. secretari ai C.M.B.E.F.S., pre
cum ți încă 13 membri.

Luînd cuvintul, tovarășul Virgil 
Florea s-a angajat, In numele 
C.M.B.E.F.S.. să traducă în viață, în 
mod exemplar, sarcinile trasate miș
cării sportive de către Hotărîrea 
partidului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la plenară 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ion Sasu, 
studenților 
universitar

de

In 
cu

din judeful O it
Și în județul Olt competițiile spor

tive de masă s-au aflat în atenția 
tineretului din școli, întreprinderi și 
instituții. Pentru orașul Slatina, re
ședința județului, sînt de consemnat 
două mari acțiuni. Prima intitulată 
„Cupa vacanței", i-a angrenat pe e- 
levii din școlile generale, liceele și 
școlile profesionale. Este vorba de 
întreceri la minifotbal, Ia minibas- 
chet, la volei și la handbal, la care 
participă cite 6 echipe de băieți și fete 
și de asemenea o întrecere la te
nis de masă, cu 48 de participanți. 
Disputele la jocuri se desfășoară sis
tem turneu, echipele învingătoare ur- 
rnînd să fie desemnate la sfîrșitul 
acestei săptămlni. în orice caz, bazele 

cunos- 
anima-

acestei saptamîni. In orice caz, 
sportive din orașul Slatina au 
cut și cunosc în aceste zile o 
ție deosebită.

în ceea ce privește cea de 
competiție, ea este intitulată 
sănătății", și a fost rezervată 
tului din întreprinderi și instituții. 
La ea participă tineri de la uzina de 
aluminiu, de la U.P.A., din industria 
lc-cală, de la spitale etc. „Cupa să
nătății" s-a desfășurat la jocuri spor
tive — 8 echipe țle fotbal, 6 de hand
bal și cîte 4 de baschet și volei. Pînă 
acum s-au înregistrat următoarele 
rezultate. Volei : Aluminiu — Utilaj 
2—0 ; Aluminiu — Dinamo 2—0 ; Di
namo — U.P.A. 2—1. Baschet: Alu
miniu — U.P.A. 31—21, Aluminiu — 
Utilaj- 32—18, Liceul Radu Greceanu 
— Utilaj 16—22. Handbal : Utilaj — 
Dinamo 12—4, Utilaj — U.P.A. 10—4.

întreceri în cadrul „Cupei vacan
ței" și „Cupei sănătății" au avut Ioc 
și in alte orașe ale județului, ca de 
pildă, la Caracal, Balș, Corabia. Dră- 
gânești Olt.

în ceea ce privește mediul rural 
și aici sînt de semnalat frumoase ac
țiuni în comunele Coman Drăgănești- 
Olt și Stoicănești. La Coman, de 
pildă, a avut loc un cros cu parti
ciparea a 700 de tineri și tinere, pre
cum și întreceri la fotbal, volei și 
handbal. în același timp, la Stoică
nești, 300 de tineri au luat parte la 
o alergare pe teren variat șl tot a- 
tîția In Întrecerile „Cupei vacanței", 
manifestări sportive la care s-a în
registrat un număr record de spec
tatori — circa 2 000.

Paralel cu întrecerile de care am 
amintit, in orașele și comunele din 
județul Olt se fac pregătiri intense 
pentru desfășurarea unor întreceri de 
cros dotate cu „Cupa Ghiocelul”.

a doua 
„Cupa 

tinere-

Tiberiu STAMA

mii

CLUJ, 9

s-a dat startul. Sute de studente timișorence iși dispută întiietatea intr-o alergare urmărită cu interes de 
de localnici ’ Foto: Dan ȚÂRAN

0 NOUTATE LA CLUJ: 
DIVIZIA STUDENȚEASCĂ 

DE ATLETISM

ARGEȘUL A DAT EXEMPLUL,
® 0 acțiune de selecție de 

proporții unice în sportul nostru 
• 40 000 de elevi între 10—15 
ani testați pentru atletism ti Copiii nu abandonează niciodată I 
© Atletismului românesc — o largă bază de masă I

S-a vorbit și s-a scris mult despre 
selecție, acest proces de importanță 
primordială de care depinde in 
foarte mare măsură întreaga activi
tate ulterioară de formare a unul 
sportiv de mare performanță. Astăzi, 
în condițiile în care valoarea perfor
manțelor maxime în sporturile cu re
zultate măsurate în centimetri și se
cunde a ajuns la cifre aproape incre
dibile, considerate odinioară dincolo 
de potențialul biologic uman, proble
ma selecției capătă dimensiuni și as
pecte deosebite.

în atletism, sport în care efortul 
este în cea mai mare măsură fizic, 
unde se înfruntă în primul rînd ca
pacități, măsurate obiectiv, selecția

CINE IL URMEAZĂ?
pare o problemă ușor 
totuși, putem afirma 
că atletismul nostru 
meroși performeri potențiali. nu
meroase talente, care, din diferite 
motive nu au pătruns pe stadion.

A „CUPEI PRIMĂVERII"
Surpriză de proporții în ultima zi 

i concursului republican, „Cupa pri- 
năverii": tînărul pistolar al clubu- 
ui Steaua, Ion Corneliu a cîștigat 
>roba de pistol calibru mare. Este 
>entru prima oară cînd acest talen- 
at pistolar — s-a evidențiat de mai 
nulte ori la pistol viteză — cîștigă 
a calibru mare și într-o companie 
•aloroasă cu o serie de trăgători cu 
xperiență, foști campioni naționali, 
a V. Atanasiu, G. Maghiar, I. Tripșa 
.a. Rezultatele primilor clasați nu 
înt strălucite, dar pentru început

de rezolvat. Și 
cu certitudine 
a pierdut nu- 

potențiali, 
din

INIJIATIVA UNUI JUDEȚ

Tot atît de sigur putem însă afir
ma că acest lucru nu se va mai 
întîmpla în unul — cel puțin — din 
județele țării ! Vă prezentăm în rîn- 
durile care urmează o inițiativă — 
dacă i-am spune lăudabilă ar fi prea 
puțin — locală, unică în atletismul

- PISTOL CALIBRU MARL
de sezon pot fi 
toare.

REZULTATE;
30 + 30 focuri :
577 p (la precizie 285
292), 2. ~
(282—293), 3. V. Atanasiu (Steaua) 
569 p (279—290), 4. G. Maghiar (Di
namo) 568 p, 5.. M. Stan (Steaua) 
566 p, 6. C. Feciorescu (Steaua) 566 p. 
Armă standard 3 X 20 f juniori : 1. 
Gh. Barbu (I.E.F.S.) 554 p (pe poziții : 
193—187—174), 2. R. Nicolescu (Pe-

pistol calibru mare
1. I. Corneliu (Steaua) 

la viteză
I. Tripșa (Dinamo) 575 p

(Continuare In pag a 3-a)

LA C M. DE TENIS DE MASĂ

REPREZENTATIVA NASCTLINĂ A ROMÂNIEI 
b PROMOVAT ÎN PRIMA CATEGORIE 

filiți amânunte in pag. a IV a

nostru și — credem — în sportul 
românesc. Despre ce este vorba ?

Toamna trecută, la sugestia unui 
mare iubitor al sportului, tovarășul

Vladimir MORARU

(Continuare hs pag a 2 a)

(prin telefon). Urmă
rind angrenarea unui număr cit 
mai mare de studenți în practi
carea organizată a atletismului și 
reacti vizării în această disciplină 
a tuturor institutelor de învățământ 
superior din Cluj, catedra de edu
cație fizică și sport a Universității 
„Babeș — Bolyai" (șef de catedră 
lector univ. Gh. Neța), în colabo
rare cu catedrele de specialitate 
ale_ celorlalte unități clujene, a 
hotărît înființarea diviziei studen
țești de atletism. O competiție pre
conizată a se desfășura in patru 
etape, fiecare urmînd a fi organi
zată de către una din catedre, du
pă cum urmează : 10 aprilie — Uni
versitatea, 17 aprilie — Politeh
nica, 24 aprilie — I.M.F.. 8 mai — 
Agronomia.

Probele incluse: băieți: 100 m, 
400 m, 3.000 m, lungime, greutate, 
4 x 100 m ; fete: 100 m, 800 m, 
lungime, greutate. 4 x 100 m. Toa
te etapele competiției se vor dis
puta pe terenurile din Parcul spor
tiv ..Babeș — Bolyai".

Așadar, azi la Cluj, 
de la ora 1, etapa I a 
studențești de atletism.

Nușa

începînd 
diviziei

DEMiAN

Fașă 
gine

din partida de la Arad Broșovschi a fost angajat fără șansă în duelul cu apărătorii brașoveni (in ima* 
Alecu și Cadar). Petescu (in dreapta; și Domide privesc cu regret

splendidă duminică de primă-o
vară, cu un cer senin, cu mult soa
re, și o suită de meciuri ce se a- 
nunțau disputate, cu un cuplaj in- 
terbucureștean renăscut prin deci
zia federației (măsură ce s-a do
vedit a fi binevenită) au făcut ca 
cea de a XlX-a etapă a Diviziei A 
să se desfășoare în mijlocul unui 
interes general deosebit. Opt parti
de disputate, din păcate, sub pre
siunea rezultatelor imediate și a 
locurilor în clasament, fapt ce a 
făcut ca în privința calității, con
cluziile să nu fie prea favorabile. 
Este singura, dar și cea mai jus
tificată nemulțumire, dacă ne gîn- 
dim că nu peste multe zile va ur
ma dificila întîlnire de la Kiev a 
echipei naționale.

IN CUPLAJUL 
INTERBUCURESTEAN: UNA 

CALDA, UNA RECE
Un stadion arhiplin ! După 90 

de minute, mai bine de 75 000 de 
spectatori aveau să fie mulțumiți

de spectacolul vizionat. Jocul pe 
atac nici nu putea oferi altceva, 
decît faze antrenante și șase goluri. 
Dinamo și Sportul studențesc au 
oferit un meci bun, poate cei mai 
reușit din cele opt disputate dumi
nică. Formația din șos. Ștefan cel 
Mare ne-a confirmat valoarea re
cunoscută a compartimentelor sale 
de la mijlocul terenului și din a- 
tac. Dar Dinamo s-a arătat nesigu
ră în apărare. Dobrău, Sătmărea- 
nu II, G. Sandu și Deleanu au al
cătuit o linie defensivă ce a con
stituit o „pradă ușoară” pentru cel 
mai bun compartiment al studen
ților, atacul. Ieșirea lui Cheran a 
dezechilibrat linia de fundași, dar 
cei patru menționați mai înainte au 
dovedit nesiguranță, unii chiar un 
joc rudimentar, departe de valoa
rea și pretențiile formației, fapt ce 
ar trebui să îngrijoreze conducerea 
tehnică. La Sportul studențesc, mu
tațiile în apărare au arătat că a- 
cest compartiment nu s-a conso
lidat încă. Dar jocul, în ansamblu, 
a fost frumos, antrenant;

cum încă una din ocazii s-a irosit „
Foto: Marcel CĂNCIU-Arad J

Partida vedetă, în scliîmb, a de
ziluzionat. Forța Rapidului o între
vedeam, pentru că după zbuciu- 

. mul ce a urmat jocurilor cu Leeds 
United, au venit indisponibilitățile 
lui Neagu, Mușat și Boc. Și Steaua 
i-a lăsat, în tribună sau acasă, pe 
Iordănescu, Aelenei și Năstase, dar 
tinînd seamă de lotul pe care il 
are, pretențiile față de lider sînt 
mai mari. Liderul a dezamăgit însă 
prin maniera de joc: aglomerării 

• excesive, pase greșite, ratări incre
dibile (Voinea și Vlad), stereotipia 
acțiunilor pe dreapta, neputința de 
a desface o apărare în care cei mai 
burii 
goraș 
ua a

Din 
n-a corespuns. Jocurile de la Plo
iești, Arad, Cluj și Constanța au 
fost slabe sau foarte slabe. Iată de

oameni au fost tinerii Gri- 
și FI. Marin. Așadar, Stea- 
rămas datoare.
păcate, nu numai acest meci

DE
Întrecere internațională de baschet

EDIȚIA A IV o
A „CUPEI FEDERAȚIEI
• Echipele R. D. Germane, Ungariei și Olandei sosesc 

astăzi pentru a participa la „Cupa Federației" • 5 giganți 
(unul de 2,18 m 1) în reprezentativa Olandei

Evideht, ediția a IV-a a „Cupei 
Federației", găzduită de mîine pînă 
duminică de Sala sporturilor din 
Cluj, este una dintre cele mai 

interesante competiții baschetbalisti- 
ce disputate vreodată în țara noas
tră. Prezența la startul întrece
rilor a echipei Cubei, medaliată 
cu bronz la Jocurile Olimpice, și 
a reprezentativelor R. D. Germane, 
Ungariei și . Olandei, toate trei a- 
flâte, cu acest prilej, la ultimul 
test înaintea turneelor de calificare 
pentru campionatul european, este 
o garanție a valorii ediției clujene 
a „Cupei Federației". Pentru selec
ționatele României (de seniori și 
de tineret), turneul constituie, de 
asemenea, ocazia unei verificări 
serioase în vederea participării^ la 
campionatul 
caniadă.

Revenind 
să precizăm 
tivii cubanezi, au 
primul antrenament de acomodare 
cu Sala sporturilor din orașul de 
pe Someș și au impresionat prin 
intensitatea exercițiilor folosite. 
După cum ne-a transmis corespon
dentul nostru Paul Radvanyi. antre
norii Carmelo Ortega și Ernesto 
Diaz și-au supus elevii unor efor
turi deosebite, atît în cursul în
călzirii complexe, cit și a exersării 
diferitelor teme tactice.

european și la Bal-

la oaspeți, se cuvine 
că primii sosiți, spor- 

efectuat vineri

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

PARTICIPAREA VALOROASĂ ASIGURĂ PREMISELE
UNUI SPECTACOL DE BUNA CALITATE

considerate mulțumi- I
***^

Constantin Petrescu,
Așadar, la finele acestei săp- 

tămîni, vom asista la cea de a 
16-a ediție a tradiționalei competiții 
internaționale de gimnastică dotată 
cu trofeul 
După cum 
cursul va

„Gheorghe Moceanu". 
am mai anunțat, con- 
fi inaugurat vineri cu

intr-un exercițiu la inele
evoluția gimnăștilor, va continua 
sîmbătă, cînd își vor prezenta exer
cițiile maestrele și va fi încheiat 
duminică dimineață cu finala pe 
apărate. Sin tem deja în. măsură 
sa ne referim și la participare. 
Cum e și firesc, .țara noastră va

fi reprezentată de cei mai buni 
și mai în formă sportivi Ia ora 
actuală. Astfel, în întrecerea femi
nină le vom revedea pe 
Goreac, ~ r __
Comănici, Rodica Sabău, 
Ispravnicii, Mariana Cojanu. __
masculin se contează pe următorul 
lot: Dan Grecu, Petre Mihaiuc, 
Mircea Gheorghiu, Gheorghe Pău- 
nescu. Constantin Petrescu, Nicolae 
Oprescu. Liviu Maziliu și Ștefan 
Gali. Dintre gimnaștii anunțați de 
federațiile europene de specialitate, 
cei mai valoroși ni fce par Mikolaj 
Kubica (Polonia), Milko Vratic și 
Milenko Kersnic (Iugoslavia), 
Gheno Rad ev (Bulgaria) ș.a.

In toate cele trei zile de con
curs participanții vor prezenta pro
gramul lor de exerciții liber alese, 
ceea ce va asigura o notă în plus 
de spectaculozitate întrecerii găz
duită de sala Floreasca.

• Astăzi și mîine sala Flo
reasca din Capitală va găzdui, în 
continuarea finalei campionatului 
republican de gimnastică rezervat 
școlilor sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică, întrece
rile fetelor. în prima reuniune, 
astăzi de dimineață, de la ora 8,30, 
se prezintă la start gimnastele de 
categoria a iV-a și a IlI-a, ur- 
mînd ca după-amiază, de la ora 
15,30, să evolueze și sportivele de 
categoria a II-a.

(Continuare în pag. a 3-a)

Foto :
Luca ANDREÎ-

Cluj

Constantin ALEXE

O spectaculoasă 
aruncare execu
tată din fața ți
nui „adversar" 
tenace Faza a 
fost surprinsă Iu 
un antrenament 
efectuat de, echi
pa Cubei în Sala 
sporturilor 

Cluj.

sînt așteptați săCeilalți oaspeți
ajungă în țara noastră în cursul 
zilei de astăzi : formațiile R. D. 
Germane și Olandei în Capitali», 
pe aeroportul Otopeni, cea a Un
gariei direct la Cluj, cu trenul. 
Pînă la venirea în România, echipa 
Olandei a ținut să comunice com
ponența lotului, din care fac parte: 
Loorbach 2,18 m, Van Tuyll 2,10 m, 
Kip 2,07 m, Aperboom 2,06 m, Mo
len 2,04 m. Dar, iată pe cine-i vom 
vedea Ia Cluj (între paranteze, 
înălțimea și vîrsta): Akerboom
(2,06—20), Kales (1,89—30),

Ombre (1,78—21), Vrolijk
Boot (1,85—32), Molen
Smit (1,90—32), Dekker

Harrewijn (1,98—24),
(2,18—25), Kropman (1,90

(2,07—25).
(1,86—27), 
(2,04—26), 
(1,77-23), 
Loorbach 
—18), Kuijsenaars (1,98—22), Tuin- 
stra (1,96—26), Sikking (1,85—29), 
Van Tuyll (2,10—24).

Amintim 
inaugurală 
loc de la 
România - 
D. Germană 
Ungaria.

că miercuri, în ziua 
a turneului, vor avea 
ora 16,30, meciurile s 

- România-tineret, R. 
Olanda, Cuba —

Alina 
Elena Ceampelea, Nadia 

Vanda
La

D. STANCULESCU

La start surprins de fotoreporterul nostru Theo MA.CARSCHJ.
cu citeva secunde înaintea plecării. Echipajul Herbert Hot? — Friedrich 

Leininger din R. F. Germania pe Un Ford Capri Turbo.

START, IN „INTERCONTINENTAL RALLYE
Ieri dimineață, în jurul orei 11, 

mulți spectatori ocazionali au asistat 
— în fața hotelului Intercontinental 
din Capitală — la plecarea în „Inter
continental Raliye". Cinci echipaje 
alcătuite din piloți din R. F. Germa
nia, Italia și S.U.A. (unul din ele 
era alcătuit din două femei) s-au 
îndreptat spre Frankfurt am Main 
unde va fi sosirea în acest raliu a- 
fiat la cea de a șaptea ediție a sa. 
După cum am anunțat, plecările au 
loc concomitent din fața hotelurilor

il

Intercontinental aflate în 15 mari o- 
rașe ale Europei (Londra, Paris, Ge
neva, Viena, Budapesta ș.a.).

începînd de ieri după-amiază și 
pînă la 13 aprilie inclusiv, la Inter
continental sosesc mereu — zi și 
noapte — echipaje participante la â- 
cest raliu. Multe din acestea (sînt 
circa 60) vor să atingă punctul de 
control situat în București întrucît 
astfel li se acordă un mare punctaj. 
Concurenții pot șă rămînă în oraș 
maximum 7 ore pentru odihnă si 
masă.

/
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TENIS

— Interviu cu

DIN ACEST AN, UN CAMPIONAT NATIONAL, PE ECHIPE, AL JUNIORILOR
prof. ALEX. LĂZĂRESCU, secretar general al F. R. T. —

„PARCURSUL 
SPERANȚELOR"— 
0 EXPERIENȚĂ

CE TREBUIE 
EXTINSĂ!

Ar fi multe de spus despre con
cursul bistrițean „Parcursul speran
țelor", deschis copiilor din centrele 
comunale de schi. în primul rînd, 
faptul, că, pînă în momentul de 
fata, Comisia județeană de resort se 
arată, în acest domeniu al activi
tății sale, cea mai harnică, dacă o 
raportăm la alte organisme simi
lare din județe cu condiții geogra
fice asemănătoare și dotate, de ase
menea, corespunzător cu materiale. 
Incepînd de la numai o lună din 
momentul dotării, centrele bistri- 
țene au găzduit în fiecare duminică, 
prin rotație, concursuri de alergare 
pe schiurile de fond. Organizatorii 
au putut astfel acumula o expe
riență specifică tocmai bună pentru 
un început de drum și s-a instituit 
în rîndul copiilor un pronunțat 
simț de întrecere. „Parcursul spe
ranțelor", concurs desfășurat la 
sfîrșit de sezon, a putut fi astfel 
luat pentru Bistrița drept un punct 
de referință în judecarea activității 
acestui gen de centre și un exem
plu de urmat pentru celelalte re
giuni. Avînd în vedere aceste date, 
a apărut normală prezența la în
treceri a unor reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și ai F.R.S.B. Toți invi
tații au fost de acord în a subli
nia eficiența investițiilor făcute, 
atât pentru impulsionarea schiului 
de masă în mediul rural cit și pen
tru posibilitățile sporite ale profe
sorilor de specialitate, care vor a- 
vea la dispoziție o mare masă de 
element uman supus selecției. în 
eventualitatea înființării unor cen
tre de performanță. Si pentru că 
ne-am apropiat de aceste ultime

Moment festiv: premierea fetelor din categoria 13—14 ani. Par bund ița 
concurentei ar fi putut concura cu același succes și la c întrecere a pito
rescului port popular... Foto : Remus RUDE — Bistrița
două probleme, se fac necesare 
cîteva sublinieri.

O primă etapă a largei acțiuni 
de răspindire a schiului in mediul 
rural bistrițean — învățarea ele
mentelor de bază ale fondului — a 
fost parcursă. Orele de educație fi
zică s-au făcut, cu cîteva excepții, 
afară, pe schiuri, mulți dintre copii 
avînd la dispoziție materialele spe
cifice și în timpul lor liber. S-a 
reînnodat astfel, după o pauză de 
aproximativ zece ani, o tradiție cu 
care bistrițenii se mîndreau.

în altă ordine de ideii credem că, 
începînd din sezonul viitor, se face 
necesară înființarea in una-două 
localități din județ a unor centre 
noi, în care pregătirea să se efec
tueze la un nivel calitativ mai 
înalt, fiind asigurată de către cel 
puțin un cadru cu calificare în- 
tr-un institut de învățămînt supe
rior. După modul în care a prins 
rădăcini schiul fond, după numă
rul mare de copii și elevi care-1 
practică și după calitățile psihico- 
morale (vioiciune, voință, recepti
vitate, seriozitate) opinăm că cele 
mai indicate comune ar putea fi 
Prundul Birgăului, Șanț sau Tureac.

în aceste localități s-a desfășurat 
cea mai intensă activitate de-a lun
gul întregului sezon, iar faptul s-a 
repercutat pozitiv asupra modului 
în care au evoluat reprezentanții lor 
la „Parcursul speranțelor".

Prezenți la fața locului, putem e- 
mite îdeea — subliniată, de altfel, 
și de antrenorul federal, C. Tiron — 
că în următorii ani. Bistrița-Năsăud 
poate deveni un județ în care pon
derea principală a activității spor
tive, atît de masă cît și de per
formanță, să cadă asupra schiului 
de fond. Prin mărirea numărului 
de centre de inițiere similare ce
lor existente, prin înființarea altora, 
de performanță, dotate cu materiale 
superioare, și apoi. în perspectivă, 
apariția chiar a unei școli sportive 
sau a unui liceu cu profil, s-ar pu
tea ajunge ca întreaga masă a co
piilor de pe aceste meleaguri să fie 
supusă unui proces de selecție con
tinuu și cuprinzător. Ar fi un prim 
pas pentru ca județul Bistrița- 
Năsăud să intre cu rezultate de cea 
mai înaltă valoare pe orbita spor
tului național de performantă.

Radu TIMOFTE

3000 DE DINAMOVIȘTI LA ÎNTRECERILE DE CROS
Sărbătorirea unui pătrar de veac 

de la înființarea clubului sportiv 
Dinamo, ce va avea loc în curînd, 
este marcată și printr-o vie activi
tate sportivă de masă la care 
participă cu însuflețire tineri re
prezentanți ai tuturor asociațiilor 
sportive Dinamo din Capitală. în 
cursul săptămînii trecute, ca și 
duminică 8 aprilie, au avut loc,

în acest sens, numeroase crosuri 
la care și-au disputat întîietatea 
peste 3 000 de concurenți. Buna 
organizare a întrecerilor și în spe
cial a acelora care au avut loc 
constituie o bună garanție că 
și celelalte concursuri ce se vor 
desfășura în continuare, la atletism, 
judo, tir, popice, volei etc. se vor

IN REUȘIT CROS

Pe aleile cochetului complex 
sportiv „Electra", din sectorul VII 
— Giulești a avut loc o nouă în
trecere de cors care a reunit la 
startul celor patru probe ale com
petiției peste 600 de concurenți. 
Traseul bine ales, datorită îndru
mărilor tehnice, competente, date 
de către maestrul sportului Dumi
tru Chiose și I- Grigoriu, de la 
Autobuzul, a contribuit la reușita 
deplină a disputelor. învingătorilor 
ca și următorilor doi clasați la fie
care categorie, le-au foșt înmînate 
diplome și numeroase premii de 
către tovarășul Mihai Rusu, șef 
al Comisiei de sport și turism din 
cadrul Consiliului municipal al 
sindicatelor București. Iată tinerii 
care au primit distincții s

Juniori (800 m) 1. Marin Con- 
stantinescu (UREMOAS), 2. Gheor
ghe Muțică (Instalatorul), 3. Teodor 
Nicola (P.TT.). Seniori (1500 m) 
1. Vasile Panait (I.T.B.), 2. Marin 
Vondeescu (Grivița Roșie), 3. A- 
lexandru Munteanu (Motorul). Ju-

LA „ELECTRA**
nioare (600 m) — 1. Getuța Enache 
(F.R.M.) 2. Maria Nicolae (Fabrica 
de tricotaje București), 3. Elena 
Tănase (Fabrica de tricotaje Bu
curești). Senioare (800 m) — 1. Ele
na Enache (Combinatul de case 
București), 2. Vilelmina Kosza (Com
binatul de case București), 3. Doina 
Vasile (P.T.T.).

Nicolae D, NICOLAE — coresp.

bucura de o participare la fel de 
masivă, de prezența la startul 
competițiilor a mii și mii de tineri 
reprezentanți ai clubului și ai aso
ciațiilor sportive Dinamo.

Iată rezultatele concursurilor de 
cros. Categoria sub 25 de ani 
(4 000 m): 1. Vasile Preda, 2. Ion 
Tone, 3. Mihai Radu, categoria sub 
25 de ani (4 200 m) — cercul 1, 
1. Ionel Cîrjan, 2. Ștefan Luca, 3. 
Adrian Sas ; cercul 2, 1, Constan
tin Bunea, 2. Mihai Radu, 3. Ion 
Petrică; categoria peste 25 de ani 
(2 500 m) — 1. Vasile Burlacu, 2. 

■Marin Preda, 3. Constantin Gheor
ghe ; categoria peste 25 de ani 
(2 500 m) — 1. loan Nae, 2. Ionel 
Popteanu, 3. Ioan Dima.

prof. Mihail GURAN

„CROSUL PRIMĂVERII*
Duminică, a avut loc Ia baza spor

tivă a Institutului Agronomic „Ni
colae Bălcescu" din Capitală „Crosul 
Primăverii" la care au participat 
peste 600 de studenți și studente din 
Centrul Universitar București. între
cerile s-au disputat pe două cate
gorii i începători și avansați — bă
ieți și fete.

Alergările au fost deosebit de In
teresante șl au fost urmărite de un 
mare număr de spectatori. Un succes 
frumos au înregistrat reprezentanții

A.S.E. care au cîștigat 2 din cele 
4 curse. Iată ciștigătorii : 800 m — 
începătoare : Livia Beldeanu (A.S.E.); 
1600 m — începători: Dumitru So- 
fian (Politehnica) ; 1 200 m — avan
sate : Micșunica Mihal (Universita
tea) ; 3 000 m — avansați : Gheorghe 
Ferecata (A.S.E.).

Cupele oferite de Centrul Universi
tar București au fost cucerite de 
Institutul Agronomic (asistent Vero
nica Bizim) la studente și A.S.E. (lec
tor Adrian Vasiliu) la studenți.

ARGEȘUL A DAT EXEMPLUL, CINE lL
(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Năstase, prim secretar al 
comitetului județean Argeș al P.C.R., 
Consiliul județean pentru Educație 
Fizică și Sport Argeș (președinte 
Gh. Crețu), inspectoratul școlar ju
dețean Argeș (inspector general Fi. 
Dițuleasa). în colaborare cu Liceul 
Central Experimental de Atletism din 
Cîmpulung Muscel au luat inițiativa 
testării capacităților fizice și a ap
titudinilor pentru atletism ale tutu
ror elevilor școlilor generale (Clasele 
IV—VITI) din județ. Au fost stabi
lite cîteva probe de control nepre
tențioase — alergare pe 60 m, arun
carea mingii de oină, săritura în 
lungime de pe Ioc — precum și 
cîteva măsurători simple pentru de
terminarea dezvoltării somatice. S-a 
hotărît, atunci, ca la cercul peda
gogic al profesorilor de educație fi
zică din județ, programat în vacanța 
de primăvară la Cîmpulung Muscel, 
toate cadrele didactice să participe 
însoțite de elevii care se încadrează 
In normele și haremurile fixate.

Inițiativa a găsit ecoul așteptat în 
rîndul profesorilor de specialitate ar
geșeni. In cîteva luni județul Argeș 
a fost pur și simplu „răscolit", în
treaga „populație" între 10 și 15 ani 
a județului (40 000 de elevi și eleve) 
fiind supusă acestui test atletic sim
plu. Pe cei mai buni dintre ei i-am 
văzut la sfîrșitul săptămînii trecute 
Ia Cîmpulung, unde s-a desfășurat 
faza finală a acestui urla; trial.

700 DIN 40 000 I

Vineri Ia ora prlnzulul peste 700 
de copii din Pitești, Cîmpulung și 
din 101 comune argeșene se aflau In 
curtea Liceului de atletism, astep- 
tînd începerea examenului. Rîr.d pe 
rînd. organizați pe vîrstă ți clase, 
micii competitori au intrat în con
curs — concurs ai cărui arbitri au 
fost atleți fruntași, elevi ai L.CE.A. 
—, parcurgînd probele triat'.onului, 
pentru a trece apoi în sala de sport, 
în grija unor specialiști ai centrului 
de medicină sportivă al CJJ.E.F.S. 
pentru diferite măsurători (talie, 
greutate, lungimea segmentelor, de
terminarea forței diferitelor grupe 
musculare etc.). Totul a fost notat, 
trecut în fișe care se șl găsesc în 
mîinile prof. Gabriel BădeScu, direc
torul L.C.E.A.

Nu știm cît de semnificativă ar 
fi acum prezentarea unor perfor
manțe. Celor care nu trăiesc aproape 
de atletism, celor care ar fi tentați 
să uite vîrsta participanților și mal 
ales amănuntul că avem de-a face cu 
copii care nu au făcut atletism — 
aceste rezultate nu le-ar spune, de
sigur, prea multe. Nu este totuși 
lucru obișnuit ca o fetiță de 13 ani 
să arunce aproape 50 de metri cu 
mingea de oină sau să alerge, pe 
ploaie și vînt, 60 m în 9 secunde, ca 
un băiat de 14 ani să arunce 70 m 
cu mingea de oină. Repetăm, nu este 
vorba de atleți — chiar de vîrstă 
fragedă — ci de copii supuși — fără 
o pregătire specială — unui test. 
I-am auzit pe cîțiva dintre profeso
rii L.C.E.A. — interesați în cea mal

IN LOC DE CONCLUZII

mare măsură de această acțiune — 
exclamînd surprinși i „Am copii in 
grupă care nici după un an de pre
gătire nu reușesc acest rezultat". Sur
priza — sau surprizele — aveau să 
vini insă abia a doua zi, sîmbătă.

MICA OLIMPIADA..;

Dimineața, pe stadionul de atle
tism al orașului, toți cei 700 de copii 
au participat la un concurs intituîat 
sugestiv „Cupa speranțelor", concu- 
rind fiecare la proba care-i plăcea 
mai mult.

Surpriză, mai întîi în privința am
bianței. Timp de 3 ore, încurajările, 
aplauzele tribunei — populată de cei 
150 de profesori și, pe rînd, de copii 
care așteptau startul sau tncheiaseră 
întrecerea — n-au contenit o clipă. 
Aplauze la anunțarea fiecărui cîști- 
gător de serie la alergări. Adevărate 
ovații la anunțarea celor mai bune 
rezultate. Profesori ștergîndu-și pe 
furiș ochii, atunci cînd crainicul a- 
nunța — fericită îdee I — numele în
vingătorului și cel aL_ antreno
rului...

Marea surpriză — pe pistă. Rare
ori am văzut atita ambiție, atîta do
rință de a cîștiga. Nici un abandon, 
nici măcar in cursele de 1000 m 1 
Am văzut copii căzlnd, ridieîndu-se 
și cîștigind. Micuții competitori — 
subliniem din nou, fără o pregătire 
specială — au făcut cea mai fru
moasă propagandă pentru atletism.

...Surpriză și In ceea ce privește 
rezultatele. Nu Ie cităm pe cele mai 
valoroase, nu vom aminti nume. U- 
nii vor deveni, se pare, chiar din 
trimestrul III al acestui an elevi ai

Inițiativa factorilor amintiți la început merită o 
atenție deosebită. Ea i-a și fost acordată, trialul de 
la Cîmpulung desfășurîndu-se în prezența tov. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., a secretarului 
general ăl Federației române de Atletism Victor 
Firea, a antrenorului federal Nicolae Mărășescu. 
I-am văzut pe autorii acestei acțiuni de pionierat 
satisfăcuți de lucrul realizat. Ne-au încredințat că 
este doar un început. Așa cum spuneam, toate da
tele personale ale participanților Ia testare au fost 
notate. Ele vor fi corelate cu rezultatele obținute pe 
pistă și vor sta la baza urmăririi evoluției ulteri
oare a copiilor. în afara celor recrutați de 
L.C.E.A, s-a recomandat profesorilor acordarea 
unei atenții deosebite celor remarcați. Și sîntem 
convinși că, după această frumoasă acțiune, profe
sorii argeșeni prezenți la Cîmpulung, vor acorda o 
atenție sporită atletismului. Programa școlară le 
permite — îi invită Chiar — Ia acest lucru.

Vrem să credem că această acțiune — deocam
dată unicat în sportul nostru — va fi preluată. O 
socoteală simplă se impune : înmulțiți cifra care 
reprezintă numărul copiilor testați in județul Ar
geș, cu numărul județelor țării : 40 000X39 !
ATUNCI CÎND ATLETISMUL NOSTRU VA AVEA 
LA BAZĂ PESTE 1500 000 DE COPII TESTAȚI 
ÎN FIECARE AN — continuitatea este una din ce
rințele de bază ale selecției — ATUNCI O AR
GENTINA MENIS SAU O VALERIA BUFANUNU 
VOR MAI FI NIȘTE FERICITE EXCEPȚII. Spe
răm că Ministerul Educației și Învățămîntului, 
C.N.E.F.S., F.R.A., vor reuși să realizeze acest lu
cru, greu, este adevărat, dar ale cărui roade se 
vor dovedi infinit mai „grele". Iar tuturor celor
lalte județe o chemare : ARGEȘUL A DAT EXEM
PLUL; CINE-L URMEAZĂ?

Interesul marelui public, al tine
retului în mod special, pentru prac
ticarea tenisului, ca și necesitatea 
atragerii spre performanță a ele
mentelor celor mai valoroase, sînt 
numai două dintre considerentele 
ce au determinat, de curînd, discu
tarea in biroul federației de specia
litate a măsurilor ce decurg din si
tuația creată. Pe această temă am 
purtat, recent, o scurtă discuție cu 
prof. Alexandru Lăzărescu, secre
tar general al F.R.T.

— Ce măsuri s-au hotărît pentru 
ca amploarea deosebită ce a luat-o 
tenisul să aibă urmări pozitive nu 
numai asupra lărgirii bazei de 
mase, ci și asupra creșterii perfor
manței ?

— Succesele înregistrate de teni
sul românesc in ultimii ani. au fa
vorizat. o adevărată explozie a in
teresului marelui public pentru 
practicarea acestui sport. în nu
meroase localități din inițiativa șco
lilor, mai ales, dar și a asociațiilor 
din întreprinderi și instituții, au 
fost amenajate sute de terenuri. 
Pentru ca preocupările pentru te
nis să aibă o finalitate, incepind 
din acest an se va institui campio

natul național pe echipe al junio
rilor. întrecerea a fost astfel con
cepută, incit agrementul și perfor
manța să coexiste. Prima etapă se 
va desfășura în cadrul secției, șco
lii sau asociației, astfel că în acest 
cadru este de așteptat o participare 
a tuturor celor care au învățat să 
minuiască racheta. Următoarele e- 
tape, cele pe localități, județe, pe 
zone și cea finală vor aduce în cen
trul atenției, indiscutabil, multe e- 
lemente talentate.

— Ce recomandați celor interesați 
în participarea la acest campionat ?

— Să treacă la organizarea între
cerilor. In următoarele zile comi
siile de specialitate din țară vor 
fi, de altfel, in posesia regulamen
tului competiției. Precizez, de ase
menea, că echipele vor avea in 
componență patru jucători și două 
jucătoare.

— în ceea ce privește campiona
tul divizionar pe echipe au inter
venit modificări ?

— In formula de disputare nu 
sint schimbări. Se va juca, tot ca 
pînă acum, sistem tur-retur. echi
pele continuind să rămină împăr
țite, în funcție de valoarea ce o

au, în două serii. In alcătuirea 
lor vor intra, de asemenea, patru 
jucători și două jucătoare, nefiind 
restricții în privința vîrstei. Cei mai 
în formă tenismeni, fie ei juniori 
sau seniori, vor putea juca în echi
pele din prima divizie a țării.

— Șîntem informați, în altă or
dine de idei, că s-au stabilit noi 
criterii în alcătuirea clasamentului 
jucătorilor de tenis la sfîrșitul a- 
nului. Ne puteți înfățișa cîteva de
talii ?

— Competițiile din calendarul fe
derației, ca și acelea ce vor fi 
organizate de comisiile județene.

municipale și orășenești vor fi îms 
părțite pe grade de dificultate, in 
funcție de valoarea participanților, 
urtnînd a se acorda un anumit 
punctaj fiecăreia dintre întreceri. 
Mă folosesc de acest prilej, pentru 
a recomanda antrenorilor secțiilor, 
cluburilor, comisiilor locale de a 
întregi calendarul central cu o se
rie de campionate locale, Ia care 
să fie invitați jucători din toată 
țara.

Interviu de
Ion GAVR1LESCU

MOTO =
campionatul republican

A început 

de dirt-track
BOBÎLNEANU S-A INSTALAT ÎN FRUNTE, DAR../

A CUCERIT „CUPA

DINAMO BRAȘOV 

SPERANȚELOR"

BRAȘOV, (prin telefon). — în
trecerile celei de ă III-a ediții a 
„Cupei Speranțelor" care au înche
iat activitatea pe plan național al 
celor mai tineri patinatori s-au 
bucurat de succes. După trei zile 
de dispute putem aprecia că a- 
ceastă ediție a fost net superioară 
concursului de anul trecut prin a- 
ceea că marea majoritate a spor
tivilor, cu precădere a celor de la 
Șc. sp. 2 București, Constructorul 
București, Șc. sp. 1 Galați și Di
namo Brașov au făcut un salt ca
litativ remarcabil.

Programul de figuri libere din 
ultima zi de concurs a fost deo
sebit de atractiv. A impresionat 
în mod plăcut costumația copiilor 
care a dat o notă de sărbătoare 
competiției la care am asistat. 
Trofeul pus în joc a fost cucerit 
de patinatorii de la Dinamo Bra
șov, pe care îi îndrumă cu compe
tență. antrenorul Roman Turușanco 
și instructs area Luminița Ancuța. 
Iată rezultatele generale ale între
cerilor. Cat. pînă Ia 8 ani — fete: 
Daniela Elefterescu (Constructorul 
București) 90,30 p, Eugenia Grigo- 
riță (Șc. sp. 1 Galați) 85,20 p, Anca 
Ungureanu (Șc. sp. 2 București) 
82,55 p : băieți : Dan Tăutu (Dinamo 
Buc.) 91.40 p. Dan Ștefan (Con
structorul Buc.) 90,25 p, Gavril Popa

(Constructorul Buc.) 89.05 p. Cate
goria pină la 10 ani — fete : Dana 
Nigrim (Dinamo Brașov) 114,60 p, 
Manuela Bădițoiu (Dinamo Brașov) 
102,90 p, Cezarina Nicolae (ASCPMB) 
97,75 p ; băieți : Franz Zolde (Di
namo Brașov) 87,10 p, Marin Ne
grea (Dinamo Brașov) 75,85 p, Con
stantin Florea (Șc. sp. 1 Galați) 
75,55 p. Categoria pînă la 12 ani — 
fete : Simona Grigorescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 144,45 p. Mariana Chițu (Di
namo Brașov) 135,90 p, Crăița Bur- 
cea (Șc. sp. 2 Buc.) 109,95 p ; bă
ieți : Bogdan Kruti (Dinamo Bra
șov) 140,85 p. Adrian Vasile 
(ASCPMB) 116,80 p, Liviu Ghica 
(Șc. sp. 2 Buc.) 96,85 p. Clasament 
general pe cluburi : 1. Dinamo Bra
șov 24 p, 2. Constructorul Bucu
rești 9 p, 3. Șc. sp. 2 Buc. 8 p. etc.

Carol GRUIA — coresp.

Duminică, la Arad, s-a inaugu
rat sezonul motociclist oficial. în 
organizarea A. S. Vagonul, aici s-a 
desfășurat prima etapă (din cele 
6) a campionatului republican de 
dirt-track.

încă de la bun început trebuie 
spus că întrecerile de pe pista de 
zgură a stadionului Indagrara 
ne-au promis multe pentru acest 
an. Am avut plăcuta surpriză, de 
pildă, să vedem că Ioan Bobilnca- 
nu de la Voința Sibiu — campio
nul ultimilor trei ani la această 
probă — n-a mai concurat aproa
pe fără adversari de talia sa. Este 
drept, el s-a impus și de astă dată 
ca cel mai bun (a cîștigat cele 
cinci manșe la care a participat) 
dar alț: motocicliști s-au arătat a 
fi dispuși să atace cu curaj vîrful 
piramidei. De pildă. Cornel Voicu- 
lescu. El deține o formă bună, este 
hotărît, curajos. De altfel, s-a și 
situat, în clasamentul etapei, la nu
mai un punct de Bobîlneanu, care 
a realizat punctajul maxim. loan 
Marinescu (Metalul București), a- 
celași alergător bun pe care îl 
știm, n-a realizat mai mult întru- 
cît într-o manșă i s-a defectat mo
tocicleta. Un fapt îmbucurător: a 
revenit Alexandru Datcu (Vagonul 
Arad), acest alergător care pro
mitea mult pentru dirt-track în a- 
nii trecuți, dar care timp de doi 
ani n-a mai concurat. El este ne
sigur încă, atacă virajele cam ha

zardat (a și căzut, pierzînd o man
șă). La sfîrșitul concursului, el a 
urcat, totuși, pe podium.

Au fost la Arad dispute Slrînse, 
spectaculoase, mult apreciate de 
cei prezenți (și n-au fost de loc 
puțini !). Am văzut curse — în 
care motocicliștii alergau sute de 
metri — intrînd și în turnante —- 
unul lingă altul, cu motoarele am
balate în plin. în luptă frumoasă, 
curajoasă s-au angajat Datcu și 
Marinescu (a învins arădeanul), 
Bobîlneanu, Voiculescu și Marines
cu sau Ioniță și Sora, (ambii de 
la Metalul București) arătînd din 
plin frumusețea acestui sport încă 
insuficient dezvoltat în țara noas
tră (Federația dispune în prezent 
de motociclete speciale de dirt- 
track pentru asociațiile sau clubu
rile sportive dornice să înființeze 
secții de motociclism !)

Iată rezultatul final : 1. I. Bo- 
bilneanu 15 p; 2. C. Voiculescu 
14 p ; 3. Al. Datcu 11 p ; 4. I. Ioni
ță (Metalul București) 11 p ; 5. N. 
Rîureanu (Voința Sibiu) 10 p ; 6. 
I. Țichindelean (V, Sibiu) 9 p ; 7. 
I. Marinescu 9 p ; 8. St. Nagy (V. 
Sibiu) 8 p ; 9. Gh. Sora 6 p ; 10. 
A. Demian (V. Sibiu) 6 p.

Duminica 15 aprilie, la Sibiu, 
cea de a doua etapă a canfipiona- 
tului republican de dirt-track.

Mcdesto FERRAR1NI

VOLEI

O EDIȚIE
• Pregătire tehnică necorespunzătoare 

torilor pentru a

PENTATLON i
modeen

D. Spirlea și Olimpia I, 

pe primul loc -v-

In „Cupa primăverii**

A luat sfîrsit concursul de pentatlon 
modern dotat cu „Cupa primăverii", 
la care au luat parte cei mai buni 
sportivi din Capitală și de la clu
burile si asociațiile sportive din pro
vincie. Proba de cros, desfășurată 
duminică dimineață, în care victoria 
a revenit timișoreanului Golovici, se
cundat de fostul campion Dumitru 
Spirlea, a stabilit ordinea finală a 
primilor clasați. A terminat victorios 
D. Spîrlea (Olimpia) cu 5175 p, ur
mat de colegul său de echipă C. Că
lina (5156 p). Pe locul III F. Rolik 
(„U“ Timișoara) cu 5 049 p. Pe echipe, 
pe locul I Olimpia I (15157 p), ur
mată de Universitatea Timișoara 
(13 854 p) șl Șc. sp. 1 (10 884 p).

URMEAZĂ?
Liceului atletic. Oricum, se cuvine să 
adresăm felicitări tuturor participan
ților — profesorilor pentru înțelege
rea importanței acțiunii, copiilor pen
tru risipa de enegie și entuziasm.

Campionatele naționale ale divi
ziei A și-au consumat duminică 
ultimele jocuri din cadrul celor 22 
de etape, rămînînd ca peste o săp- 
tămînă, în 4 localități (Pitești, 

Cluj, lași și Constanța), toate e- 
chipele masculine și feminine să 
se reunească pe grupe de cite 6 
(conform clasamentelor), în vede- 

.rea turneelor, finale pentru locu
rile 1—6, și 6—12, turnee care vor 
definitiva ierarhiile, desemnînd atît 
campioanele ediției 1972—1973, cît 
și echipele care vor retrograda.

Astăzi vom prezenta cîteva con
statări pe marginea competiției 
masculine. Și o vom face, firește, 
comparativ cu edițiile precedente 
și în strînsă relație cu felul în care 
reprezentantele noastre s-au com
portat în competițiile europene re
zervate formațiilor de club.

Spre regretul nostru, trebuie să 
consemnăm faptul că actuala e- 
diție nu își are pereche între cele 
ale ultimilor ani. Fiindcă nu ne 
amintim să fi urmărit vreo între
cere mai cenușie, mai neinteresan
tă ca aceasta. Cele 12 divizionare 
A nu ne-au oferit în 132 de me
ciuri decît cîteva frînturi de joc 
autentic, situație care explică, de 
bună seamă, desfășurarea lor în- 
tr-un trist și parcă din ce în ce 
mai apăsător anonimat.

Toți tehnicienii cărora le-am ce
rut părerea despre nivelul cam
pionatului masculin concordă în a 
socoti această ediție inferioară pre
cedentelor din mai toate punctele 
de vedere. „Nici una dintre echipe 
— ne spunea antrenorul-metodist 
Gh. Constantinescu — nu a mani
festat constanță in pregătire și e-

> , BASC H E T
AZI, CONSTRUCTORUL — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA

Sala Constructorul găzduiește azi, de la 
ora 18,30, meciul de baschet feminin 
Constructorul București — Universitatea 
Timișoara (etapa a 18-a a diviziei A).

ATLETISM
Concurs studențesc Ia lași

DOI SĂRITORI
LA 2,OS m!

La sfîrșitul săptămînii trecute, Facul
tatea de Educație Fizică a Universității 
din Iași, în colaborare cu Asociația Stu
denților Comuniști din Universitate a 
organizat pe stadionul din dealul Co- 
poului divizia inter-instltute la atletism. 
Competiția s-a bucura* de un frumos 
succes, la întreceri particlpînd peste 
300 de studenți șl studente. Au fost rea
lizate unele performanțe de bună va
loare, din care menționăm pe cele de 
la săritura în înălțime, unde Constantin 
Blasko și Romei Gugu au obținut 2,03 
m ! (Alexandru NOUR).

4 _____ -

O NOUĂ FORMULĂ
Incepînd cu tragerea specială Loto a 

Primăverii, din 13 aprilie 1073. sistemul 
Loto se va desfășura după O NOUA 
formula tehnica atît la tragerile 
obișnuite cît și la cele speciale.

La tragerea specială Loto de vineri 13 
aprilie se vor extrage 42 de numere iar 
premiile se vor atribui pe 24 de cate
gorii. Din bogata listă de premii reți
nem : cîștiguri fixe de 100.000 lei din care 
un autoturism DACIA 1300 plus diferența 
în numerar, excursii în Bulgaria la NI
SIPURILE DE AUR și numeroase pre
mii în bani. Procurați-vă din vreme bi
letele !

Rețineți : NOUA FORMULA TEHNICA 
extrem de avantajoasă pentru partici
pant!, se aplică in continuare și LA TOA
TE TRAGERILE LOTO OBIȘNUITE

• Ciștigătorii excursiilor in TURCIA de 
la tragerea specială Loto din 27 martie

»■——aaa—aaw—aiMniJMMiiuuBiiim
OBSERVAȚII LA CAMPIONATUL MASCULIN

LIPSITĂ DE STRĂLUCIRE
• Politica „slăbirii adversarelor" ți necesitatea unei dirijări raționale a jură- 

evita „surplusurile" și „minusurile" in loturile echipelor divizionare.

veluții, nu s-a situat la nivel co
respunzător". Iar binecunoscutul 
antrenor G. Petrescu ne făcea ur
mătoarea remarcă amară : „Un 
campionat foarte slab. Și la teme
lia slăbiciunii Iui stă lipsa de pre
gătire tehnică. Vrem să-i învățăm 
Pe jucători schemele tactice cele 
mai moderne, in timp ce ei au un 
foarte sărac bagaj tehnic. în atac, 
de pildă, nu prea găsești jucători 
care să poată folosi niai mult de 
1—2 procedee".

Aceasta este, fără îndoială, o do
vadă că activitatea la cluburi cu
noaște un impas evident în ulti
ma vreme, de unde și tendința, la 
fel de clară, a unei nivelări la cota 
mediocrității. Absolut toate forma
țiile fruntașe au scăzut mult sub 
posibilitățile arătate anul trecut, 
deși pozițiile în clasament au ră
mas aproape aceleași. Singurele 
care au făcut progrese față de ele 
înșile sînt „U“ Cluj, Universitatea 
Craiova și Viitorul Bacău. în afara 
unei pregătiri distonante cu exi
gențele impuse de marea perfor
manță — la nivelul scăzut al cam
pionatului a mai concurat, după 
opinia noastră, și politica dusă de 
unele cluburi (și îngăduită de fe
derație) care nu servește stimulă
rii performanței. Ne referim la fe
nomenul de acaparare a jucători
lor mai răsărlți doar la cîteva e- 
chipe. De pildă, cîte seturi din ce
le peste 80 susținute de acestea 
au stat în teren acești foști 
titulari ? Nici pe jumătate din cîte 
ar fi susținut la vechile echipe ! 
Nu era mai de folos pentru ei și 
pentru volei in general să joace 
27 de meciuri complete la o

echipă decît să facă tușă Ia alta 
sau să fie introduși doar din cînd 
în cînd ? Aceasta în timp ce co
dașele clasamentului se chinuie cu 
jucători de... divizia B și aproape 
că fac figurație.

Atunci de ce ne-ar mai mira slă
biciunile competiției interne, fap
tul că sălile sint goale, că echipele 
noastre sint eliminate prematur dîn 
competițiile internaționale, dacă nu 
se controlează pregătirea Ia cluburi 
și nu se realizează o dirijare rațio
nală a jucătorilor ?

REZULTATE DIN DIVIZIA B
In divizia secundă s-au desfășurat 

partidele etapei a Il-a a turului al IV-lea. 
Rezultate :

FEMININ : Universitatea taft — Voința 
Buzău 3—0 ; Universitatea Craiova — 
Medicina Timișoara 3—1 ; Corvinul Deva 
— Voință Brașov 3—2 ; Medicina Tg. 
Mureș — Voința Zalău 3—1 ; Dacia Pi
tești — Voința Constanța 1—3 : C. p. 
București — Spartac București 3—2,. Vo
ința Reghin — Constructorul Arad 0—3.

MASCULIN : Politehnica Iași — Re- 
lonul Săvinești 3—2 ; C.S.M. Suceava — 
Petrolul Ploiești 2—3 ; Corvinul Hune

doara — Exploratorul Caransebeș 3—1; 
Electroputere Craiova — A.S.A. Sibiu 
3—1 ; Explorări B. Mare — Sllvania Ș. 
Silvaniei 3—1 ; Alumina Oradea — Ind. 
sîrmei C. Turzii 3—0 ; Voința Alba Iu- 
lia — Politehnica Timișoara 0—3 : Unirea 
Tricolor Brăila — Locomotiva București 
3—0. C.S.U. Pitești — Petrolistul Cîmpi- 
na 3—0.

CORESPONDENȚI : C. Alexa, I. Vlad, 
St. Gurgui, T. Tohâtan, I. Boltoș, I. Fi- 
Ilpescu, I. Baltag, Tr. Tudose, D. Diaco- 
nescu, P. Arcan, L Jura. S. Albu, I. Fe- 
țeanu, s. Ionescu, L. Maior.

Aurelian BREBEANU

Inepuizabilul Aurel Dragan stră
punge blocajul voleibaliștilor de la 
Dinamo, care au cedat în cele din 
urmă, surprinzător, cu 3—0 in fața 

Rapidului, în -altima etapă

Fotoi S. BAKCSY

HI P I S M
Nici n-au început bine să se des

fășoare reuniunile actualului sezon și 
generozitatea publicului acordată pri
melor două duminici — prin asis
tențe cifrate Intre 2 500—3 000 de 
spectatori — a și ajuns să fie pusă 
la încercare I Semnalul esențial l-a 
declanșat Premiul Aluniș, In care 
Raliu, plimbat data trecută în coadi 
plutonului — locul 10 — ieri a prins

CE-AM DORI SĂ NU VEDEM

aripile detestabile ale performanței 
incorecte, cîștigind cursa „în foto
liu". Se invocă fluctuațiile unui în
ceput de sezon. Experiențe inifinite 
au demonstrat însă că se pot face 
diferențe între un atare argument și 
intenția vădită a incorectitudinii I 
Este cu atît mai trist de constatat, 
că în ciuda unor măsuri exemplare 
și ale eforturilor lăudabile depuse

TEHNICĂ LA TRAGERILE LOTO OBIȘNUITE
1973 : categoriile I și P (25 excursii de 
cîte 1 loc) : 1. Peczer Iuliu — Cugir. jud. 
Alba : 2. Gereanu Dan — Brașov ; 3.
Bărcutean loan — Făgăraș ; 4. Ostianu 
Viorel — Săcele jud. Brașov ; 5. Perlanu 
Paul Ștefan — Cireșu jud. Brăila ; 6. Pel- 
muș Maria — satul Valea Lupului corn. 
Pătirlage jud. Buzău ; 7 Moldoveanu 
Mariana — Rm. Sărat ; 8. Babu Petre 
— Constanta ; 9. Fozocos Ion — Tirgo- 
viște ; 10. Straia Ghiță — Miraia jud. 
Vrâncea (continuate în numărul de 
miercuri).

CtȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 14 DIN 4 APRILIE 1973 :

Extragerea t : Cat. 1 : 1 Variantă (25%) 
a 100 000 lei și 1 variantă (10%) a 40 000 
lei ; cat. 2 : 3,15 a 23 654 lei ; cat. 3 : 
14,85 a 5 018 lei ; Cat. 4 : 56, a 1331 lei;

Cat. 5 : 134,80 a 553 lei ; Cat. 6 : 4 735,35 
a 40 lei.

Report categoria 1 î 697 527 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va

riantă (10%) a 85 418 lei ; Cat. B : 
7,40 a 11 543 lei ; Cat. C : 49.70 a 1 719
lei ; Cat. D : 2 217,85 a 60 lei ; Cat. 
E : 133, a 200 lei ; Cat. F ; 3 006,25 
a 40 lei.

Premiul de categoria 1 (25%) a fost 
obținut de LADISLAU IAKABFI din 
Brașov, iar premiul de categoria A, de 
ION ALBESCU din București. Ambii 
cu dreptul, conform regulamentului, la 
alegere, la cîte un autoturism „Dacia 
1300” și diferența in numerar, sau suma 
integrală.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

de conducerea hipodromului pentri 
un caracter normal al probelor, ten 
tația manevrelor incorecte se mani 
festă chiar de la bun început.

Ca să adoptăm învățătura unu 
vechi proverb, subscriem că „rău 
trebuie tăiat de la rădăcină". Asti 
cu atît mai aprig cu cît din antu 
rajul acestui Raliu, au mai cîștiga 
— vădit surprinzător — Madison ș 
Hiena, ultima după trei galopuri I..

REZULTATELE TEHNICE : curs 
I-a — Harieta (Gh. Ciobanu) 35. £ 
Zălog, cota simplu 4, ordinea 18 
cursa a II-a — Artizan (FI. Pașeă 
36,7, Fanta, cota simplu 2, Event Iț 
ordinea 23 ; cursa a III-a — Ma 
dison (N. Ion) 34,5, Secol, Simplu 2( 
Event 13, ordinea 37, triplu cîstiaă 
tor 88 ; cursa a IV-a — Eliza (I. Mol 
doveanu) 31,7, Ofis, simplu 9, Even 
41, ordinea 52, triplu cîstigâtor 120 
cursa a V-a — Raliu (N. Ion) 30,( 
Papion, simplu 7, Event 28, ordine 
70 ; cursa a Vl-a — Somnoroăs. 
(I. Toderaș) 28,6, Hoțoman, Topa; 
simplu 4, EVent 32, ordinea 60, tri 
piu cîștigător 363, ordinea triplă 33» 
pariurile angajate pentru calul Ko 
mișel se restituie ; cursa a Vil-a - 
Hiena (G. Solcan) 38,8, Palmier, slm 
piu 3, Event 59, ordinea 92, retra 
geri i Henț.

Niddy DUMITRESCU
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r CICLISM START IN „CUPA ORAȘELOR4 EDIȚIA 1973 HANDBAL
— Echipele București și Ploiești conduc, după prima etapă — SURPRIZE

Ediția din acest an a tradițio
nalei competiții pentru juniori, 
„Cupa Orașelor11, a debutat la 
Ploiești, unde, în zilele de 6 și 7 
aprilie, s-au desfășurat întrecerile 
din cele două manșe ale primei 
etape. în prima manșă, proba de 
fond, disputată pe șoseaua spre Vă
leni. pe un traseu frumos ți ‘cu 
urcușuri, a supus pe concurent i 
unui examen destul de sever. La 
juniori mici, timișoreanul Zoltan 
Siha a obținut o victorie clară. El 
a fost urmat, în ordine, de : A. 
Peterfy (Tg. Mureș), Tr. Sirbu 
(Buc)., A. Vlăstaru (Brăila) ș: An
drei Antal (Brașov). Pe echipe, pri
mul loc o revenit orașului Timi
șoara (antrenor. F. Wittman), ur
mat de București (C. Baciu) și Bra
șov (M. Ștefănescu). A doua in 
proba de circuit, care s-a desfășu
rat în centrul orașului, oferind un

spectacol interesant, victorios a ie
șit Tr. Sirbu, care a întrecut pe 
A. Peterfy, A. Vlăstaru, C. Toader 
(Bv) și Z. Siha. Pe echipe: Bucu
rești, Brăila (antr. M. Simion) și 
Timișoara.

La juniori mari, brașoveanul Ti
ber iu Toro. in continuă ascensiune, 
a dominat ambele manșe pe care 
și le-a adjudecat categoric. In cursa 
de fond, alergînd cu peste 37 tah 
de-a lungul a 60 km. a întrecut la 
sprintul final pe N. State (Ploiești), 
G. Marton (Cluj), T. Covacs (Cluj) 
și A. Ciobanu (PL). Pe echipe: 
Ploiești (antr. V. Ionescu), Cluj 
(V. Chișu) și Brașov. Rezistind 
atacurilor insistente ale ploieștenî- 
lor (i-am fi dorit ceva mai omo
geni și. mai ales, atenți in final), 
T. Toro a obținut a doua victorie 
(proba pe circuit) din cadrul pri
mei etape, urmat de C. Vizitiu

(Br.), A. Ciobanu, N. State și clu
jeanul A. Cătinaș. Pe echipe : Bra
șov, Brăila și Ploiești.

După prima etapă clasamentele 
generale se prezintă astfel: juniori 
mici, individual. 1. Tr. Sîrbu 55 n,
2. A. Peterfy 54 p, 3. Z. Siha 50
P. A. Vlăstaru 45 p. 5. C. Toader 
49 P. 6. W. Covacs (Timișoara) 40 
p. 7. V. Niculescu (Br.) 40 p. 8.
M. Oprea _ (Buc.) 40 p. Echipe: 
București, Timișoara. Brăila. Bra
șov. Cluj. Juniori mari, individual: 
1. T. Toro 80 p. 2. C. Vizitiu 54 p,
3. N. State 47 p. 4. A. Ciobanu 45 
P, 5. G. Marton 45 p, «. T. Co
vacs 40 p. 7. N. Savu (PL) 26 p, 
8. C. Haiduc (PL) 25 p. Echipe: 
Ploiești, Cluj. Brașov, Constanța 
(antr. L Ardeleanu). Brăila.

DIN PRIMA ETAPĂ

A RETURULUI

Em. I.

Duminică s-a încheiat „Cupa Olimpia*4

CIND ACȚIONEAZĂ DOAR TACTICA PE ECHIPE .
După felul cum a început ul

tima etapă a „Cupei Olimpia11, des
fășurată duminică dimineața pe 
șoseaua București — Oltenița, se 
părea că vom asista la o cursă ra
pidă presărată cu numeroase ten
tative de evadare. S-a rulat pe 
prima parte a traseului cu aproa
pe 60 km pe oră, ceea ce a frag
mentat plutonul. Toată lumea a 
crezut astfel pînă la intrarea în 
Budești (cu 25 km înainte de 
punctul de întoarcere de la Olte-

Costel Cirje. intr-o dirză luptă cu 
stelistul Iosif Nagy, amîndoi cro
nometrați cu timpul de 3 h 06.24. 
îi urmează V. Murineanu 3h 06.35. 
St. Sndîtu 3h 06.55. I. Valentin 
(Dinarno) 3 h 07,35 și A. Sofronie 
(Dinamo) 3 h 07.35.

Primul loc în clasamentul gene
ral a revenit, datorită unor preve
deri obscure ale regulamentului 
competiției, lui C. Cirje. în pofida 
faptului că I. Nagy a ocupat o po

ziție mult mai bună in etapa pe 
circuit. Iată eișugatoru in celelalte 
probe; juniori mari — M. Savu 
(Petrolul Ploiești) ; juniori mici — 
A. Bandi (Petrolul); seotionse — 
A. Bumbac (Șc. sp. nr. 1) ; bici- 
eitte ora» — II. Mahule® (Șc. sp. 
ftr. 1). Clasamentul general pe 
echipe, adiționat prin rezultatele 
seniorilor si juniorilor: 1. Olimpia, 
Z Steaua. X Dinamo.

Tr. IOANIFESCU

DIVIZIEI B
Duminică s-au disputat primele partide 

dm cadrul returului diviziei B la hand
bal. chiar din această rundă apărind 
surprize. Din rinOul rezultatelor neaștep
tate consemnăm ,.egalul- realizat cu 
mare greutate de Universitatea Iași pe 
teren propriu și victoria handbalistelor 
de la KJEX București (pregătite de cltă- 
va vreme de antrenorul Sorin Grigoro- 
vlci) In meciul cu Constructorul.

FEMININ, Seria I : Confecția — Voin
ța Craiova 30—7 (14—4), Vulturul Ploiești 
— Voința București 10—12 (3—3 !), Con
structorul București — IGEX 0—11 (3—6),
C. S.U. Construcții — Tomistex Constanța 
»—». Universitatea Iași — Gloria Buzău 
»—• <3—«) ; Seria a n-a : Voința Sighi
șoara — Universitatea Cluj 15—12 (9—0), 
Xitramonia Făgăraș — Jiul Petroșani 
23—5 (11—4). csm Sibiu — sparta Me
diaș 16—9 (8—4) Universitatea n Timi
șoara — Teba Arad 0—« (Universitatea 
Timișoara s-a retras din campionat).

MASOUN, Seria I : S. C. Bacău — 
Voința Bacău 22—14 (S—8). Universitatea 
Craiova — Agronomia Iași 13—13 (7—7), 
știința Bacău — Rafinăria Teleajen 
10—16 (8—7), Comerțul Constanța — Ra
pid București 18—7 (6—3), CSU Galați — 
Reionul Săvineșu 12—12 (8—8) ! Seria a 
n-a : Timișul Lugoj — Gloria Arad 22—15 
(12—8>. CSM Reșița — Xitramonia Făgă
raș ÎS—1* (*-—7). ASA Tg. Mureș — Știin
ța Lovrin 2»—17 (12—*), Metalul Copșa 
Mică — Constructorul Oradea 17—11 
(0—6), Banatul Timișoara — ASA Sibiu 
6—o (formația siotană nu s-a prezentat 
la joc).

(Corespondenți : O. Guțu, C. Harea,
D. Daniel, P. Arcan, L Ionescu M. Fa- 
Uciu, L Turjan. V. Luăr. Al. Nour, A. 
Vasileseu, I. Iancu. s. Enacbe, C. Ola
ni. D. Gtavan, V. ștefănescu, C. Gurgui, 
X. Păuș).

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

nița), cînd patru alergători și anu
me Costel Cirje, Viorel Murineanu 
(Dinamo), Iosif Nagy (Steaua) și 
Ștefan Suditu (Olimpia) care s-au 
distanțat văzînd cu ochii, sub pri
virile îngăduitoare ale plutonului. 
Ce se întîmplase ? Intervenise acea 
tactică pe echipe (care adesea sca
de din 
cicliste) 
aflat! în 
țumiți că
te, n-au mai dus la trenă. Și ast
fel, în continuare, am i 
dispută doar cu patru 
un pluton resemnat și 
cicloturiști (cărora din 
dăm numele) rămași în 
pedalau de parcă ar fi

'plimbare.
Cu un plus de resurse la capă

tul celor 120 de km a învins la 
sprintul final tînărul dinamovist

ce, bilanțul general al etapei nu 
poate fi satisfăcător,

OASPEȚII AU RAMAS
LA VECHILE LOR PRETENȚII : 

UN PUNCT I

La Ploiești, C.F.R. a șutat o sin
gură dată pe spațiul porții ; la 
Craiova, S. C. Bacău, doar de trei 
ori ; la Arad, Steagul roșu tot de 
atîtea ori ; la Reșița, Jiul a nime
rit spațiul porții doar de două ori, 
iar la Cluj, Ă.S.A. nu l-a deran
jat măcar o dată pe portarul Ste
fan. C.F.R., S. C. Bacău, Steagul 
roșu, A.S.A., F. C. Argeș și Jiul 
au mizat totul pe... „fericitul 0—O‘:,. 
dar care, în cazul lui A.S.A., Jiul, 
Steagul roșu și S. C. Bacău, s-a 
spulberat ca un puf de păpădie. 
Tactica a reușit echipelor C.F.R. 
și F. C. Argeș, dar... meritul cel 
mai mare în realizarea remizelor 
de la Ploiești și Constanța îl au 
formațiile locale, care nu au putut 
face mai mult. Pe malul mării, 
F. C. Constanța n-a fost în stare 
să cîștige, iar F.C. Argeș n-a insis
tat. Constănțenii demonstrează, in 
continuare, o criză de formă, dar 
criza aceasta durează de foarte

A CREDE MEREU IN ȘANSA TA

Vom consemna, în cîteva rînduri, 
un lucru, de loc nou, de care echi
pele noastre ar trebui să țină sea
ma. Niciodată o formație nu e în
vinsă dinainte, după cum ea _ nu 
trebuie să creadă că a lost infrîntă 
decît atunci cind arbitrul fluieră 
sfnșitul jocului. Un exemplu po
zitiv ni l-a oferit Sportul studen
țesc, echipă ce merită toate lau
dele pentru dîrzenia cu care a e- 
voluat. „A crede în șansa ta“ este 
o calitate de bază a unui sportiv. 
Și fotbaliștii de la Sportul studen
țesc au crezut în șansa lor. în min. 
8 erau conduși cu 2—0, iar în min. 
46 cu 3—1. Dar nu s-au dat bă
tuți, n-au renunțat la luptă și e- 
forturile le-au fost încununate de 
succes. Este o lecție instructivă, 
din care pot trage concluzii cei ce 
se resemnează prea devreme cu 
înfrîngerea (cum au făcut dumini
că jucătorii de la A.S.A. sau Stea
gul roșu). La Ploiești, C.F.R. a im
presionat prin disciplina și meto
dica jocului său, prin maturitatea 
dovedită, grație trio-ului de la mij
loc, M. Bretan—Cojocaru—Vișan, 
dar veleitățile ofensive i-au lipsit. 
La Craiova, jocul la ofsaid a fost 
de fapt un anti-joc. Prinse ca în- 
tr-un clește de cele două linii de

rată o victorie în acest retur, că 
și Petrolul, Rapid, F. C. Constanța) 
și părăsește locul 15, ocupat a- 
cum de F. C. Constanța, aflată în 
declin. Sportul studențesc mai a- 
daugă un punct zestrei sale și di
ferența de la locul 10 la 16 nu 
mai e decît de 4 puncte, ceea ce 
dă fiori reci formațiilor aflate în 
apropiere : Steagul roșu, Rapid, 
U.T.A. și A.S.A., toate cu cîte 17 p.

FĂRĂ ABDICĂRI DE LA 
DISCIPLINĂ

In general, meciurile s-au dis
putat într-un climat propice unor 
întreceri sportive. Publicul, mai nu
meros ca oricînd, a fost la înălți
me. Patru note de 10 (la Bucu
rești, Ploiești, Craiova și Reșița), 
două de 9 și doar două de 8, la 
„trofeul sportivității". Dar unii ju
cători n-au evitat momentele ne
plăcute și Unchiaș, Hajnal, Cazan, 
Gydrfi, Cadar, Năsturescu, Strîm- 
beanu, Tonca și Cotormani au pri
mit cartonașe galbene, iar Cani- 
aro a fost eliminat pentru injurii 
aduse arbitrului. După o îndelun
gată inactivitate, el va trece din 
nou pe tușă, acum din cauza in
disciplinei. Abdicările de la dis
ciplina sportivă se plătesc !

/

frumusețea întrecerilor 
și coechipierii fugarilor 
plutonul urmăritor, mul
au reprezentanți în frun-

asistat la o 
animatori, 

mai mulți 
jenă nu le 
urmă, care 
plecat la

Campionatele nafionale f col are 
PRIMII ÎNVINGĂTORI IN ÎNTRECERILE DE GRECO ROM ANE

IAȘI, 9 (prin telefon). — De a- 
bia s-au încheiat campionatele șco
lare de lupte libere și cele trei 
saltele instalate in Sala sporturilor 
din localitate găzduiesc întrecerile 
pentru desemnarea campion;'.or na
ționali școlari de lupte grectr ro
mane. La startul acestei importan
te competiții s-au aliniat 185 de 
participanți, reprezentanți a peste 
60 de unități sportive școlare. Cele 
mai populate categorii sint 52 kg 
și 65 kg, unde au fost înscriși Cite 
24 de luptători. In rîndul $eomor 
cu cei mai mulți concurenți în
scriși se cuvine să amintim Șcc3-

șc. Chimie Iași) b. tuș (P. Subo 
(Șc. prof. Electromotor Timiș.), V. 
Goi (Gr. șc. Construcții Timiș.) b. 
tuș F. Do bre (Șc. prof. C.F.R. 
Buc.) ; 52 kg : L Ignat (Șc. prof. 
Construcții Iași) b. tuș I. Tril (Șc. 
prof. M.I.U. Timiș.). I. Gherghițoa- 
ia (Șc. prof. m. electrice Buc.) b. 
rus L Orban (Șc. gen. nr. 6 Bra
sov).
D. DIACOXESCT-roresp. județean.

mare ain pag 1)

IN ETAPA
ULTIMII CALIFICAȚI

FINALA A „NAȚIONALELOR DE SENIORI
Ultima 

20nă ale 
rezervate 
rat în sala Floreasca II 
pitală aducînd 
trăgători din Brașov, Constanța. 
Craiova, Iași, —
Timișoara.

Cea mai populată probă a fost 
cea de spadă (27 concurenți) care 
S-a soldat cu un invingător_ ne
scontat, brașoveanul 
(după un baraj în trei 
kete și A. Lath, ambii 
tehnica Timișoara), 
s-au consolat, în schimb, cu 
toria lui M. Chiș în proba de flo 
retă-băieți.

O foarte bună impresie a lăsat 
„eleva* antrenorului constânțean E-

etape de 
naționale 
desfâsu- 
din Ca

pe planșe 91 de

din cele trei 
campionatelor 
seniorilor s-a

Ploiești, Galați și

N. Țupa 
cu G. Fe

de la Poli- 
Timișorenii 

vie-

chimenco, Elena Pricop. care a ter
minat pe primul loc întrecerea Co- 
retistelor fără a pierde nici sa »- 
salt de-a lungul competiției. Re
marcabilă de asemenea comporta
rea sabreruluj M. Suta -
ca Iași) care n-a putat fi întrec -t 
de tuci ua adversar ta

CLASAMENTELE FLVALE. — 
FLORETA FETE : L Eiesa Pricop 
(Farul Constanța) 5v. Z Doina Pri- 
scorniță (Farul) 3v, X Melama 
Stânciulescu (Universitatea Craio
va) 3v, 4.' Li via Man (Farul) 2v. A 
Angela Diaconescu (Univ Craiova) 
lv, 6. Daniela Ionescu (Univ. Cra
iova) lv. FLORETA MASCULIN : 
1. M. Chiș (Polit. Ti.—.ișoara 4v. 1 
Z. Zsak (Ptait. Timișoara) 3v, x N.

4 V

4. L Buff 
Gbeorgoe 

ursarii Tt-

(JN
X A. Dacb

T W

JT

d b- 4.
M Bo-
(®r. 9

p. 3. Georgiana 
Oprișan (Unirea Focșani) 550 p, 4. 
' ■S16* Man«’ (Vnirea Focsani) 548 p, ă M. Teodoni (Steaua) 547 p.

• 9e<fia de Ur a Clubului sportiv 
»»tar Bacureiti organizează In 

tk Mijri de primăvară con- 
. de selecție pentru tineri din 

gjgtam- Cei care doresc să se ini- 
P— ** *P»»tal Uralul, pot participa 

‘ 1 : ursari de armă sport
Tunari, ineepind de azi 

■ vtaeri. Selecția este condusă 
de atarenorul dubului, Ion Văcaru.

DIN MIERCUREA CIUC ESTE
ECHIPA LICEULUI Nr. 1

NOUA DIVIZIONARA A?

POPICE X1ECILRI RESTANTE

DIN ETAPA A Xlll-a A DIVIZIEI A
FFMININ

berii

Rec-ord Cluj — Voința Timisoara 
2234—2189 p.d. Joe strins. efctigat 
la diferență mică de către dujen- 
ce. Cele mai eficace jucătoare: 

_ Clara Petri — 391 de la clujence. 
’ respectiv Tereza Feher — 388. (E.

FEHERVARI-corespJ.
L’.T. Arad — Voința Crama 

2261—2185 p.d. O partidă in care 
concurentele au obținut rezultate 
slabe — Plav (383). Antal C3M de

la U.TA fi M">ealaț-a M de 
la Voința. B-le anale : >■ fGB- 
MCOLAFTA-twewa.

Votata Media* — Votata Oradea 
tua—tri M-

MASCULIN
Saartae Bata Mare — Votata La- 

(•j am «Ml X Meci la excre
ția cndetor. are au mi ta Ba
to* cel *aai precis jocdter. care 
a statalii ta record tataccal — 
1M» p d CZ. KOVACT eereop)-

Portarul Sulyom privește neputincios spre balonul popo sit in plasă, trimis acolo de voleul spectaculos al lui 
Mureșan. Așa a fost înscris singurul gol în partida „U" Cluj — A. S. Armata Tg. Mureș.

Foto i Andrei LUCA-Cluj ' i

■MritaentaCUar jucători din Gheor- 
: la începutul reprizei a 
rea chiar cu 3—0. " 

pregătire și mai 
lor din Miercurea 
estora satisfacția

Dar, 
ales 

Ciiic 
_ -------- ,— unei

W pe deplin meritate victorii, 
ta finetul acestui joc am notat, din 
jfcate, nmlt! ieșiri nesportive ale 
tataetșnlor din Gheorghieni, care de- 
pMfl de tinerii lor adversari s-au 

pradă nervilor, doi dintrei ei 
(Todor și Szasz) refuzînd chiar să 
ffiruTtaieă gheața cind au fost eli- 
■tapp. Punctele au fost realizate de i 
Nagy (3), Bartaii (2), Gyorgy, San
der pentru Liceul nr. 1 M. Ciuc Si de 
Szasz. Gergely și Gălbează pentru 
Alintul Gheorgheni.

Ieri. în campionatul de juniori s-au 
înregistrat rezultatele 1 Dunărea — 
Di-amo 7—5 (3—0, 2—2, 3—0), Șc. 
Sțxx ifr» nr. 2 Miercurea Ciuc — 
LP.G.G. »—4 (3—0, 5—0, 0—4).

multă vreme, din etapa a VIH-a !
Cam așa au stat lucrurile și la 

Arad. U.T.A. a atacat fără forță și 
luciditate, în timp ce Steagul roșu, 
fără veleități, a mizat pe experien
ța unora din jucătorii săi, calita
te insuficientă, însă, pentru un 
meci egal.

Ce fac atacanții? Ce facem cu 
eficacitatea sau mai bine-zis cu 
ineficacitatea ? în această etapă 
s-au înscris doar 14 goluri. E un 
procent foarte mic. Și nici- nu pu
tea fi altfel, de vreme ce se trage 
puțin la poartă și imprecis. Avem 
la îndemînă niște cifre grăitoare : 
în opt partide, deci în 720 de mi
nute, s-a șutat de 169 de ori, din
tre care doar de 68 de ori pe spa
țiul porții. O singură excepție — 
C.S.M. Reșița, al cărei bilanț este 
excelent : 27 șuturi, 12 pe spațiul 
porții, 3 goluri. La polul opus, 
A.S.A. : 2 șuturi spre poartă, din
tre care nici unul nu și-a atins 
ținta.

fundași, echipele s-au aflat într-o 
permanentă încîlceală. „Pasul îna
inte" al apărătorilor a distrus ori
ce intenție de atac, a ratat spec
tacolul sportiv. Doar cursa lui Ța- 
rălungă, urmată de centrarea-gol la 
Oblemenco, a ieșit din tipar și a 
decis victoria. Jucătorii vor spu
ne, „scopul scuză mijloacele", dar 
răspunsul e unul singur : specta
colul a fost ratat, iar fotbalul a 
pierdut.

MUTAȚII IN CLASAMENT
Cu egalurile realizate, Steaua și 

Dinamo și-au păstrat, totuși, locu
rile și „dialogul" lor continuă. L’- 
niversitatea Craiova s-a instalat pe 
locul 3, așteptînd o defecțiune a 
fruntașilor, iar C.F.R. Cluj menține 
distanța de 2 puncte. Zbuciumul 
mare e la subsolul clasamentului. 
C.S.M. Reșița reface sub culorile 
sale cuplul Dudu Georgescu — 
Beldeanu, învinge la scor pe Jiul, 
(care, deocamdată, nu știe cum a-

DIN NOU CUPLAJ IN CAPITALĂ
Cele două partide care au loc mîine 

in Capitală se dispută în cuplaj pe sta
dionul ,,23 August*4 după următorul 
program :

— ORA 17,30 t Sportul studențesc — 
C.S.M. Reșița ;

— ORA 19,15 : Steaua — F.C. Constanța
In caz de ploaie, cuplajul va avea loc 

pe stadionul Republicii,

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI ECHIPELOR 

DE TINERET-REZERVE
1. Dinamo 19 10 6 3 34—19 26
2. „U“ Cluj 19 11 3 5 36—19 25
3. Petrolul 19 9 7 3 31—17 25
4. C.S.M. Reșița 19 9 5 5 27—25 23
5. U.T.A. 19 9 4 6 18—14 22
6. Steaua 19 8 4 7 41—24 20
7. F. C. Constanța 19 8 3 8 26—28 19
8. Univ. Crăiova 19 8 2 9 26—27 18
9. Steagul roșu Ti 7 4 8 18—20 18

10. Sp. studențesc 19 7 4 8 25—30 18
11. Jiul 19 7 3 9 22—31x 17
12. F. C. Argeș 19 6 4 9 21—23 16
13. Rapid 19 6 3 10 22—33 Î5
14. A. S. Armata 19 4 6 9 21—35 14
15. C.F.R. Cluj 19 5 3 11 24—38 13
16. S. C. Bacău 19 6 1 12 32—47 13

NICI UN LIDER DETAȘAT ÎN CAMPIONATUL
SERIA I

Minerul Gura Humorului — M-ncbra- 
dui Vatra Dornei 2—1 (2—1)

Danubiana Roman — Fores^a Fll-Jceni 
S— 1 (2—1)

A.S.A. Cimpulung — Unirea Ia$: •—1 
(0-0)

C.S.M. Suceava — Avintul Fras_r 3—1 
(2-1)

Nieoiina Iași — Străduință Suceava 
1—0 (0—0)

I.T.A. Iași — Victoria Homar: >—•
Cristalul Dorohoi — Texula Bow«ani 

1—1 (0—0)
(Corespondenți: D. Bol o han. G. Grw- 

pă, A. Rotaru, C. Alexa. V. Diaconescu- 
D. Vasile și Th. Ungureanu).

fCartapaeitmi: Gr. Bot \>ee, b.
T? Ju c ui x. Fwicta. X.

T~ H A 16 e 3 Ț ii—ta
26 2 6 t 13—t! ie

C_ tr.al HLeiî Î4 3 3 •4 14—4® 9
IA M 3 î î6—n i
Etapa rBMare: - O-

tsz T<. Oeaa ta—ta. PtW.xj Mu' tatai 
— Loccoboctb Ad. 3d
BîrlM* — GK G!»eorț* ra-Dej
(1—4). TexîSa Bcfcgy — Un_re« Trse^x- 
tar Birtad G-ta. Caarrjctors; Gh. 
Gheerg*»-Dej — Le*>a ta—T.
JUnerai C.a-1-tațe? — Mrsa: Mvr-pi 
ta—D. CxaexxL Bxaz — UJtA.

1. Danubiana Roman 16 11 1 4 M—15 23
2. C.S.M. Suceava 16 le 3 3 »—ie 23
3. Victoria Roman 16 io 2 4 34—16 22
4. Nicolina Iași 16 8 2 6 27—24 13
0. Avîntul Frasin 16 8 2 6 22—a 18

6. Foresta Fălticeni 16 7 3 6 24—25 17
7. Cristalul Dorohoi 16 6 3 7 26—33 15
8. A.S.A. C.lung 16 5 4 7 19—22 14
9. Străd. Suceava 16 5 4 7 15—19 14

10. Min. Gura Hum. 16 6 2 8 22—28 14
11. Minobradul Vatra Dornei

16 5 2 9 32—» 12
12. Unirea Iași 16 4 4 8 23—33 12
13. Textila Botoșani 16 4 4 8 18—31 12
14. I.T A. Iași 16 3 4 9 11—24 16

SHIA a ■ «

Bureți — Cârpiți S_*a-a 
•—•

Vicweta — Ur_rea
1—1 (1—11

IRA C^nprra — P?ana Ci-~?_za 8—1
ta-*)

PetrcKMl Berea — Hetalui M_^a 1—1 
(1-1)

Prahova P.>deș> — OLinp-a Bm. Sârai 
î—3 O—ta

Petrolîsrul B-kâeȚX — Chinra Brazi
1—2 ta—Z)

Chimia Bzxi-â — Șoimii TAHOM
reșn 1—• <♦—

(Corespondenți: V. Ztercea. M. Co. 
man. C. Virjact!*. M. Irisna. V. AJhu, 
X. Diata V. Gafpar).

L CorvBtx. GAați

I Oțtaxl
A CiLuzua Brăila
X Etertric* Cța. 
• ULU. Medg dta 
î. C menrul Medgidia 
•. P>r.u: Constanța
8. V.—rzl Briua

Ml Gran.rul Babadag 
ÎL. EXurArea Tulcea
U. Anetra Galați
IX Știința Constanța 
14. Ccmerțul Brăila

M 9 4 3 »—II 23
14 9 5 3 1>—11 21
14 8 3 3 11-19 19
14 7 4 5 24—19 18
14 8 2 4 1*—13 18
14 7 4 3 29—19 18
H 5 4 S 14—15 14
16 5 5 4 19—15 15
14 3 5 • 24—23 U
16 3 9 4 16—21 15
16 6 2 1 17—22 14
16 5 3 8 11—25 13
16 2 8 6 14—29 12
14 1 6 9 7—19 8

Recolta Stoie&nești — C.F.R. Roșiorii 
de Vede 1—1 (0—1)

Automatica Alexandria — Răsăritul 
Caracal 1—0 (0—0)

Dacta Pitești — Flacăra Moreni 0—0
Ch-mia Găești — Oltul Slatina 0—0 
Progresul Corabia — Textilistui Pi

tești 3—1
(Corespondenți : M. Avauu, Fl. Den- 

ghel. M. Dogaru, M. Bizon. A. Momete, 
S. Frărilescu)

Eiapa viitoare: Ancora Galați — Oțelul 
Galați ta—1>, Comerțul Brăila — Chi- 
mia Br4_a (2—2) Știința Constanța — 
ELectr.ca Constanța (0—1). Dunărea

a — I.M.U. Medgidia (1—3). Con- 
atmetoral Ga ațl — Viitorul Brăila (1—3). 
dmtailMl Medgidia — Marina Mangalia 
ta—X. Granitul Babadag — Portul Con
stanța ta—2).

Etapa viitoare (15 aprilie): Avir.:-. 
Frasin — Danubiâna Roman (0—1). 
Minobradul Vatra Dornei — Nicolina 
Iași (1—3) Străduința Suceava — Cris
talul Dorohoi (1—3) Victoria Roman — 
A.S.A. Cîmpuiung (1—3). Unirea Iași 
— C.S.M. Suceava (2—5). Textila Boto
șani — Minerul Gura Humorului (0—3), 
Foresta Fălticeni — I.T.A. Iași (0—3).

SERIA a ll-a
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Uni

rea Tricolor Bîrlad 3—0 (1—0)
Rulmentul Bîrlad — Letca Bacău 2—1 

(2-0)
Oituz Tg. Ocna — Constructorul Gh. 

Gheorghiu-Dej 3—0 (1—0)
Reionul Săvinești — Viitorul Vaslui 

1—1 (0-4))
Cimentul B-icaz — Petrolul Moinești 

0—2 (0—2)
U.R.A. Tecuci — Textila Buhușl 2—1 

(1-D
Locomotiva Adjud.— Minerul Comă- 

nești 6—1 (2—0)
( Corespondenți: Gh. Gorun, L. Solo
mon, Al. Avei, C. Nemțeanu. Șt. Ghim
pe, A. Sîrbu)

1. Cara_marrj*. B_«'_ 16 7 T 2 16— 9 21
2. Carpați Ș-s a 14 • 4 4 2*—14 »
3. Prâricva P*.!?iești 16 7 9 4 23—17 19
4 MettkJ MUa 16 8 3 5 29—21 19
5. Unire® Focșari 16 6 5 5 *7—19 17
1. Oltspta Rm. Sărat 16 4 5 5 22—22 17
7. Petrolul Berea 26 6 5 9 15-19 17
8. Șoimii TAROM București

16 6 4 6 12—19 16
9. PetroL Boldești 26 S S 6 19—15 15

10. I.R.A. Cimpma 16 5 5 « lâ—14 15
11. Vict Florești 16 7 1 1 19—25 15
12. Chim. Brazi 16 3 3 8 18—23 13
13. Poiana Cîmpina 16 3 6 7 19—19 12
14. Chimia Buzău 1* > 1 11 19-M •

SERIA a V-a
Voita București — Celuloza Călărași 

•—8 «a—1>
Ur._-ea Tricolor București — Tehnome- 

tt București 0—6
Arc-.-; Slobozia — Flacăra roșie Bucu

rești !—• (1—6)
s.rena B-curești _ Sportul Ciorogîrla 

8—• <>—•>
T.M. București — Dinamo Obor Bucu

rești 1—6 (*—6)
Larc~et București — Autobuzul Bucu

rești 1—1 (1—1).
Olimpia Giurgiu — Electroniea Bucu

rești »—6 <0—•)
(Corespondenți : Gh. Vlad, C. Harea,

(i-1)

L Dacia Pitești 16 10 2 4 31—14 22
2. FlacăA Moreni 16 9 4 3 26—11 22
3. Oltul Slatina H 7 7 2 24—13 21
4. A u • om a t lea A lexandf i a

16 7 5 4 16— 8 19
5. Unirea Drăgășani 16 6 6 4 14—10 18
6. P.-og. Corabia 16 7 4 5 21—25 18
7. Petr. Tirgoviște 16 6 5 5 25—24 17
8. Chimia Tr. Măgurele

16 6 5 5 19—19 17
9. Petrolul Videle 16 4 8 4 9—10 16

ie. Chimia Găești 16 4 4 8 18—22 12
ii. Recolta Stoicănești 16 z1 8 20—33 12
12. C.F.R. Roșiorii de Vede

16 3 5 8 17—31 11
13. Răsăritul Caracal 16 2 6 8 11—19 10
14. Textilistui Pitești 16 3 3 10 16—28 9
Etapa viitoare : Răsăritul Caracal — 

Reeoha Stoicănești (2—2), Dacia Pitești 
— Textilistui Pitești (2—1, Petrolul Vi
dele — Petrolul Tîrgoviște (0—1). Fla
căra Moreni — Chimia Gâești (2—1), 
Progresul Corabia — Chimia Tr. Măgu
rele (1—1). Oltul Slatina — Automatica 
Alexandria (0—0). C.F.R. Roșiori — Uni
rea Drăgășani (0—1).

SERIA a Vll-a

ARBITRII ETAPEI DE
BUCUREȘTI ; Sportul studențesc — 

C.S.M. Keși(a, P. Sotir (Mediaș), ajutat 
la linie de A. Tudor (Sibiu) și V. Cioc 
(Mediaș).

BUCUREȘTI : Steaua — Farul, V. To- 
pan (Cluj), ajutat la linie de I. Tihrea 
(Cluj) și C. Ghiță (BrașoV).

BRAȘOV : Steagul roșu — Petrolul,
C. Ghemigean. ajutat ta linie de' A. 
Bentu și Gh. Micloș (toți din București).

CLUJ : C.F.R. — Rapid, E. Păunescu 
(Vaslui), ajutat la linie de Tr. Moarcăș 
(Brașov) și E. Vlaieulescu (Ploiești).

PETROȘANI : Jiul — U.T.A., Gh. PO- 
povici, ajutat la linie de C. Niculescu șl 
N. Petriceanu (toți din București).

MÎINE A DIVIZIEI A
PITEȘTI : F. C, Argeș — Dinamo, O. 

Andereo (Satu Mare) ajutat la linie de 
Gr. Bîrsan (Galați) șl G. Blau (Timi
șoara).

BACĂU Sport Club — Universitatea 
Cluj. I. Chilibar (Pitești), ajutat la linie 
de N. Cursaru (Ploiești) șl Z. Drăghici 
(Constanța).

Jocul de la Cratova, dintre Universi
tatea șl A.S.A. Tg. Mureș, a fost amtnat 
pentru data de 26 aprilie din cauza că 
miercuri mureșenii susțin meciul eu e- 
chipa Labinotl Elbasan (Albania), din 
cadrul „Cupei Balcanice".

ARBITRI ROMÂNI PESTE HO
TARE

• F.I.F.A. a delegat pe arbitrul N. Hai
nea să conducă, la 19 mal, jocul Franța 
— Irlanda din cadrul preliminariilor c.M.
• Mîine, în capitala Bulgariei, are loc 

meciul Lokomotiv Sofia — Aris Salonic 
din cadrul „Cupei Balcanice". Intilnltea 
va fl condusă de arbitrul Gh. Limona.
• La 25 aprilie, la Istanbul, se dispută 

meciul din „Cupa Balcanică" Beșlktaș — 
Arls Salonic. Această partidă a lost în
credințată ur.ul arbitru român care ur
mează să fie stabilit de forul nostru de 
specialitate.

DIVIZIEI C, DUPĂ ETAPA A 16-a
Jiu (1—3). Steagul roșu Plenița — Mine
rul Motru (0—4), Cimentul Tg. Jiu — 
Metalul Topleț (1—3), Vulturii Lugoj 
— Minerul Moldova Nouă (1—1).

SERIA a Vlll-a
Progresul Timișoara — U.M. Timișoara 

1—0 (0—0)
Electromotor Timișoara — Vagonul 

Arad 4—1 (3—1)
Gloria Arad — Furnirul Deta 2—1

(1-1)
Minerul Teliuc — Victoria Călan 1—0

(1-0)
Minerul Lupeni — Constructorul Arad

7—2 (5—0)
Minerul Ghelar — Unirea Tomnatic

1—0 (1—0)
C.F.R. Simeria — Mureșul Deva 1—1

(Corespondenți: I Bhie, St. Marton, Gh. 
Nicolăiță, I. Vladislav, I. Coteescu, Fl. 
Oprița și C. Codreanu).

1. Mureșul Deva 16 10 5 1 29— 9 25
2. Victoria Călan 16 8 4 4 25—14 20
3. Electromot? Tim. 16 7 5 4 31—15 19
4. Minerul Lupenț 16 8 3 5 26—20 19
5. Minerul Teliuc 16 7 4 5 19—18 18
6. U M Timișoara 16 7 2 7 27—15 16
7. C.F.R, Simeria 16 6 4 6 21—17 16
8. Furnirul Deta 16 6 3 7 22—24 15
9. Unirea Tomnatic 16 7 1 8 26—33 15

10. Vagohul Arad 16 6 2 8 20—21 14
11. Progresul Tim. 16 4 6 6 14—20 14
12. Minerul Ghelar 16 6 1 9 18—26 13
13. Gloria Arad 16 5 2 9 18—34 12
14. Construct. Arad 16 3 2 11 18—48 8
Etapa viitoare: Victoria Călan — C.F.R.

16
16
16

4
5
3
Unitea Dej și

4
1
4

8 8—18 12
10 18—22 11

9 12—19 19

12. Tehnofrig Cluj
13. C.I.L. Gherla
14. Dermata Cluj 
(Echipele Arieșul Turda,

Industria sîrmei Cîmpia ‘Turzii au fost 
penalizate cu cîte 4 puncte).

Etapa viitoare: Dermata Cluj — Arie
șul Turda (0—1). C.I.L. Gherla — Au
rul Brad (1—2), Minaur Zlatna — Teh
nofrig Cluj (0—0). Unirea Alba Iulia — 
Metalul Aiud (0—1), Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii — Minerul Bihor (1—2), 
C.I.L. Blaj — Unirea Dei (0—1), Soda 
Ocna Mureș — Arieșul Cîmpia Turzii 
(1-2).

SERIA a X a
Voința Cărei — Unirea Zalău 2—1 

(2—0).
C.I.L. Sighetul Marmațiel — Bradul 

Vișeu 1—0 (1—0).
Topltorul Baia Mare — Victoria Canei 

4—0 (3—0).
Minerul Baia Sprie — Bihoreana Mar- 
ghita 2—1 (1—0).

Minerul Baia Borșa — Recolta Salon- 
ta 3—1 (1—1)

Minerul Cavnie — Someșul Satu Mare 
3—1 (2—1)

Rapid Jibou — Constructorul Baia 
Mare 2—0 (1—0).

(Corespondenți : Tr. Silaghi, V. Mi.

(Corespondenți : I. Pintea, R. Zamfir, 
A. Pialoga, Fr. Gazdag ; V. Lorintzi, 
A. Szabo și I. Toma).

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe
nalizată cu 4 puncte).

1. Textila Odorhel v; 11 2 3 33—15 24
2. Gaz metan Mediaș 16 10 3 3 42—11 23
3. Viit. ' Tg. Mureș 16 9 2 5 28—22 20
4. Lacul Ursu Sovata 16 7 4 5 26—22 1«
Bl Viit. Gheorghieni 16 7 3 6 19—24 17
6. Unirea Cristur 16 6 4 6 21—19 16
7. Vitrometan Mediaș 16 8 3 5 29—17 15
8. Minerul Bălan 16 6 3 7 18—18 15
9. Oltul Sf. Gheorghe 16 6 2 8 39—21 14

10. Forest. Tg, Sec. 16 5 3 8 22—24 13
11. Mureșul Toplița 16 5 3 8 17—23 13
12. Someșul Beclean 16 6 1 9 14—47 13
13. Carpați Covasna 3 4 9 21—24 10
14. Foresta Bistrița 16 4 1 11 15—48 9

Etapa viitoare î Vitrometan Mediaș — 
Textila Odorhel (0—2), Mureșul Topiita 
— Carpați Covasna (0—3). Oltul Sf. 
Gheorghe — Minerul Bălan (1—i). So
meșul Beclean — Gaz metan Mediaș 
(0—11), Viitorul Gheorghieni — Foresta 
Bistrița (4—2). Lacul Ursu Sovata — 
Viitorul Tg. Mureș (2—2), Forestierul Tg. 
Secuiesc — Unirea Cristur (0—1).

SERIA a Xll-a
Chimica Timăvenj — I.C.I.M, Brașov 

2-1 (1-0)
Tractorul Brașov — U.P.A. Sibiu 0—0 
Independența Cisnădie — Chimia Or. 

Victoria 5—1 (2—1)
C.S.U. Brașov — Oltul Rm. Vîlcea 

2—1 (1—0)
Torpedo Zămești — Carpați Brasov 

0—1 (0—0)
C.F.R. Sighișoara — Textila Sebeș 

2—1 (1—0)
Metalul Copșa Mică — Lotrul Brezoi 

5—0 (2—0).
(Corespondenți: Al. Ganea, G. Lora. 

A. Ilie, E. Bogdan, C. Chiriac. I. Tur
jan, M. Faliciu).

hali, L. Chira. Al. Domuța, 
Z. Debrețeni și A. Kulcsar).

I. Iureș,

1. Victoria Cărei 16 12 1 3 56—12 25
2. Minerul Cavnie 16 11 1 4 28—19 23
3. Topitorul Baia M. 16 9 2 5 31—15 20
4. Min. Baia Sprie 16 8 1 7 26—21 17
5. Voința Cărei 16 8 1 7 18—28 17
6. C.I.L. Sighet 16 7 1 8 24—19 15
7. Minerul Borșa ii 7 1 « 26—27 15
8. Bihoreana Marghita 16 7 1 8 25—27 15
9. Recolta Salonta 16 7 1 8 15—20 15

10. Bradul Vișeu 16 7 1 8 la—25 15
11. Rapid Jibou 16 5 3 8 16—25 13
12. Unirea Zalău 16 5 3 8 18—28 13
13. Constr. Baia Mare 16 5 1 10 18—36 11
14. Someșul Satu M. 16 4 2 10 13—27 10

Simeria (1—1). Gloria Arad — Minerul 
Ghelar (0—2), Progresul Timișoara — 
Minerul Lupen, ((>—3), U.M. Timișoara 
— Furnirul Deta (0—3). Mureșul Deva — 
Minerul Teliuc (0—0), Constructorul 
Arad — Vagonul Arad (2—3). Unirea 
Tomnatie — Electromotor Timișoara 
(0-4).

SERIA a iX-a
Arieșul Cîmpia Turzii — C.I.L. Blaj 

0—0
Aurul Brad — Industria sîrmei Cîm

pia Turzii 0—1 (0—0)
Minerul Bihor — Dermata Cluj 4—2 

(3-1)
Unirea Dej — C.I.L. Gherla 2—1 (1—1) 
Metalul Aiud — Minaur Zlatna 1—0 

(0-0)
Arieșul Turda — Unirea Alba Iulia 

5—1 (2—0)
Tehnofrig Cluj _ Soda Ocna Mureș

1—0 (1—0)
(Corespondenți: P. Tonea, M. Susan, 

M. Domițian, T. Prodan, I. Somogyi, p’ 
Lazăr).

Minerul Motru — Vulturii textila Lu
goj 1-0 (1—0)

Minerul Moldova Nouă — Metalul O- 
țelul Roșu 1—0 (1—0)

Pandurii Tg. Jiu — Victoria Craiova 
1—0 (0—0)

Metalul Topleț — A.S. Bocșa (5—0
(1-0)

Dunărea Calafat — Cimentul Tg. Jiu 
6-1 (4-1)

Știința Petroșani — Meva Drobeta Tr. 
Severin 4—0 (2—0)

Minerul Rovinari — Steagul roșu Ple- 
nița 2—0 (1—0)

(Corespondenți: P. Pălănceanu. P. 
Simandau, V. Digulescu, R. Predescu, 
A. Trăistaru. S. Băloi și N. Gherguș).

L Sun. M. Tokacek. O. Guțu. P . popa).
1. Celuloza Câlărași 16 13 2 1 32— 7 28
X Autobuzul Buc. 16 7 5 4 22—12 19
X Azotui Slobozia 16 8 2 6 28—25 18
4. T.M. București 16 7 4 5 26—23 18
5. FL roșie București 16 6 4 6 19-14 16
6. Unirea Tricolor Buc. 16 7 2 7 19—15 16
7. Olimpia Giurgiu 16 5 6 5 18—16 16
X Electronica Buc. 16 7 2 7 12—12 16
9. Laromet București 16 6 4 6 12—13 16

10. Tehnometal Buc. 16 3 8 5 19—20 14
ÎL Sirena București 16 6 2 8 20—31 14
12. Dinamo Obor Buc. 19 2 9 5 15—16 13
IX Voința București 16 4 5 7 12—19 13
IX Sportul Ciorogirla 16 2 3 11 8—39 7

1. Tractorul Brașov 16 10 5 1 37—11 25
2. I.C.I.M. Brașov 16 9 2 5 25—10 20

3. Met. Copșa Mică 16 7 3 6 25—15 17
4. Chimia Victoria 16 7 3 6 24—23 17
5. Carpați Brașov 16 7 2 7 21—13 16
6. Indep. Cisnădie 16 7 2 7 23—23 16
7. C.S.U. Brașov 16 5 6 5 17—18 16
8. Chimica Tîrnăveni 16 5 6 5 17—28 16
9. C.F.R. Sighișoara 16 5 5 6 16—18 15

10. Oltul Rm. Vîlcea 16 5 5 6 23—27 15
11. U.P.A. Sibiu 16 4 6 6 17—27 14
12. Lotrul Brezoi 16 5 4 7 11—26 14
13. Torpedo Zămești 16 4 3 9 18—19 11
14. Textila Sebeș 16 6 0-10 14-30 8

Etapa viitoare: Olimpia Rm. Săra: — 
Petrolul Berea (1—1). Carpati Sinaia — 
Petrolistul Boldești (1—1). Chimia Bu
zău — I.R.A. Cimpr.a (G—3). Unirea 
Focșani — Șoimii TAROM București 
(0—0). Chimia Brazi — Victoria Florești 
(0—1). Poiana Cîmpina — Caramanul 
Bușteni (0—1), Metalul Mija — Prahova 
Ploiești (0—0).

SERIA a IV-o
Viitorul Brăila — Știința Constanța 

5—1 (2-0)
Electrica Constanța — Dunărea Tul- 

cea 2—0 (1—0)
I.M.U. Medgidia — Chimia Brăila 2—1 

(2—0)
Oțelul Galați — Comerțul Brăila 2—0 

(0-0)
Granitul Babadag — Cimentul Medgi

dia 0—0
Portul Constanța — Constructorul Ga

lați 1—1 (0—0)
Marina Mangalia — Ancora Galați 

1-1 (0-1)

Eiapa viitoare : C.I.L. Sighetul Mar- 
mației — Minerul Baia Sprie (1—3). 
Voirtța Cărei — Victoria Cărei (0—5)', 
Bihoreana Mărghita — Minerul Baia 
Borșa (2—3), Bradul Vișeu — Someșul 
Satu Mare (3—1), Constructorul Baia 
Mare — Topitorul Baia Mare (2—3). Re
colta Salonta — Rapid J:bou (0—1), 
Unirea Zalău — Minerul Cavnie (0—2)i

SERIA □ Xl-a

Etapa viitoare: A.S. Bocșa — Știința 
Petroșani (1—2), Victoria Cralbva — Mi
nerul Rovinarj (0—1), Metalul Oțelul 
Roșu — Dunărea Calafat (0—1)/ Meva 
Drobeta Tr. Severin — Pandurii Tg.

1. Minerul Motru 16 9 4 3 40—15 22
2. Vulturii Lugoj 16 9 4 3 32—10 22
3. Dunărea Calafat 16 8 2 6 25—21 18
4. Min. Mold. Nouă 16 7 3 6 28—18 17
5. Steagul r. Plenița 16 8 1 7 17—18 17
6. Știința Petroșanj 16 8 0 8 25—19 16
7. A.S. Bocșa 16 7 2 7 23—23 16
8. Metalul Topleț 16 8 0 8 26—30 16
9. Pandurii Tg. Jiti 16 7 1 8 16—24 15

10. Minerul Rovinari 16 5 4 7 19—25 14
11. Cimentul Tg. Jiu 16 5 4 7 13—33 14
12. *Metalui Oț. Roșu 16 5 3 8 21—21 13
13 Meva Drobeta T.S. 6 1 9 16—23 13
14. Victoria Craiova 16 4 3 9 11—32 11

Etapa viitoare : Dinamo Obor Bucu
rești — Tehnometal București (1—3), 
Electronica București — Azotul 
Slobozia (1—3). Celuloza Călărași — 
Unirea Tricolor București (0—1). Laro- 
met București — Voința București (1—9), 
Flacăra roșie București — Olimpia Giur
giu (1—1). Autobuzul București — Sirena 
București (1—1), Sportul Ciorogirla — 
T.M. București (0—3).

Someșul Beclean — Mureșul Toplița 
2—1 (1—0)

Gaz metan Mediaș — Minerul Bălan 
4—0 (0—0)

Textila Odorhes — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 4—1 (2—1)

Carpați Covasna — Lacul Ursu So- 
vata 0—1 (0—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Vitrome- 
tan Mediaș 1—0 (1—0)

Viitorul Tg. Mureș — Viitorul Gheor
ghieni 1—1 (0—1)

Foresta Bistrița — Forestierul Tg. Se
cuiesc 1—1 (0—0).

24— 9
28—10
33—18
27—17
24—16
30—27
23—21

23
22
20
19
19
17
16

2
2
4
5
4
6

_____ 6
Constr. Gh. Gheorghiu-Dej

16 5 6 5

1. Petrolul Moinești
2. Viitorul Vaslui
3. Reionul Săvinești

4. Locomotiva Adjud
5. Letea Bacău
6.
7.
8.

Textila Buhuși 
Oituz Tg. Ocna

16
16
16
16
16
16
16

21—26 
Tnfttușul Gh. Gheorghiu-Dej

16 5 5 6 16—12
10. Rulmentul Bîrlad 16 6 3 7 21—24

9.
16

15
15

SERIA a Vl-a
Petrolul Tîrgoviște — Chimia Tr. Mă

gurele 2—0 (0—0)
Unirea Dragășani — Petrolul Videle 

1—0 (0—0)

1. Arieșul Turda 16 10 3 3 35—16 19
2. Aurul Brad 16 8 3 5 19—14 19
3 Unirea Dej 16 9 3 4 25—14 17

”4—5 Metalul Aiud ic 7 3 6 18—16 17
4—5. Minaur Zlatna 18 7 3 6 19—17 17

6. C.I.L. Blaj 16 8 1 7 18—17 17
7. Ind. sîrmei C.T. 16 8 3 5 24—16 15
8. Soda Oc. Mureș 16 6 3 7 17—22 15
9. Unirea Alba Iulia 16 6 3 7 14—21 15

10. Arieșul C. Turzii 16 6 2 8 14—16 14
11. Minerul Bihor 16 7 0 9 15—28 14

(Echipa Textila Sebeș a fost penali
zată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Torpedo Zărneștf — 
Metalul Copșa Mică (0—1) Oltul Rm. 
Vîlcea — Independența Cisnădie (1—3). 
Tractorul Brașov — Carpați Brașov 
(1-0), U.P.A. Sibiu - C.F.R. Sighișoa
ra (1—2), Chimia Victoria — Lotrul Bre- 
zol (0—1) C.S.M. Brașov — I.C.I.M. Bra
șov (0—2), Textila Sebeș — Chimica Tir- 
năveni (0—1).



VICTORIOASE in turneul de tenis de la nisa

La 17 ani, Virginia Ruzici conti
nuă sfi se afirme

MS A, 9 (prin telefon). — Pentru 
prima oară, In ultimii ani, tenisul 
nostru este amplu reprezentat în tra
diționalele turnee de pe Coasta de 
Azur. In aceste zile, pe terenurile 
de la Tennis-Club Nice, de pe strada 
care poartă lin nume celebru In 
sportul alb, cel al mare! campioane 
franceze de altă dată, Suzanne Len
glen, sînt prezențl în întreceri nu 
mal puțin de nouă tenismeni români, 
jucători șl jucătoare, Este al doilea 
turneu, care se desfășoară la Nisa, 
mult mai puternic ca primul. Pe'te 
200 de jucători au fost înscriși în 
probele masculine, iar aproximativ 
120 jucătoare la feminin. Motiv pen
tru care'a fost nevoie de mai multe 
tururi de calificare, pentru a Intra 
pe tabloul final, Î11 care sînt cuprinse 
numai 32 de locuri.

Calificările au început încă de aâp- 
tămîna trecută. Trebuie precizat că 
toți jucătorii romani au fost obligați 
să susțină meciuri preliminare. A- 
ceasta creează Inechități, tn special ■ 
pentru jucătoarele noastre, care au 
dominat precedentul turneu disputat 
la Nisa, cel de la T. C. Mediteranee. 
Astfel, atît ludit Gohn, ciștigătoarea 
turneuUii. cît și tinăra dinamovistâ 
bucureșteană, Virginia Ruzici, învinși 
•sa din finală, joacă acum cali- 
ficări. La fel. Mariana Simionescu și 
Florența Mihai. Ultima a și cîștigat

un meci, Invingînd pe argentiniana 
Rojas cu 6—7, 7—6, 6—2. Toate fe
tele noastre se comportă bine, pînă 
acum, luptă cu multă ambiție.

Băieții, din nefericire, au deocam
dată rezultate mai slabe. Singur Se
ver Mureșan a trecut primul tur de 
calificări, dispunînd de puternicul 
jucător chilian Pinto Bravo cu 6—3, 
6—4. Apoi, el a cedat Insă sud-afri- 
canulul Bertram : 6—3, 4—6, 3—6. In 
«elul doi, el condusese cu 3—1 și 
4—2... în nota comportării sale din 
ultimele turnee, tînărul Traian Marcu 
n-a putut trece de australianul 
Thomson, fiind învins cu 5—7, 3—6. 
Au ieșit din concurs și ceilalți doi 
români, Viorel Sotiriu si Dumitru 
Hărădău. Păcat de Hârâdău, care a 
jucat bine contra italianului Zuga- 
relli. dar abia coborît din tren (me
ciul s-a Jucat la 3 ore după 
sa la Nisa) și neacomodat cu 
Slazenger. el a cedat fn trei 
2 -6, 6—1, 4—6.

Revenind la primul turneu, 
subliniată impresia deosebită 
au lâs'at-o româncele, cu un 
iii — Iudit Gohn

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI LA C. M. DE TENIS DE MASĂ

F ECHIPA MASCULINA-IN PRIMA CATEGORIE
stens

ume
MARATONUL INTERNATIONAL 

DE LA ATENA
La Atena a avut loc al X-lea maraton 

organizat de clubul Panathinaikos. La 
startul cursei, în satul Marathon, s-au 
aliniat 150 de alergători din 14 țări. Fri
gul excesiv și duritatea traseului au 
făcut o severă triere printre concurenți, 
doar 95 dintre ei izbutind să încheie tra
seul.

Pe primele trei locuri s-au clasat : 
Colin Kirkham (M. Britanie) 2.16:45,4. 
Keaji Kimiliara (Japonia) 2.19:09,0, Pa
avo Kyvonen (Finlanda) 2.19:22,0. Aler
gătorul român Vasile Toporan (în fo
tografie) s-a clasat al XIX-lea cu 2,34:31,6.

• Formația feminină pe locul VI • Probele individuale încep miercuri

sosirea 
mingea 
seturi :

ALTE TURNEE
MllNCHEN. — Al 8-lea turneu 

W.C.T. (grupa A) a fost cîștigat de 
cunoscutul campion american Stan 
Smith, care în finală l-a învins cu 
6—1, 7—5 pe compatriotul său
Cliff Richey. în semifinale, Smith 
îl învinsese cu 6—1, 
tralianul Alexander, 
Richey cîștigase cu 
(6—1, 6—2) în fața lui Gottfried. 
Tn clasamentul circuitului Smith se 
află pe primul loc cu 55 puncte, 
urmat de Laver — 52 p, Emerson 
și Richev — 22 p.

HOUSTON. — Finala turneului

6—2 pe aus- 
în limp ce 
același scor

ECHIPA FEMININA DE POPICE 
A ROMÂNIEI LA MARIBOR

BELGRAD. 9 (Agerpres). — Tn 
concursul internațional de popice de 
la Maribor, proba feminină de pe
rechi a fost cîștigată de iugoslave
le Sterzaj și Ludvig — 2 727 punc
te. Perechea Cătincanu. Petrușcă 
(România) a ocupat locul 4 — 2 647 
puncte. Cel mai bun rezultat in
dividual l-a obtinut Ludvig cu 857 
popice doborîte.

pentru grupa B, 
tre australienii 
Fred Stolle. In 
wall l-a Învins 
cehoslovacul Jan 
a dispus cu 6—4. 6—1 de olande
zul Tom Okker. In „sferturi”, Ko
des îl eliminase cu 6—4, 6—4 pe 
Marty Riessen. iar Rosewall cîști
gase cu 6—1, 3—6. 6—4 partida 
susținută cu Arthur Ashe.

PHILADELPHIA. — Turneul fe
minin s-a încheiat cu victoria cu
noscutei jucătoare australiene Mar
garet Court, care a dispus in fi
nală cu 6—1, 6—0 de compatrioata 
sa Kerry Harris. în finala probei 
de dublu, cuplul australian Mar
garet Court-Lesley Hunt a între
cut cu 6—1, 3—6, 6—2 perechea 
Franșoise Durr (Franța) — Betty 
Stove (Olanda).

LISABONA. — Desfășurat timp 
de trei zile la Lisabona, meciul de 
ter.is pentru zona europeană a „Cu
pei Davis” (zona B) dintre echi
pele Elveției și Portugaliei s-a în
cheiat cu scorul de 5—0 în favoa- 

Jucătorilor elvețieni. In ulti- 
partidă de simplu, Kanderal

se va disputa în- 
Ken Rosewall și 
semifinale. Rose
au 6—2. 6—2 pe 
Kodes, iar S’olle

trebuie 
pe care 
loc in

și două locuri 
doi. Virginia Ruzici și cuplul Gobn —
Ruzici. Toate cele patru jucau în 
optimi de finală, in timp ce erau 
eliminate jucătoarele franceze Odiie 
de Roubin (nr. 1) și Florence Geudy. 
Fără îndoială, dacă Gohn și Ruzici 
nu erau obosite după epuizanta lor 
finală de simplu, ele ar fi cîștigat și 
cea de dublu, care a urmat imediat. 
La 5—3. în setul decisiv, cu Iudit 
la serviciu, am avut 40—0. trei meci- 
baiuri...

Iată acum, capii de serii în noul 
turneu, care contează pentru 
tul mediteranean” (n.r. toate 
concursuri nu fac parte din 
Premiu — FILT. care începe 
cum am precizat și anterior 
luna mai). La feminin : 1. __
Bentzer (Suedia) ; 2. Laura Bonicelli 
(Peru) : 3. Natalie Fuchs și 4. Odile 
de Roubin (ambele Franța). La bă
ieți : 1. Orantes : 2. Panatta ; 3.
Jauffret : 4. Jîroisy. Fostul nostru-
campion Ion Țiriac poartă nr. 10.

.Circui- 
aceste 

Marele 
— asa
— în 
Ingrid

Aurel SEGÂRCEANU
antrenor

rea 
ma
l-a. întrecut 
pe Pinto.

STUDENTI DIN 57 DE TARI
LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, ediția din 
acest an a Jocurilor mondiale uni
versitare se va desfășura la Mos
cova între 15 și 25 august. La în
trecerile celei mai importante com
petiții polisportive a anului și-au 
anunțat participarea studenții din 
57 de țări. Universiada ’73 este în- 
timpinată la Moscova cu intense 
pregătiri : se reamenajează une'e 
baze sportive.*se pune la punct in
ventarul tehmv ce va servi in tim
pul competițiilor. O întreprindere 
specializată din Moscova v„ furni
za aparatura de cronometra; ei- <•- 
tronic. Monetăria din Leningrad a 
finisat matrițele pentru medal he 
ce vor fi atribuite învingătorilor. 
Una din fețele medaliei are impri
mată emblema Universiadei, cea
laltă reprezintă globul pâmintesc. 
Graficieni și poligrafi din Mos< :va

SARAJEVO, 9 (Prin telefon, de Io 
trimisul nostru). —

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri mai sînt de jucat meciurile ulti
mului tur din turneele finale ale com
petiției pe echipe (masculin și femi
nin) pentru a se cunoaște campionii 
lumii. Pină acum cu o singură excep
ție, Coreea de Sud la fete, nici o for
mație n-a scăpat neînvinsă. Reprezen- 
tarivele Suediei (băieți) și Japoniei 
(băieți șl fete) au gustat și ele din 
cupa înfringerii. U.R.S.S. a dispus de 
team-ul scandinav cu 5—4, deși Bengts
son a cîștigat toate cele trei întîlniri. 
Dar. Gomoskov. Sarkojan (de cîte 
două ori) și tînărul Strokatov au în
scris cele cinci puncte ale victoriei. 
Rezultatul constituie, desigur, o sur
priză. mai ales pentru antrenorul sue
dez Cbrister Johansson, care declara 
după meci că nu se aștepta ca .Stro
katov sâ învingă în vreo partidă. El 
și-a meritat .însă, succesul.

Cealaltă întilnire masculină
Chineză — Japonia, a durat peste pa
tru ore și s-a încheiat seara tîrziu, 
cu victoria viu aplaudată a primei 
echipe. Li Cin-kuan (2), Șu Sao-fa (2) 
și Tiao Ven-iuan sînt realizatorii suc
cesului. in timp ce de la învinși vom 
menționa evoluția lui Tasaka (care a 

. cîștigat în fața lui Li Cin-kuan sh Tiao 
Ven-iuan). Fostul campion al lumii 
din 1967, Hasegawa, n-a reușit să se 
impună. Bine a jucat însă actualul 
campion nipon Takașima — cu priză 
clasică (europeană) și cu o excelentă 

apărare, dar nereușind să facă față

R.P.

lucrează la programul jocurilor, 
care va fi tipărit în trei limbi : 
rusă, franceză și engleză.

ht iioillll (orm A)

campionatuk.i
:hei (grupa

FLORIN GHEORGHIU SE MENȚINE•>

PE LOCUL SECUND LA LAS PALMAS
L AS PALM AS. 9

Tirul 1x1 xrnâ(i 
Palmas (Insuleie 
nuat cu partidele 
nu a adu- schimbări in > îasamei.U 
Lider ~e menține Zoltaa Ribli (Un
garia) c 1 4 puncte, urmat de Flori» 
Gheorghiu, Petrosian, Calvo. Kavalek. 
Panno. Liubojevici și Hart, toți cu 
3'j puncte, Darga. Saidy. Stein rt’e 
3 nunc'.e. In runda a »-a. marele

u

(Agerpres). — Tur- 
de șah de la Las 
Canare) a cor.ti- 
nindei a 6-a. care 

chimbări in 
tine Zoliaa 
uncte. urmat 
trosian. C-alvc 
ievici si

maestru român Florin Gheorzbiu (cu 
piesele negrei a remizat cu suedezul 
I If Anderssen. Egalitatea a for 
semnată <i în partidele Ribli 
trosian, Darga — Liubojevici, 
— Hee. Hug — Hort Saidy 
tigat Ia Huguet. în timp ce 
i-a învins pe Jvavaii 
Saidy l-a fnv$ns pe 
ders'on in partida 
runda a 5-a.

it con-
- Pe- 
Panna 
a cis
Calvo

t. Americanul 
suedezul An- 
atreruptâ din

Intrecerile 
dial de ha 
se desfășoară la Moscova au con
tinuat ieri cu dcuă 
tind pentru turul 
primul, Sv.edia a 1 
nia cu 7—0 (1—0, 
de a doua partidă 
natele Finlandei și R. F. 
nia.
dezj cu 2—1 (0—0, 0—1.
In f-tografie feșt-permanul Schio- 
der încadrat de Poladiev (nr. y-1 
ji lalzușev. Fază din partida 
U.R.S.S — R. F. Germania, fn 
cere hocheiștii sovietici ou realizat 

scorul campionatului ('f—2).

con- 
în 

Pelc- 
4—0). Cea 

a opus selecțio- 
Germa- 

Au învins hocheișlii finlan-

acțiunilor debordante 
lui.
acestor rezultate, si-

pînă la .sfîrșit 
ale adversarilor

Ca urmare a 
tuația în clasamentul turneului pen
tru locurile I—IV a devenit extrem 
<ie complicată. Trebuie să așteptăm 
deznodămîntul din partidele R.P. Chi
neză 
diă.

Nici în turneul similar feminin lu
crurile nu 
clare. R.P. Chineză a ieșit învingătoa
re (cu 3—2) după o întrecere de mare 
tensiune împotriva deținătoarei „Cu
pei Corbillon” de la Nagoya, Japonia. 
Decisiv pentru configurația clasamen
tului este meciul dintre Japonia și 
Coreea de Sud, care va începe peste 
cîteva momente.

Echipele României au terminat 
jocurile. Fetele au fost învinse în ulti
ma partidă de către sportivele so
vietice cu 3—2: Gedraitite — Ale
xandru 0—2 (—15, —12), Rudnova — 
Vlaicov 2—1 (—18. 17, 18). Rudnova. 
Gedraitite — Alexandru, Vlaicov 2—0 
(10. 14). Vom menționa revirimentul 
Măriei Alexandru. care a evoluat 
mai aproape de valoarea ei, obținînd 
o victorie netă în dauna campioanei 
europene, Zoia Rudnova. împotriva a- 
cesteia a jucat bine șj Vlaicov, care 
și-a surprins adversara prin dese con
traatacuri în forță. După ce a cîștigat 
primul set, Vlaicov a avut avantaj 
substantial și în următoarele două, 
dar a slăbit ritmul în -final.

Clasamentul turneului pentru locu
rile 5—8 : 5,. U.R.S.S., 0. ROMANIA.
7. R.F. Germania. 8. Cehoslovacia. E- 
chipa noastră ocupă aceeași poziție 
ca și acum doi ani, la Nagoya.

O comportare pozitivă a avut 
selecționata masculină a României. 
După ce a cîștigat în cadrul catego
riei secunde .grupa B, ea a evoluat

U.R.S.Ș. și Japonia — Sue-

sînt, deocamdată, prea

tn turneul final (pentru locurile 1—4), 
ieșind învingătoare. Astfel, formația 
noastră promovează în plutonul frun
taș mondial, adică între primele 12 
echipe din lume, cunoscînd faptul că 
din categoria I, retrogradează 4 e- 
chipe. Din suita celor 8 întîlniri sus
ținute aici, la Sarajevo, românii au 
cîștigat 7, pierzînd una singură, la 
limită (4—5). Pentru modul .cum au 
jucat și au luptat, lui Dorin Giurgiucă, 
Șerban Doboși și Teodor Gheorghe li 
se cuvin felicitări, ca și antrenorului' 
lor Ion Pop. La capătul unei absențe 
de șase ani din concernul mondial, 
team-ul masculin român revine acum 
din nou printre competitoarele de pri
ma clasă.

In ultimul meci, băieții noștri au 
, învins detașat reprezentativa S.U.A. cu 

5—0 : Gheorghe — Pradt 2—1 (—14. 
16. 8), Giurgiucă — Seemner 2—0
(20, 16), Doboși — Lee 2—0 (21, 16), 
Gheorghe — Seemner 2—0 (15, 8), Do
boși — Pradt 2—0 (14. 22). Clasament 
1. ROMANIA, 2- Danemarca, 3. S.U..A, 
4. Malaezia. Alte Rezultate : echipe 
băieți, cat, I — turneul final 5—8: 
Iugoslavia — Ungaria 5—2. Iugoslavia 
— Coreea de Sud 5—1. Cehoslovacia— 
Coreea de Sud 5—0; cat. a Il-a : tur
neul final 1—4: Danemarca — Malae- 
zia 5—2; fete, cat. I : turneul final 
1—4 : R.P. Chineză — Ungaria 3—0 j 
turneul final 5—8: R.F. Germania — 
Cehoslovacia 3—0.

Marți este zi de pauză, iar miercuri 
încep 
cheie

NOUTĂȚI DIN
• Noii campioni de box af Poloniei, 

în ordinea categoriilor, sînt : Czerwinski, 
Blazynski, Madej, Gotfryd, Wasowicz, 
Petek. Stachowiak, Rudkowski, Sta- 
churski. Gortat și Gerlecki. Dintre foș
tii campioni, doar 3 an reușit sâ-și men
țină titlurile : Rudkowski, Stachurski și 
Gerlecki. în schimb, și-a pierdut cen
tura campionul european al categoriei 
pană. Ryszard-Tomczyk. intr-un mod 
cu totul straniu. In finală, la sfîrșitul 
meciului său cu Wasowicz, Tomczyk a 
fost declarat învi?a -jător cu 3—2. 
după festivitatea de premiere. Ia 
rificarea buletinelor judecătorilor, 
constatat că de fapt învingător 
Wasowicz !

Abia 
ve- 
s-a 

era. . .

meciuri 
ai doilea, 
întrecut 

2—0.

j)

i-a dat

SOFIA (prin telefon de la cores
pondentul nostru). In etapa a 24-a a 
-muionatulul bulgar, iîder T.S.K.A. 

Sofia, a a

de t

X rats

ae Denex
— d >a 

a pierdut 
după ce

BULGARIA; T. S K. A. ARE 5 PUNCTE AVANS!

si Jekov.
Botev 
3 in 
etape 

Spartak 
izâtoare

rin proporțiile scorului 1 4—0 cu
Beroe Stara Zagora! Celelalte rezul- 
taie : Pernik — Lokomotiv Sofia 0—0, 
V < Șumen — Cerno More 0—2, 
J S K. Spartak — Dunav Ruse 1—0, 
: : Tirnovo — Spartak Pleven 2—3, 
Lokomotiv Plovdiv — Cernomoreț 
•>—3, Laskov — Trakia 0—0. In cls- 
-unent: 1. Ț.S.K.A. Sofia 36 p ; 2. 
I.evski-Spartak 31 p : 3. Lokomotiv 
Plot div și Slavia Sofia 30 p. In 
ăsame-.: îl golgeterilor. conduce Je- 

kov (T-S.K.A.) — 17 goluri, urmat de 
A. Mihailov (Lokomotiv 
Bonev (Lokomotiv 
cu 16 goluri.

Sofia) și
Plovdiv) — ambii
TOMA HRISTOV

IUGOSLAVIA: FRUNTAȘELE

probele individuale, care se în- 
duminică.

Constantin COMARNISCHI
*

Închiderea ediției ne-a parvenit

SOVIETICUL VLADIMIR BURE
A ÎNOTAT 100 M LIBER IN 51 

DE SECUNDE I

La _______  . ..
rezultatul dintre' echipele masculine 
ale R.P. Chineze și U.R.S.S.: 5—4 
pentru prima formație.

7

BOXUL POLONEZ
supra acestei decizii. Boxerii polonezi 
vor susține pînă la 21 aprilie trei par
tide cu echipa de amatori a S.U.A.

Intr-un concurs de înot desfășurat la 
Celiabinsk (bazin de 23 m), sportivii 
sovietici au realizat cîteva performanțe 
excelente. Vladimir Bure a înotat 100 m 
liber în 51,0 — cel mai bun rezultat din 
toate timpurile pe această distanță. 
1:52,2 pe 200 m liber și 4:02,2 pe 400 m 
liber. Pankin a cîștigat 100 m bras în 
64 1 și 200 m bras în 2:21,4 — noi recor
duri ale U.R.S.S, Alte rezultate: Elfimov 
59,7 — 100 m spate; Smirnov 2:08,3 — 
200 m.mixt (record); Nemșilov 2:06.6 — 
200 m delfin (record); Samsonov 16:07.7 
(record) și Evgrafov 16;10,9 — 1500 m 
liber; Dobroskokin 2:09,5 — 200 m spate;. 
Zaharov 4:32,4 — 400 m mixt (record)..

ÎN „CUPA GAUDINI"

FLORETIȘTII ROMÂNI

Fazd din meciul Luxemburg —. 
Elveția (0—D, disputat in preli
minariile C.M. In imagine, Jcitz 
(cu nr. 4) ji elvețienii Kuhn fi 
Odermatt își dispută balonul tn 

fata porții gazdelor.
Telefoto i AP. — AGERPRES

CÎȘTIGĂ ÎN DEPLASARE
co-

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

NOV1 SAD 
respondentul , __F_
primul loc dintre Steaua roșie Belgrad 
si Velej Mostar continuă. în etapa a

* a campionatului iugoslav, am- 
au jucat în deplasare, dar nici 
nu s-a lăsat mai prejos, obți- 
pînă la urmă toate punctele 
In joc. Steaua roșie a cîștigat 

cu 2—9,

(prin telefon de Ia 
nostru). Cursa pentru

» Klaudiusz Waldyra. înalt, de 2,03 
m și cintărind 130 kg, era considerat un 
adevărat „Camera al Poloniei”. Boxe
rul din Qpo.e era favoritul campiona- 

■ tulul țării ia categoria grea. Dar uria
șul. cînd a aflat efi va trebui sâ bo- 
xeze. în preliminarii, cu Treia, a dis
părut pur și simplu din Lodz (unde 
s-au ținut campionatele naționale).

• Reprezentativa de box a poloniei 
va efectua, totuși, turneul programat în 
luna aprilie în Statele Unite ale Ame- 
ricii. După înfringerea severă suferită în 
Iugoslavia (4—16), forul polonez a re
nunțat !» turneu, dar la intervenția or
ganizatorilor americani s-a revenit a-

S-AU CLASAT
BARI. 9. — Pentru a treia oară 

consecutiv, echipa masculină de flo
retă a Franței a cucerit „Cupa Gau- 
dini“ disputată în compania repre
zentativelor României, Italiei și TT"- 
gariei.

Formația floretiștilor români a 
minat pe locul III dispunînd 
„4“-ul Italiei cu 9—7 (Țiu — 3, 
truș — 2, Stegari — 2, Niculescu — 2). 
Alte rezultate : Franța — Ungaria 
9—7. Ungaria — România 13—3,
Franța — Italia 9—7. Clasament fi
nal : 1. Franța 6 p, 2. Ungaria 4 p, 
3. România 2 p, 4. Italia 0 p-

Un-
ter- 

de 
Pe-

VARȘOVIA, 9. — Turneul indivi
dual de sabie desfășurat în capitala 
Poloniei a revenit trăgătorului sovie
tic Vladimir Nazlîmov cu 5 v. L-au 

2. Sidiak 
Wischeidt (R. F. 
4. Krovopuskov

urmat în 
(U.R.S.S.) 4 
Germania) 
(U R S S ) 2
1 v, 6. Vinokurov (U.R.S.S.) 0 v. De 
reținut că nici unul din sabrerii ro
mâni nu figurează în finală de unde 
— ceea ce este mai surprinzător — 
lipsesc cu desăvîrșire și scrimerii po
lonezi (cu nume binecunoscute ca 
Pawlowski, Nowara, Grzegorek).

clas ament: 
v,
3
v,

3.
V,
5. Bajenov (U.R.S.S.)

SPORTUL I DE LA FANNY BLANKERS-KOEN
OLANDEZ JOHANN CRUYFF

Moment memorabil din cariera unei mari sportive olandeze: multipla 
campioană și recordmană mondială de patinaj viteză Atje Keulen-Deelstra, 
distinsă cu trofeul celei mai bune sportive din lume (in 1971), in prezența 

soțului ei și a soției cunoscutului fotbalist Lasseroms de la 
Feyenoord ~ "Rotterdam

UNGARIA (etapa a 21-a) : Cse-
Honved 1—1 ; Ferencvaros 

--  rsșyetciteS 3—1 DÎOSgVOr — 
Fees 0—0; Tatabanya — Zalaeger- 
szeg 1—2 ; Komlo — Videoton 
]—0 ; Szeol Raba Eto 2—2 ; 
Salgotarjan — MTK 2—0 ; Ujpesti 
Dozsa — Vasas 1—1. Clasament : 
1. Ujpest — 34 p ; 2. Ferencvaros 
r— 29 p ; 3. Vasas — 29 p.

FRANȚA (etapa a 30-a) : Nan- 
teș — Metz, 0—0 ; Lyon — Stras
bourg 4—0 ; Valenciennes, — St. 
Etienne 0—1 ; F.C. Paris — Nice 
2—0; Marseille — Ajaccio 3—0 ; 
Bastia — Bordeaux 1—1 ; Rennes 
— Red Star 1—1 ; Sochaux — 
Reims 2—1 ; Sedan — Nîmes 2—1;- 
Nancy — Angers 0—0. Clasament: 
1. Nantes — 42 p ; 
40 p ; 3. Nice — 39

OLANDA (etapa 
Amsterdam — F.C. 
schede 1—0 ; Go 
tel- — F.C. Haarlem 
Utrecht — F.C. 
P.S.V. Eindhoven 
maar 1—0 ; NEC Nijmegen — 
Maastricht 0—0; Feyenoord 
terdam — Sparta Rotterdam 
F.C. Groningen — Excelsior 
terdam 1—4 ; NAC Breda — 
den Haag 1—2 ; Telstar — 
den Bosch 3—1. Clasament: 1. 
Ajax — 50 p ; 2. Feyenoord — 45

pel
— Egyetertes 3—1 ;

2. Marseille —
P-
a 28-a) : Ajax 

Twente
Ahead

i 0—4 ;
Amsterdam
— AZ 67

En-
Deven- 

F.C.
2—0 ; '
Alk-

MVV
Rot-

3—3:
Rot”

■ F.C.
• F.C.

p (un joc mai puțin) ; 3. Sparta — 
39 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 21-a): 
Skoda Risen — Slovan Bratislava 
2—0; T.Z. Trjinec — Spartak Hra- 
dec Kralove 2—0 ; SKLO 
Teplice — Banik Ostrava 
Dukla Praga — Zbrojovka 
0—1. Clasament : 1. Spartak 
va — 25 p (18 meciuri) ; 2. Tatran 
Preșov — 25 p (19) ; 3. V.S.J. Ko
sice — 22 p (20).

BELGIA (etapa a 27-a) : F.C. 
Liege — Antwerp 4—1 ; Beeringen 
— S.K. Lierse 0—0 ; Anderlecht — 
F.C. Bruges 1—1 ; F.C. Malines — 
Standard Liege 2—2 ; Berchem — 
Union St. Gilloise 2—0 : Crossing 
Schaerbeck — Beerschot 1—1 ; St. 
Trond — Racing 
Cercle Bruges — 
Clasament: 1. F.C 
p ; 2. Standard — 
White — 34 p.

SPANIA (etapa 
Madrid — Betis

Union 
2—0 ;
Brno
Trna-

White 1—1 ;
F.C. Diest 0—2. 

. Bruges — 41 
p ; 3. Racing35

28-a) : Real
-1 : Espanol

a
1

MARE SURPRIZĂ IN
Tn optimile de finală ale „Cupei 

Portugaliei", s-a înregistrat o sur
priză de proporții: echipa Leixoes 
a învins cu 2—0 cunoscuta forma
ție Benfica Lisabona, virtuală 
campioană națională I Alte rezul-

Barcelona — Oviedo 3—0 : Real 
Sociedad — Coruna 2—0 ; Malaga 
— Saragossa 2—1 : Celta Vigo — 
Granada 0—0 : Castellon — C.F. 
Barcelona 4—0 : Gijon — Atletico 
Madrid 2—3 ; Las Palmas — Bur
gos 4—1 ; Atletico Bilbao — Valen
cia 2—0. Clasament : 1. “ 
38 p : 2. C.F. Barcelona 
3. Atletico Madrid 
Real Madrid — 37

Espanol 
— 38

38 p;
p;

4.
P-

AK 
Alpine 

1—0;
In-

19-a) :
Eișenstadt 1—1 ;
”Vienna

— Wacker 
0—1 ; Rapid Viena 

Voest 
0—0 ;

Admi- 
Austria 

2—1 ;

23-a 
bele 
una 
nlnd 
puse 
la Zenița. contra lui Celik, 
prin punctele marcate de Karasi si 
Lazarevici, în vreme ce Velej a în
vins la Banja Luka pe Boraț cu 1—0, 
prin golul înscris de Bajevici. Puncte 
în deplasare au mai obținut și Ze-

Spartak Subo-

, AUSTRIA (etapv a
Graz — T ’ ' 
Donawitz — F.C.
Admira Neustadt 
nsbruck
Wiener Sport Club 
Linz — A.S.K.
Austria Klagenfurt 
ra Wacker 0—0 :
Salzburg — Austria Viena 
Bregenz — Sturm Graz 2—0. Cla
sament : 1. Rapid Viena — 27 
2. Wacker Innsbruck — 26 p ;
Admira Wacker — 25 p.

3-2 ; 
Linz

P :
3.

„CUPA PORTUGALIEI"
tate: Vitoria Setubal — Vitoria 
Guimaraes 2—0; Sporting Lisa
bona — Torres Novas 5—0 ; Bar- 
reirense — Academica 3—1: Uiyo 
Tomar — Vicente 1—0 : Farense 
— Montijo 1—0: Beira Mar — F.C. 
Porto 3—1 ; C.U.F, — Atletțco 2—1

leznicear — 1—0 cii
tița — și. furprizător. Vardar Skoplje 
— 2—2.cu O.F.K. la Belgrad! Cele
lalte rezultate : Olimpia Ljubljana — 
\ ojvodina 3—1. Sarajevo — Dinamo 
Zagreb 2—0, Bor — Hajduk Split 
3—0, Sutjeska Niksici — Radniciki 
N'iș 0—0, Partizan Belgrad — Sloboda 
Tuzla 1—0. Tn clasament : 1. Steaua 
roșie Belgrad 35 p ; 2. Velej Mostar 
33 p ; 3. O.F.K. Beograd și Partizan 
Belgrad 30 p. In clasamentul golge- 
terilor conduce Santraci (O.F.K.) — 
19 goluri, urmat de Lazarevici (Steaua 
roșie) — 15 și Bajevici (Velej) — 13.

DUȘAN BUGARIN

Miinchen, august 1972... Olimpia
da își trăiește tumultul. Momen
tele de destindere sînt rare. Intr-o 
seară, după ce camerele TV adorm 
cu pleoape grele, un singur ochi 
se deșteaptă pentru a o înfățișa 
lumii pe olandeza Fanny Blankers- 
Koen, 
presei, 
prima 
Fanny 
simplitate și modeătie la 
bările reporterului. Ciad e 
bată de vîrstă, zîmbește cu 
țeles, amintind că fiul 
nit 26 de ani.

In zilele „olimpiadei 
Spitz”, gazetarii trecuți 
tinerețe și-au amintit 
de inegalabila lor Fanny, cea care 
a cîștigat, la Londra, patru meda
lii olimpice de aur (100 m. 200 m, 
80 mg, 4X100 m) renunțînd la pro
bele de lungime și înălțime, pe 
care le-a dominat, cu recorduri

miraculoase 
timp de un 
țime și 6,25 
știe dacă

TELEX#
Palatul sporturilor din Tirana a găzduit 
întîlnirea prietenească de baschet din
tre selecționatele feminine ale R. P. 
Chineze și R. P. Albania. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 95—68 In favoarea 
sportivilor din R. P. Chineză.

Cu prilejul unui concurs de haltere des
fășurat în localitatea Valkeakoskî. sporti
vul finlandez Kalevj Landenranta a sta
bilit in limitele categoriei supergrha. lin 
nou record mondial la stilul „smuls"- cu 
performanța de 181 kg. Vechiul record 
era de 180 kg și aparținea campionului 
olimpic Vasili Alekseev (U.R.S.S.).

invitată de onoare. In holul 
sute de ziariști trecuți de 
tinerețe freamătă. Doamna 
Blankers-Koen răspunde cu 

între- 
între- 
subîn- 
împli-ei a

Mark 
prima

lui
de 

cu mindrie

pentru vremea aceea, 
deceniu : 1,71 la înăl- 
la lungime. Și cine 

prezența „inegalabilei 
Fanny" la aceste două probe ar
mai fi atribuit aureola legendei 
faimosului înotător american !...

Drumul de Ia Fanny Blankers- 
Koen la Johann Cryff este o ne- 
șfîrșită stlccesiune de capete 
afiș, care se mișcă cu viteza 
nantelor lui Ard Schenk.

Olanda sportivă din ultimul 
de secol este un veritabil 
care a uimit deseori în duelul cu 
marile puteri sportive. într-o peri
oadă în care natația feminină mon
dială era o simplă cursă de ur
mărire între înotătoarele americane 
și cele australiene, Ada Kok a răs
colit apa bazinelor, ca un „delfin” 
irezistibil, doborînd recorturi mon
diale și cucerind titluri europene.

Intr-un sport ca judo-ul, domi
nat de japonezi, olandezul Anton

de 
tur-

sfert 
David,

Geesink reușește o victorie de ne
conceput, " . . _ .
chiar pe 
murailor, 
categoria

Intr-un . ...
nat ani în șir de milioanele de pa
tinatori sovietici, se ridică, 
farmec, ca dintr-un tablou de 
nă. două năluci negre, Kees 
kerk și Ard Schenk, acesta 
urmă reușind 
cuceri trei 
Sapporo.

Intr-un sport ca tenisul, patro
nat de cele 20 milioane de tenis- 
meni americani și australieni, 
apare, pe neașteptate, Tom Okker, 
pentru a forma, împreună cu 
Năstase, cuplul cel mai 
tenisului mondial.

Seria acestor tablouri 
ziția olandeză" poate fi 
la nesfîrșit

Cîndva, un olandez. Max Eutve, 
a fost campion mondial în perioa
da cea mai strălucitoare a șahului, 
perioada lui Alehin și Capablanca.

Astăzi, sportul olandez își con
tinuă 
slujba 
Sjukje 
Peggy 
mină al reflectoarelor patinajului 
artistic, tinăra Stien Baas-Keiser 
l-a urmat pe Ard Schenk pe po
diumul olimpic de 
amintindu-și, poate, 
olandeze provin din 
torioasă a doamnei 
kers-Koen. Veștile cele mai recen
te vorbesc despre noi copii minu
ne în natația olandeză, amintind 
numele unei Enith Brigitha și 
Hansje Bunschotten...

...Aceste rînduri s-ar putea opri 
a:ci. Dar cine i-ar ierta 
rului omiterea celei mai mari 
a sportului olandez : Ajax ? 
i-ar putea ierta cronicarului 
terea acestui nou David, 
strins în menghina celor două 
puteri fotbalistice vecine — Anglia 
și R.F. Germania — a avut pute
rea să redea fotbalului întreaga 
frumusețe a zîmbetului lui Johann 
Cruyff...

asupra Iui Taminaga, 
străvechiul covor al sa- 
cucerind titlul olimpic la 
supremă.
sport ca patinajul, domi-

prin 
iar- 

Ver- 
din 

performanța de a 
medalii de aur la

Ilie 
frumos al

din „expo- 
continuată

ofensiva tumultuoasă, în 
sănătății și vigoarei. Dacă 
Dijkstra a precedat-o pe 
Flemming în cercul de lu-

la Sapporo, 
că toate fetele 
respirația vic- 
Fanny Blan-

cronica- 
stele 
Cine 
omi- 
care, 
mari

loan CHIRILĂ

TELEXSTE
Selecționatele de rugby ale Portugaliei 
și iugoslaviei sau întîLnit la Makarska 
în cadrul competiției internaționale pen
tru „Cupa FIRA“, .Tocul s-a încheiat la 
egalitate: 3—3 (0—3)-■
La Fortaleza s-a disputat meciul inter
național feminin de baschet dintre echi
pele Cehoslovaciei și Braziliei. Gazdele 
au obținut victoria la limită: 69—68
(39—31).

Tn bazinul acoperit (50 m) de la Ham
burg au continual campionatele interna
ționale de înot ale R.F. Germania. Pro
ba de 100 m bras (f) a revenit vest-

LEX^TELEX® TELEX
germancei Christel Justen cu 1:15.26 — 
nou record. Alte rezultate: feminin: 100 
m delfin: Esme Oosthuizen (R.S.A.) 
1 :05,06; masculin: 100 m bras: Walter 
Kusch (R. F. Germania) 1:07,10; 100 m 
delfin: Folkert Meuw (R.F. Germania) 
57, 71; 100 m spate: Helmut Podolan 
(Austria) 1:01,19; 400 m liber: Andres 
Bellbring (Suedia) — 4:06,61.
B
Cunoscutul mărșăluitor vest-german 
Gerd Weidner a corectat recordul mon
dial în proba de 50 km. Cu prilejul unei 
tentative, făcute în apropiere de Ham
burg el a parcurs această distanță în 
4h00;27.2 Vechiul record era de 4h 03:46,6

și aparținea atletului sovietic V. Soldatov.
K
Concursul internațional de schi „Crite
riul primăverii”, desfășurat în Zeii am 
Ziller (Tyrol), a programat proba mas
culină de slalom special, in care victo 
ria a revenit sportivului austriac Tho
mas Hauser. El a fost cronometrat în 
cele două manșe cu timpul de 109,45 
fiind urmat de italienii Tino Pietrogio- 
vanna 109.57 șl Erwin Stricker 199.30. 
Printre cei 65 de schiori descalificați 
sau care au abandonat s-au numărat 
austriecii David Zwllling și Hansi Hin- 
terseer.
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