
ÎNCHEIEREA VIZITEI IN OEANDA 
A PIH SI DIN 1111Jl CONSILIU! Ill DE SEAT, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
-> J

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
în cursul după-amiezii, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și persoanele ofi
ciale care l-au Însoțit In vizita ofi
cială în Olanda, s-au întors în 
Capitală.

Vizita șefului statului român în 
Olanda s-a încheiat cu rezultate deo
sebit de bune, reprezentînd o con
tribuție importantă la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare, corespunzător propriilor lor 
aspirații și interese, cauzei înțelegerii 
și colaborării în Europa și în lume. 
Prin exponenții cei mai de seamă ai 
celor două popoare au fost expri
mate sentimentele reciproce de stimă 
și prietenie, dorința comună de a 
colabora pentru progres și pace. „Sîn- 
tem pe deplin mulțumiți de rezulta
tele vizitei" — a declarat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirea pe 
care a avut-o cu reprezentanții pre
sei olandeze.

întrevederile pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu acest 
prilej cu regina Iuliana, convorbirile 
cu primul ministru și cu alte per
sonalități ale vieții politice și eco
nomice olandeze au dovedit și de a- 
ceastă dată importanța și utilitatea 
contactelor la cel mai înalt nivel. Au 
fost evidențiate noi posibilități și mij
loace și s-a convenit asupra extin
derii și intensificării relațiilor bilate
rale în multiple planuri, a cooperării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale.

în dorința comună de a răspunde 
aspirațiilor de întărire a tradiționa
lelor legături prietenești dintre cele 
două state, de a spori aportul lor

PLECAREA DIN OLANDA
Vineri, 13 aprilie, s-a încheiat vi

zita oficială în Olanda a președinte
lui Consiliului de Stat, tovarășul 

♦ Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La ora 10,00, solii poporului român 
părăsesc Palatul regal care, în timpul 
vizitei, a fost reședința oficială. In 
acordurile fanfarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de Maiestatea Sa Regina 
Iuliana și Alteța Sa Regală Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos, se îndreaptă

ÎN VEDEREA MECIULUI DE FOTBAL DE MIERCURI DE LA KIEV

LOTUL REPREZENTATIV 
A SUSȚINUT IERI 
UN JOC-SCOALĂ

Se apropie cu pași repezi primul 
meci interțări, din acest an, al fot
baliștilor noștri fruntași. După cum 
se știe, miercuri, la Kiev, cu înce
pere de la ora 19 (ora Bucureștiului 
— 18), „tricolorii" vor evolua în fața 
formației deținătoare a medaliilor de 
bronz la ultima ediție a Campiona
tului Europei, puternica reprezenta
tivă a Uniunii Sovietice. Meciul a- 
cesta, care contează ca un impor
tant test înaintea celor două parti
de din preliminariile C.M. ale fot
baliștilor noștri (cu Albania, ia Ti
rana, la 6 mai și cu R.D. Germană, 
la București, la 27 mai), este privit 
cu maximă atenție de antrenorul 
Vaientin Stânescu și secundul său, 
Robert Cosmoc, pentru că el poate 
da o idee destul de completă asupra 
randamentului echipei în declasare, 
aceasta interesînd bineînțeles în ra
port cu cel mai apropiat dintre cele 
două jocuri oficiale, cel cu Albania, 
în deplasare.

După cum se știe, după etapa de 
campionat de miercuri, lotul nostru 
reprezentativ a fost convocat joi la 

ASTĂZI, PE STADIONUL „1 MAI" DIN CONSTANȚA

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
VA CAUTĂ SA OBȚINĂ UN SUCCES NET

ÎN FAȚA „XV lui SPANIEI

comun la cauza conlucrării și secu
rității în lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru olandez 
au semnat Declarația solemnă în care 
sînt înscrise principiile relațiilor din
tre România și Regatul Țărilor de 
Jos, bazate pe egalitatea In drepturi, 
respectul independenței și suverani
tății, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc. Prin spi
ritul larg, generos și principial. De
clarația solemnă depășește cadrul re
lațiilor bilaterale, constituind o con
tribuție de preț la promovarea cli
matului de destindere în viața 
internațională, a principiilor care tre
buie să guverneze raporturile Intre 
state.

Așa după cum a consemnat și presa 
olandeză, în numeroase rfnduri, vi
zita șefului statului român a avut 
un puternic caracter de lucru. Au fast 
relevate, încă o dată, deosebit de 
elogios personalitatea remarcabilă a 
președintelui Nicolae Ceausescu, stilul 
său de lucru, neobosita sa activitate. 
uîn concepția dumneavoastră — spu
nea regina Iuliana, adrestndu-se pre
ședintelui Ceaușescu — este 
ideea de progres a omenirii".

întreaga desfășurare a vizitei ofi
ciale în Olanda a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rezultatele sale frucrsoese 
au fost urmărite cu deosebit interes, 
cu deplină satisfacție de întregul nos
tru popor. Acum, la înapoierea si 
în Capitală, mii și mii de bucuresteni 
au venit la aeroport să-1 i.-.hmprte 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-t 
exprime, entuziast, mulțumiri pentru 
contribuția sa personală, deosebit de 
valoroasă, pe care și de această dată 
a adus-o la dezvoltarea relații! or 
prietenești și de colaborare ale Româ

spre mașinile cu care vor pleca spre 
baza aeriană Ypenburg. O compa-i. 
de gardă prezintă onorul.

Sînt prezenți comisarul reginei în 
provincia Olanda septentrională, pri
marul Amsterdamului, guvernatorul 
militar al capitalei olandeze, membri 
ai curții regale.

Din partea română sînt prezente 
persoanele oficiale care au însoțit pe 
președintele Consiliului de Stat.

La baza aeriană Ypenburg vin 
In întîmpinare primarul localității 
Rjswijk, președinții celor două ca

Snagov. în cursul aceleiași zile însă, 
unul dintre cei convocați, fundașul 
central constănțean Antonescu, a fost 
supus unui control medical în urma 
căruia, constatîndu-se că nu poate 
fi utilizat, s-a întors la club.

Pregătirile au început deci cu un 
lot de 17 jucători, care au și susți
nut ieri după-amiază un joc școală, 
pe terenul complexului de Ia Sna
gov, în compania divizionarei C bucu- 
reștene T.M.B. S-au jucat două reprize 
a cite 45 de minute fiecare. In pri
ma parte, lotul a prezentat urmă
torul 11 i Budușan (portarul T.M.B.-u- 
Iui) — Sătmăreanu. Sameș. Vlad, 
Deleanu — Beldeanu. Dumitru, Nun- 
weiller VI — Troi, Mureșan. Luces- 
cu. Portarul Răducanu a apărat poar
ta adversă, pentru a fi cît mai muit 
solicitat. în această primă parte, se- 
lecționabilii au marcat 3 goluri, prin 
Murețan și NunweiUer (de două ori). 
După pauză, s-au produs cite va mo
dificări în formație 1 Răducanu — 
Sătmăreanu, Pescaru, Vlad. Haj.nal — 
Anca, Dumitru, Nunweiller IV — 
Troi. Murețan, Marco. A fost acum 

niei ca toate statele, la înfăptuirea 
securității și înțelegerii internațio
nale, la creșterea prestigiului țării 
noastre in lume.

La aeroportul Băneasa. la ccborîrea 
din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întltttpinați cu multă căldură de to
varășii Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Gheorghe Pană, Gheor- 
gne Radulescu. Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gbeorghe Cioară, Florian 
Dânăiache. Emil Drăgânescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu. Dumitru Po
pescu. Leoute Râuțu, Gbeorghe Stoica, 
Stefan Voitee, Iocif Banc, Constantin 
Bâbălău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constan tin eseu, Mihai 
Gere. Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
te Păț&n, Ștefan Andrei, Ion Dinei, 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.CJL. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, per- 
«on alinți ale vieții noastre științi
fice, culturale și artistice, generali, 
ziariști.

Au fost de față Josephus Vel ir.g, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Olandei la București, cu soția, șefi 
ai misiunile r diplomatice, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Miile de bucureșteni, exprimlndu-șî 
sentimentele de profundă stimă și 
prețuire față de conducătorul iubit 
al poporului nostru, l-au aclamat cu 
Însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
mina cu ceilalți conducători ai par
tid .l.i șj statului, răspunde cu mul
tă prietenie călduroasei manifestații 
a cetățenilor Capitalei.

mere ale Parlamentului, primul mi
nistru, ministrul afacerilor externe, 
ambasadorul Olandei Ia București, 
aite persoane oficiale.

Președintele Consiliului de Stat al 
României și regina Olandei trec In 
revistă garda de onoare.

înaiții oaspeți români își iau ră
mas bun de la înaltele personalități 
olandeze și, în timp ce se into
nează imnul de stat al Republicii 
Socialiste România, avionul preziden
țial decolează îndreptîndu-se spre 
patrie

meciul de ieri aiMurețari in acțiune (Aspect din

al 
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ANGAJAMENT FERM DE A TRADUCE IN VIAȚĂ HOTĂRlREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE
.... ...................................  —I a M

CUM SlNT PREGĂTITE 
TERENURILE DE SPORT 

PENTRU SEZONUL IN AER LIBER?

PLENARĂ CONSILIULUI JUDEȚEAN 
BISTRIȚA - NĂSAUB

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT
— Raid-anchetă în

Unde vom juca tenis, volei sau 
handbal in după-amiezele libere ? 
Cine se îngrijește de organizarea 
concursurilor preferate 3

Aceste întrebări nu ne aparțin. Șl 
le puneau fetele și băieții care se 
plimbau într-o după-amiază de apri
lie pe străzile principale ale munici
piului Vaslui. Reținînd dorința aces
tor tineri de a se relaxa după orele 
de muncă și învățătură, practicînd 
o ramură de sport sau alta, încercam 
să schițăm cele 1001 de fațete ale 
întrebuințării timpului liber, acest 
bun despre care uneori se spune că 
tineretul îl risipește cu ușurință. 
Unul din elevii cu care am discutat, 
r.e-a oferit, însă, o replică conclu
dentă : „Eu unul ani mult de învă
țat, mult de citit. Prin urmare, 
timpul liber trebuie să-mi ajungă la 
toate : pentru o discuție la cenaclul 
literar, pentru dans și, bineînțeles, 
pentru o partidă de tenis sau șah, 
sporturi care mă pasionează".

Așadar, tinerii noștri au început 
să-și drămuiască cu grijă orele libere. 
V-ați gîndit la acest tineret a cărui 
prezență se face tot mai mult sim
țită pe terenurile de sport ? Răspun
sul la această întrebare l-am căutat 
la C.J.E.F.S.

TOATE DRUMURILE DUC ÎN ZONA 
DE AGREMENT Șl SPORT

Fără teama de a exagera, afirmăm 
că municipiul Vaslui își schimbă în
fățișarea de la o zi la alta, locul ve
chilor căsuțe demolate fiind luate

lotului cu T.M B. 3—0) 
Foto: S. BAKCSY

s-au mișcat mai bine, 
plus de activitate a 11-

îr.câ 
O),

„tricolorii" 
grație unui _ 
niei de mijloc ți au înscris 
cinci goluri, prin: Murețan w, 
Marcu. Troi ți Nunweiller VL An
trenorul Valentin Stânescu (de alt
fel ți... arbitru al meciului) a 'ntre- 
rupt adeseori jocul, pentru a da in
dicații cu scop tactic.

A fost. în general, un antrenament 
util. Deși la două zile după etapa de 
campionat de miercuri, selecțfonabilii 
nu * *-au  menajat, participînd activ 
la acest joc-țcoali De subliniat lan
țul că Dumitracbe, prezent la lot, 
n-a luat parte Ieri la pregătiri, fiind 
ușor accidentat.

(Continuare tn pag. a 3-a)

La această întrebare ne-ou 
răspuns cițiva dintre pre
ședinții Consiliilor județene 
pentru educație fizică și 
sport.

• We Pătruleă (CarM-Sever:r.) : 
„Și de data aceasta, elevii vor fi 
cei care vor da tonul în multiple 
acțiuni organize te in vacanța de 
primăvară. Astfel sînt prevăzute 
întreceri de atletism — cu predi
lecție de cros — la Reșița și Ca
ransebeș, competiții de handbal (A- 
nina, Bocșa și Reșița), volei (Re
șița) și tenis de masă (Reșița și 
Caransebeș). Figurează, de aseme
nea în program, la finele acestei 
săptămini, drumeții și excursii cu 
participarea a circa 2 000 ăe tineri

T- cursul zilei de 
de pregătire conținu

Duminică dune-am

activitatea

județul Vaslui —
de clădiri impunătoare pentru scopuri 
sociale și de zvelte blocuri de locuit. 
Tovarășul Gheorghe Alexandru, pre
ședintele C.J.E.F.S. Vaslui, ne vor
bea cu însuflețire despre metamorfo
za peisajului sportiv de aici. Mai 
tîrziu, aveam să ne dăm seama că 
imaginea, transpusă în cifre și fapte, 
are dimensiuni remarcabile, orașul 
renăscut avînd o zonă verde presă
rată cu instalații sportive. Privirile 
sînt atrase de noul stadion, dat par
țial în folosință care, de la cele 3 000 
de locuri cite are acum, va ajunge 
la o capacitate de 12 000. In stare de 
finisare se găsește un complex cu 
trei terenuri de sport. De asemenea, 
se lucrează la bazinul de înot cu 
dimensiuni olimpice și s-au trasat 
alte „dreptunghiuri" de handbal, 
volei și baschet care vor intra cu- 
rînd în circuitul competițional și de 
inițiere în diferite jocuri. Președin
tele C.J.E.F.S. a ținut să remarce 
că, pînă în prezent, au fost depuse 
mii de ore de muncă patriotică la 
amenajările menționate, toate dru
murile oamenilor de diverse vîrste 
si profesii, Iubitori ai sportului, du- 
cînd în aceste zile*  de început de 
sezon în aer liber la zona de agre
ment și sport.

Școlarii, cu excepția celor de la 
Liceul economic (care dispun de 
spațiu, dar nu și de spirit de iniția
tivă în acțiunea de amenajări sporti
ve) își construiesc terenuri corespun
zătoare sau le îngrijesc pe cele pe

Troian IOANIȚESCU

PE AGENDA COMPETIȚIILOR Dfi MASA

UN BOGAT PROGRAM DE ACȚIUNI SPORTIVE
Și acest sfirșit de săptămînă va fi dominat de nu

meroase întreceri de masă, declanșate îndeosebi 
după apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și 
a sportului.

La Timișoara, Rm. Vîlcea. Slatina, Craiova, dar 
și în numeroase localități rurale, membrii asociați
ilor sportive din întreprinderi șl instituții, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii, elevii școlilor de toate 
gradele, se vor întrece la crosuri, concursuri de 
orientare turistică, ciclocrosuri etc. ’ ,

SONDAJ - FULGER PE TEMA :

„CE VĂ PROPUNEȚI 
LA ACEST SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ?“

în sala Casei orășenești de cul
tură din Bistrița a avut loc ieri 
plenara Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Bistrița» 
Năsăud.

La lucrări au fost prezenți, ală» 
turî de membrii C.J.E.F.S., repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
ai instituțiilor cu atribuții în dome
niul sportului, directori de școli șî 
profesori de educație fizică, președinți 
de asociații sportive, antrenori, in
structori sportivi.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Vasile Ilovan, secretar al Co
mitetului județean de partid, general- 
locotenent Marin Dragnea, prim-vice*  
președinte al C.N.E.F.S., Lazăr Tă*  
nașe, vicepreședinte al _ Consiliului 
popular județean, Virgil Lorintiu, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Leon Hogiu, inspector 
general al Inspectoratului școlar ju
dețean, Teodor Pop, președintele Con
siliului județean al Organizației pio
nierilor.

Pe marginea materialelor date sprd 
studiu participanților (Raportul cii 
privire la activitatea de educație fi
zică șl sport în județul Bistrlța-Nă- 
săud în anul 1972 și Planul de mă
suri cu privire la dezvoltarea educa
ției fizice și sportului în acest județ 
în anul 1973) s-au desfășurat ample 
dezbateri. Exprimîndu-și adeziunea 
deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., vorbitorii au analizat multi
lateral atît activitatea desfășurată, cît 
șl noile căi ce vor trebui urmate 
pentru a se atinge importantele o- 
biective puse în fața mișcării de e- 
ducație fizică și sport de către partid.

Luînd cuvintul, tovarășul general- 
îocotenent Marin Dragnea a subli
niat, cu satisfacție, caracterul lucra
tiv al plenarei și ff insistat asuprâ 

și tinere în frumoasele așezări de 
Ia Văliug, Crivaia și Gura Orta
cilor",

• Dumitru VUdu) (Vilcea) 4 
„După raușita deschidere a sezo
nului sportiv de primăvară, orga
nizată la Rimnlcu Vîlcea, iată, In 
această duminică, o nouă acțiune 
de amploare : un fmtlval cultural- 
sportiv programat la Drăgâșani. Cu 
acest prilej vor avea loc întreceri 
de cros, baschet, handbal și volei, 
cu participarea a numeroși tineri 
din comunele învecinate — Crețeni, 
Ștefănești, Voicești, Prundeni ș.a."

• Cornel Balița (Timiș) t „Sfir- 
șitul acestei săptămini va fi mar
cat în județul nostru de numeroase 
festivaluri cultural-sportive. Ele vor 

necesității îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor sportive pentru valo
rificarea plenară a potențialului de 
care dispune județul Bistrița-Năsăud 
și a recomandat trecerea neîntîrzîată 
la îndeplinirea practică, cu maxima 
eficiență, a tuturor hotărîrilor pe cars 
plenara județului Bistrița-Năsăud le-d 
luat.

în încheierea primului punct de nd 
ordinea de zi, tovarășul Vasile Ilo-j 
van i-a asigurat pe cei prezenți da; 
întregul sprijin al Comitetului jude-; 
țean de partid, pentru ca sportul dirt 
județul Bistrița-Năsăud să-și poată 
îndeplini sarcinile de mare responsa-i 
bilitâte ce îi revin în contextul ge-4 
neral al dezvoltării neîntrerupte «f 
mișcării noastre sportive.

în cadrul celui de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi, plenara a ho-ț 
tărît unele măsuri organizatorice, a- 
legînd Biroul executiv al C.J.E.F.S.1 
în următoarea alcătuire l Vasile IIo- 
van, secretar al Comitetului județean! 
de partid, președinte al C.J.E.F.S., 
Gheorghe Băloiu, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S., Vaier Cimpeanu, Aurel 
Ursache, Teodor Pop, Leon Hogiu, 
vicepreședinți, Constantin Sănduță, 
Secretar, precum și încă 6 membri.

în numele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, tova- 
xășul Vasile Ilovan s-a angajat sâ, 
traducă exemplar în fapte noile o-1 
biective puse în fața mișcării sporul 
tive de către recenta Hotărîre da 
partid. .

In încheierea lucrărilor, într-o arii 
mosferă de puternic entuziasm, parj 
ticipanții la plenara C.J.E.F.S. au «4 
dresat o telegramă Comitetului Cen4 
trai al Partidului Comunist Româna 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU»

NE RĂSPUND

PREȘEDINȚI

Al C. J. E. F. S.
I_______________
avea loc în comunele Lovrin, Jim- 
bolia, Darova, Periam, Bulgăruș, 
Peciul nou, Făget, Dudeștii Vechi, 
Vijezdia și tn orașele Lugoj și Sin- 
nicolaul Mare”, i1

• Eugen Budișan (Arad): „în a- 
eeastM slpUmînă vor continua în
trecerile dotate eu „Cupa Cuteză
torii” și „Cupa U.T.A.” Ia fotbal, 
precum și o serie de excursii la 
Moneasa, în pădurea Vladlmirescu, 
în munții Zarandului, la Cos Iești 
și Stîna de Vale”.

• Dumitru Popescu (Mehedinți) r 
„Intenționăm să dăm prioritate și 
în această săptămînă sportului șco
lar. în acest sens vor continua în-

(Conttnuara în pap, a Z-a)

if VOT limita ia I seciznd.. pe care
nici nzi poieas goocepe câ i-aci pc-
’£2 C6Q&. |>arîi noștri spasâoîî
si mar-cam ocn ad fi fcirâ.si. deoa*
rece toa*e  a-.’^eedemâîe pk>deazâ In
areasaireepe. uespre ecn;ipa noas-
trâ rrebaîe sâ sjEOr.esi din
oului câ ea esxe bine pregâ:
așxeaptâ cu câini si Ir credere
apropsatele confr:
de p’jza coenDortare a rxxgbystîîor

CA\1PI0\ATELE l\TER\AȚIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

dugbyștii spanioli, la citeva minute după aterizarea pe aeroportul inter
național Otopeni... Foto t T. MACARSCHI

Rugbyul, sportul bărbăției, intră 
începînd de astăzi în „săptămînă sa 
de foc". Aceasta, deoarece partida 
România — Spania, de la Constanța, 
inaugurează o suită de întîlniri inter
naționale, țara noastră fiind gazda 
turneului organizat anual de FIRA 
pentru stimularea activității celor 
mai - buni tineri rugbyști ai Europei, 
cărora li se adaugă și echipa Maro

cului. Dar să ne ocupăm, în princi
pal, de acest meci cu rugbyștii ibe
rici, decisiv în ceea ce privește ocu
parea locului secund în clasamentul 
actualei ediții a competiției (primul 
fiind deja acontat de francezi, în 
urma victoriei obținută astă-toamnă, 
tot la Constanța, cu 15—6 în fața re
prezentativei noastre). Așadar, cel 
puțin în acest an, veleitățile noastre

noștri in aceste partide, de nivelai I 
evoluției lor. In ulmnâ instanță de I 
proporțiile scorului în favoarea ca- | 
lorilor ncastre, va depinde modul în I 
care vom fi „vâzuți” In continuare I 
de certurile internaționale din lumea I 
balonului oval, acum mai ales dnd I 
ni s-a deschis o fereastră ți spre I 
rugbyul britanic, de obicei atît de I 
conservator In ceea ce privește me
ciurile internaționale.

Echipa țârii noastre este gata să 
răspundă cum se cuvine acestei per
spective și să relr.noade firul tradiți
ei victoriilor românești în rugby. La 
ora cind scriem aceste rinduri, prepa
rativele XV-lui național au luat sfîrsit 
și cel 15 tricolori așteaptă fluierul 
de începere a partidei! Un ultim con
tact cu antrenorii lotului (D. Ionescu 
și T. Rădulescu) ne-a furnizat citeva 
detalii suplimentare cu privire la 
formația noastră, nouă în alcătuirea 
ei și, sperăm, nouă șl în concepția 
de joc. Ni s-a spus că rugbyștii tri
colori vor face o mare risipă de 
energie, Incercînd a realiza o miș
care permanentă în teren pe toată

Dimitrie CALLIMACHI

DAN GRECU, ÎNVINGĂTOR
In concursul masculin

(Continuare în pag. a 2-a)

A XVI-a ediție a Campiona
telor internaționale de gimnas
tică ale României a început 
ieri după-amiază în sala Flo- 
reasca din Capitală, sub sem
nul unui sporit interes al pu
blicului bucurețtean pentru 
întrecerile de gimnastică. 
Spectatorii, mult mai nume
roși decit la competițiile des
fășurate nu de mult, au ur
mărit timp de peste trei ore 
un agreabil spectacol oferit 
de cei 26 de zimnaști înscriși 
pe listele de concurs. La invi
tația federației noastre de 
specialitate au răspuns cite 
doi sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Elveția, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia. 
Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Firește, din partea țării noas
tre la concurs au fost înscriși 
un mai mare număr de spor
tivi, zece.

Deși inițial se conta pe pre

zența în campionatele noastre 
a unor sportivi valoroși din 
țările care au onorat invita
ția federației noastre. în cele 
din urmă cei mai buni dintre 
participant s-au dovedit a fi... 
concurenții români. Dar Gre
cii, evoluînd constant la a- 
proape toate aparatele și la 
un nivel care ne amintește 
de cea mai bună formă a sa, 
a cîștigat locul I la indivi
dual compus cu o diferență 
de două zecimi și jumătate 
față de sovieticul Nikolai 
Ganin, component al lotului 
olimpic sovietic. Campionul 
absolut al țării noastre ar fi 
putut obține o victorie și mai 
netă dar. dintr-o neatenție, a 
căzut la ultima execuție, bara 
fixă. O evoluție bună a avut 
în cea mai mare parte a con
cursului și Gheorghe Păunes- 
cu care, în general, refăcut 
după accidentul suferit în tur

neul din S.U.A., a avut exe
cuții precise, sigure, cu excep
ția barei fixe, la care a ra
tat. El s-a menținut pe locul 
II, pînă la acest aparat. Mai 
puțin convingător ni s-a părut 
Petre Mihaiuc. în schimb, 
Mircea Gheorghiu marchează 
o remarcabilă revenire la 
plenitudinea forțelor sale 
Dintre concurenții străini, so
vieticii Ganin și Kozeev, po
lonezul Kruza și Olaf, Grosse 
din R.D. Germană au fost cei 
mai buni. Iată primii clasați 
la individual oempus : Dan 
Grecu 54,30 p, Nikolai Ganin 
54,05, Olaf Grosse 54,00, Jerzy 
Kruza 53,90, Gheorghe Pău- 
nescu și Anatoli Kozeev 53.60 
Reinhardt (R D G.) 53,40, Mir
cea Gheorghiu 53,20.

Astăzi, de la ora 17,30 intră 
în concurs gimnastele.

C. MACOVEi Dan Grecu, evoluînd la inele
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MÎINE, PE STADIONUL DINAMO RUGBYȘTN DE LA STEAUA 
INIILNESC SELECȚIONATA ARMATEI 

f
FRANCEZE

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
i HANDBAL i Universității și 1. Rapid 7 7 0 0 40—15 14

2. Dinamo 7 6 0 1 57—17 12
3. Voința 7 4 0 3 36—38 8
4. Progresul 7 3 0 4 24—32 6
5. I.E.F.S. 7 1 0 6 19—43 2
6. Politehnica 7 0 0 7 14—45 0

sportivă I București, deținătoarea titlu
lui, și Șc. sp. Buzău se mai află șl 
acum între primele opt aspirante la locul 
întîi. De notat, ascensiunea în prunul 
pluton a teamurilor Șc. sp. 2 București, 
Șc. sp. P. Neamț șl Șc. sp. sibiu. Aces
tora li se mai adaugă echipele Llc. cu 
program de ed. fizică Rm. Vîlcea (CU 
doi voleibaliști în lotul de juniori : Mol- 
doveanu și Popescu). Lie. „N. Bălcescu" 
Cluj și Șc. sp. Timișoara. La turneul 
pentru locurile 9—16 vor fi prezente : 
Gr. șc. 23 August București, Lie. Găiești, 
Șc. sp. Constanța, Șc. sp. 3 București, 
Llc. Fr. Buzești Craiova, Șc. sp. caran
sebeș, Șc. sp. Tg. Mureș și Șc. sp. Dej.

La fete, între primele opt se află : 
Șc. sp. P. Neamț, Șc. sp. Constanța, Șc- 
sp. Ploiești, Dinamo. Șc. sp. 2 Bucu
rești, Șc. sp. Caransebeș, Șc. sp. Sibiu 
și Șc. sp. Tg. Mureș. Voleibalistele de la 
Șc. sp. Sibiu vor trebui să-șl apere acum 
titlul nu numai în fața unor mai vechi 
cunoștiințe (Șc. sp. 2 Buc., Șc. sp. Ca
ransebeș șt Șc. sp. P. Neamț), cu care 
s-a întîlnit șl la ediția trecută, ci și în 
fața noilor venite : Șc. sp. Constanța, 
Șc. sp. Ploiești, Dinamo și Șc. sp. Tg. 
Mureș. La „finalele mici” vor lua parte: 
Șc. sp. Buzău, Lie. 1 Medgidia, Șc. sp. 
Toplița. Șc. sp. 1 Cutezătorii, Șc. sp- 
Arad, Șc. sp. Deva, Lie. Tîrnăveni și Llc. 
progr. ed. fiz. Rm. Vîlcea (care vizează 
o comportare menită să le deschisă ca
lea spre afirmare).

țș Turneul final al campionatului femi
nin de volei (Divizia A) pentru locurile 
1—6 va avea loc la BACAU, In timp ce 
turneul masculin pentrn locurile 7—12 
se va desfășura la CRAIOVA.

certe în echipele 
Textilei Buhuși.

Jocul de mîine.
„U“ București — 
programat la ora 
Progresul, în deschidere urmînd 
aibă loc
I.G.E.X.

din București, 
Progresul, este
17, pe terenul 

să
B.

JOCURI INTERESANTE 
ÎN ETAPA A XX-A DIN DIVIZIA A

Ieri, după amia
ză, a sosit în Ca
pitală Selecționa
ta armatei fran
ceze, care va sus
ține două întil- 
niri, cu echipele 
Steaua și Dinamo, 
partide care com
pletează progra
mul manifestări
lor rugbystice in
ternaționale, pro
gramate în zi
lele următoare in 
București, lată-i 
pe sportivii oas
peți zîmbind obi
ectivului fotogra
fic, la cîteva mi
nute după sosire.

'WWlXy.V.-.

’■ Amatorii sportului cu balonul o- 
rval vor avea posibilitatea să ur- 
hmărească. mîine, de la ora 16.38, 
fpe stadionul Dinamo, o atractivă 
^partidă internațională între Steaua 
și Selecționata armatei franceze, joc 
'ce prefațează 6uita de competiții 
: rugbystice programate zilele ur
mătoare în Capitală.

Meciul se înscrie pe linia întîl- 
■nirilor tradiționale dintre echipa 
Steaua și Selecționata armatei fran
ceze, care are în componența sa 

‘ jucători ce activează în prima ligă 
a campionatului Franței. Rugbyștii

oaspeți au sosit ieri după amiază, 
în Capitală, urmînd ca azi să efec
tueze un ușor antrenament de aco
modare.

în vederea acestei partide, „ele- 
lui Petre Cosmănescu s-au pre- 

: cu conștinciozitate, pentru a 
i o comportare cit mai bună în 
redutabililor lor adversari.

i fluierul arbitrului Pelegrino

vii" I 
gătit 
avea 
fața

La
d’Eclessîs se vor alinia următoa
rele formații :

STEAUA : Durbac — Braga, Va- 
silică, Enache, Budică — R. Ionescu,

Achim, Șerban, Cor. 
- M. Ionescu, Pintea 
Munlea-nu, Ciornei.

Mateescu 
neliu —
Bucur, Munlea-nu, Ciornei. Re
zerve : Ciobănel, Cioarec, Gh. Mir
cea, Țața, Alexandru, Suciu.

SELEC. ARMATEI FRANCEZE : 
Rougerle — Notibois, Theyret, Pas
tor, Barry — Terrain, Massac — 
Ores, Leterrer, Auriat — Damblat, 
Gargallo — Ferlot, Zabeo, Gillet ; 
Rezerve: Bellardi, Car, Palmie, 
Roques, Lafargue, Moudon.

Elevii, studenții și militarii au 
intrare gratuită.

Astăzi și mîine. cea de a II-a 
etapă (a XX-a) a ultimului tur din 
cadrul Diviziei A programează 
cinci partide feminine și una mas
culină. După cum se știe, patru 
jocuri din divizia băieților au fost 
aminate ; reamintim că este vorba 
de partidele Voința București — 
Steaua, Dinamo București — Di
namo Brașov, Independența Sibiu 
— Politehnica Timișoara și Univer
sitatea București — Minaur Bala 
Mare. Unica partidă care se dispu
tă conform programului inițial 
este cea dintre TROTUȘUL și U- 
NIVERSITATEA CLUJ.

La fete. însă, etapa se desfășoară 
integral. Astăzi după-amiază, în- 
cepînd de la ora 17, terenul Con
structorul din Capitală va găzdui 
întîlnirea dintre liderul diviziei A. 
I.E.F.S. și formația Rapid. întrucît 
feroviarele au făcut o figură fru
moasă în runda precedentă, la Bu
huși, unde au pierdut la un sin
gur gol diferență (6—7), este de 
așteptat ca și în acest meci ele să 
opună o rezistență dîrză formației 
adverse.

Un alt joc interesant este pro
gramat la Brașov, unde echipa 
Rulmentul din localitate va primi 
replica actualei campioane a țării, 
Universitatea Timișoara. După evo
luția foarte bună a brașovencelor 
în compania Universității Bucu
rești. se pare că spectatorii orașu
lui de la poalele Tîmpei vor avea 
prilejul să asiste la o întîlnire di
namică și atrăgătoare.

Un meci echilibrat se anunță a 
fi și cel de la Timișoara, dintre 
Constructorul și Voința Odorhei. 
Echipa gazdă pornește cu prima 
șansă, în timp ce oaspetele, recu
noscute pentru dîrzenia lor, vor 
căuta să obțină cel puțin un 
„egal".

In sfîrșit, ultimele două meciuri 
ale rundei, Universitatea Bucu
rești—Progresul și Mureșul Tg. 
Mureș—Textila Buhuși, au favorite

meciul de divizia 
Voința București.

DERBY-UL POLITEHNICA I.E.F.S. 
POATE DECIDE CÎSTIGATOAREA 

TITLULUI

Neîndoielnic, etapa a XVII-a a 
campionatului republican de bas
chet feminin este cea mai intere
santă dintre cele desfășurate pînă 
acum. Și aceasta în primul rînd 
pentru că în cadrul ei se dispută 
derby-ul Politehnica — I.E.F.S., de
cisiv pentru titlul de campioană a 
României. Mai precis. în ipoteza 
succesului formației Politehnica, a- 
ceasta (avînd victorie și în tur) 
are 9O°/o șanse să-si mențină pri
mul loc pînă la sfîrșitul întrecerii. 
Dar, în caz că va cîștiga I.E.F.S., 
soarta 
timul 
mîine 
torul,
I.E.F.S se confruntă într-o partidă 
pe care o prevedem atractivă nu 
numai pentru că are o miză deo
sebită, ci șl pentru câ ne prileju
iește evoluția unor baschetbaliste 
fruntașe ale țării, printre care Su- 
zana Szabados, Gabriela Ciocan, 
Ecaterina Savu, Margareta Pruncu, 
Anca Demetrescu la Politehnica, 
Angelica Tita, Clara Szabo, Euge
nia Salcu, Ana Popov, Doina Ifti- 
mie la I.E.F.S. Amintim că în 
tur a învins Politehnica la un scor 
surprinzător de mare : 75—52.

Nici celelalte meciuri nu sînt lip
site de atracțiozitate, deoarece opun 
team-urj între care există o veche 
și frumoasă rivalitate sportivă. Iată 
partidele (între paranteze, rezulta
tele din tur) : Rapid — Crișul 
(46—64), Voința București — Sănă
tatea Satu Mare (77—65), Universi
tatea Timișoara — Universitatea 
Cluj (89—57), Voința Tg. Mureș — 
Constructorul București (48—51).

titlului va fi hotărîtă în ul- 
tur al competiției. Așadar, 
dimineață (în sala Construc- 
ora 11,15), Politehnica și

I

MECIUL VOINȚA — PROGRESUL, 
CAP DE AFIȘ AL ETAPEI A VIII-A

Cea mai importantă partidă a 
etapei a VIII-a din cadrul campio
natului național de polo (seria I) 
opune mîine, la Cluj, echipele Vo
ința și Progresul București. Cele 
două formații sînt principalele can
didate la locul III, iar în primul 
tur, Voința a cîștigat la București 
cu 4—3. Tot la Cluj se va juca 
meciul dintre formația locală 
Politehnica și Dinamo București.

în Capitală, liderul clasamentu
lui, Rapid, are o nouă ocazie de 
a-și rotunji golaverajul în dauna 
„7“-lui studenților de la I.E.F.S. 
Clasamentul înaintea acestor întâl
niri :

natație

tr-un 
nur.at, i-am 
pe rugbyști 
ciori român 
se pregătesc

De miine, la Buzău 
ÎNCEP TURNEELE FINALE 

ALE CAMPIONATELOR DE JUNIORIAJUNGEM IN FINALA CU FRANȚA 1
ne declară antrenorul principal al rugbyștilor noștri juniori, E. Denischi

Snagov, in- 
cadru mi- 

găsit 
ju- 

, care 
pen

tru TumeulF.I.R.A. '73. Am intrat 
printre ei fără carnet sau stilou 
(se spune că la vederea lor. cei 
din prejma ziaristului devin mai 
circumspecți. mai săraci la vorbi i 
în dorința de a le afla - starea de 
spirit. Cele văzute și aflah 
timpul vizitei ne dau pr/e.. 
facem o remarcă îmbucură: 
„cei 23 de aleși*  sînt opt: 
I-am urmărit cînd fotorepo 
nostru, I. Mihăică. ii fotog) 
în timpul mesei; după amiază 
cînd se jucau pe iarbă și zburdau 
ca niște mînji.

Sînt însă, evident și momente 
cînd îi năpădesc gîndurile. Se apro
pie cîte unul de antrenorul Carna- 
bel (întors de cîteva zile din Fran
ța, unde i-a văzut la antrenamen
te pe tinerii reprezentanți ai „co
coșului galic") și întreabă discret t 
„Spuneți-mi cum rin4 francezii ? 
Solizi ? Au viteză Răs-

— De ce îi interesează francezii? 
întrebăm. Primul joc îl au cu re
prezentanții Poloniei, după care — 
dacă trec de ei — se intîinesc cil 
învingătorii dintre juniorii ceho
slovaci și italieni ?

— Obținem dooâ victorii, după 
care ajungem in finaU cu france
za. or»_ na pot sita eșec al 
aaal trece

al lotului :
N. Vizitiu,

întreg „statul major"
Antrenorii E. Denischi,
T. Doiciu, Al. Carnabel și dr. I. 
Stavarache. Ultimul a asistat ju
niorii noștri la toate cele patru 
turnee desfășurate pînă acum.

— Mulțumit de starea de sănă
tate a juniorilor ? îl întrebăm.

— Totul este bine. Sînt într-o 
condiție fizică optimă. Au o remar
cabilă capacitate de efort. La acest 
capitol nu vor fi probleme.

:oatem carnetul 
iul Iotului pînă 
i -fac*  (miercuri

Ne-am despărțit de Bunduc, Mo
rarii, Duniitrașcu și ceilalți in care 
rugbyul românesc își pune speran
țe, nu înainte de a întreba cine 
va fi căpitanul echipei. Vi-1 pre
zentăm : este un junior care s-a 
impus prin seriozitate, joc, autori
tate asupra celorlalți : Nicolae 
Ghlță (de fapt elev, membru al 
clubului sportiv școlar București).

Concluzia finală, cristalizată pe 
drumul spre București : la Snagov 
este atmosferă bună, optimistă. Și 
totuși, parcă — chiar la unii antre
nori — au început, firesc, emo
țiile—

începtnd de mîine, orașul Buzău este 
gazda turneelor finale ale campionatului 
național de juniori șl școlari la volei. 
La startul lor se prezintă 32 de echipe 
masculine și feminine (împărțite în 
două grupe : locurile 1—8 șl 9—16). ale 
căror dispute .se vor desfășura în sălile 
Școlii sportive, Liceului Pedagogic și Li
ceul „M. Eminescu".

La întrecerile băieților, pentru desem
narea campioanei, iau parte echipele 
Șc. sp. P. Neamț, Șc. sp. Buzău, Șc. sp. 
2 București. Llc. cu program de ed. fi
zică Rm. Vîlcea, Șc. sp. 1 București, Șc. 
sp. Sibiu, Lie. N. Bălcescu Cluj și Șc. 
sp. Timișoara. Dintre formațiile prezente 
la precedentul turneu final, doar Școala

MAMAIA, 13 (prin telefon). în piscina 
acoperită (50 m) din localitate au con
tinuat întrecerile campionatului de înot 
pe echipe rezervat celor mal tineri 
sportivi. REZULTATE TEHNICE :

CATEG. A : 100 m liber (b) : M. ON- 
CESCU (Șc. sp. 2) 61,8, H. Lucaclu (Șc. 
sp. Sibiu) 63,5 ; 100 m liber (f) : CATA
LINA PANULESCU (Petrolul) 67,7, Ana 
Georgiu (Șc. sp. Reș.) 69,9 ; 200 m mixt 
(b) : A. BIRINI (Crișul) 2:36,3, Al. Noap
te? (Șc. sp. 2) 2:37,8 ; 200 m mixt (I) : C- 
PANULESCU 2:45,7, A. Georgiu 2:46,6; 
100 m delfin (b) : H. LUCACIU 68,8, A. 
Birini 72.6 ; 100 m delfin (f) : MINOLA 
VASILIADE (Rapid) 1:15,0, S. Pănulescu 
1:17,2 ; 200 m spate (b) : I. SVETZ (Șc. 
sp. 2) 2:30,8, H. Habetler (Șc. sp. Timiș.) 
2:33.1 ; 200 m spate (f) : ILDIKO HOR
VATH (Crișul) 2:45,8, A. Georgiu 2:49,5 ;

CATEG. B : 100 m ljber (b) : H. NEA- 
GRAU (Crișul) 65,6, I. Kovacs (C.S’.M. 
Cluj) 67,1 ; 100 m liber (f) : CARMEN 
NICȘULESCU (Șc. sp. 2) 1:11,7, Alina
Trifu (C.S.M. Cluj) 1:13,5 ; 200 m mixt 
(b) : H. NEAGRĂU 2:50,8, AL Szabo

VA REZISTA BOBÎLNEANU 
ATACULUI LANSAT DE 

VOICULESCU, DATCU Șl CEILALȚI?

La Sibiu, gazdă ospitalieră a motoci- 
clismulul se organizează miine o nouă 
Întrecere. Este vorba despre cea de a 
doua etapă a campionatului republican 
de dirt-track în care sint angrenați 20 
alergători de la Voința Sibiu, Metalul 
București, șl Voința Arad.

întrecerile acestei etape promit să fie 
deosebit de spectaculoase întrucît fie
care alergător va căuta, firește, să-Șț 
mărească bagajul de puncte cu atît mai 
mult cu cit. încă de duminica trecută, 
la Arad, lupta pentru supremație în a- 
ceastă ramură a motociclismulul s-a a- 
nunțat foarte disputată. Alături de Ion 
Bobilneanu am remarcat forma bună a 
altor motocicliști. Dar, iată clasamentul 
după prima etapă : I. Bobilneanu 15 pct., 
C. Voiculescu 14, A. Datcu 11. I. lonlță 
11, N. Riureanu 10, I. Tlchlndelean 9, 
I. Marinescu 9, S. Naghy 8, G. Sora 6, A. 
Deminan 6, I. Rașca 5. G. Ghiuca 4, T. 
Zoritti 4. P. Constantinescu 3, C. Servi
ciu 3, M. Muscalu 1, G. Banu 0.

• Mîine, Clubul sportiv Steagul roșu 
Brașov organizează In Valea Râcădăuluî 
(Brașov) primul concurs de motocros al 
anului — concurs pregătitor în vederea 
campionatului care începe duminică, 22 
aprilie.

CAMPIONALELE COPIILOR 
Șl STUDENȚILOR BUCUREȘTENI 
Astăzi șl mîine, sînt programate în 

Capitală două atractive competiții de 
judo. In sala Dlnamo, peste 90 de copil 
Își vor disputa întlietatea astăzi după- 
amiază, în cadrul etapei de zonă a cam
pionatelor republicane individuale re
zervate acestora. Copiii clasați pe pri
mele locuri se vor califica pentru fina
lele întrecerilor.

Mîine, după-amiază, în sala institutului 
de Arhitectură, vor avea loc confruntă
rile etapei pe centre a campionatelor re
publicane individuale universitare. La 
acestea își vor încerca șansele studenții 
bucureșteni de la I.E.F.S., Universitatea, 
Institutul Agronomic, I.P.G.G., Institutul 
Politehnic, A.S.E., Institutul de Construc
ții și Institutul de Arhitectură.

CRIȘUL ORADEA CONDUCE 
ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

(C.S.M. Cluj) 2:52,5 ; 206 m mixt (f) : 
MIHAELA GEORGESCU (Petrolul) 
2:49.3, Carmen Bunaciu (Șc. sp. Sibiu) 
2:58,9 ; 100 m bras (b) : AI,. SZABO 4
1:22,0. Fl. Mustață (Brăila) 1:29,3; 100 m 
bras (f) : LIGIA ANASTASESCU (C.S. 
Școlarul) 1:26,6, M. Georgescu 1:29,3 ; 
4x100 m mixt (b) : CRIȘUL 5:23,1. Șc. sp. 
Reșița 5:31,0: 4x100 m mixt (f) : PE
TROLUL 5:30,0, Șc. sp. Reșița 5:42,0.

CATEG. C : 50 m spate (b) : C. BANU 
(Șc. sp. Galați) 38,3, L. Balint (Șo: sp. 
Tg. Mureș) 39,6 ; 50 m spate (f) : AN
GELA BODOR (Șc. sp. Galăți) 39,5, Ma- 
rilena Măglașu (Dinamo) 40,4 : 4 X 100 m 
liber (b) : CRIȘUL 5:10,5, C.S.M. Cluj 
5:32,6 ; 4x100 m liber (f) : C.S.M. CLUJ 
6:01,7, Șc. sp. Reșița 6:31,1 ; 50 m bras 
(b) : A. TOTH (Șc. sp. Timiș.) 44,6, C. 
Szllagy (C.S.M. Cluj) 45,5 ; 50 m bras (f) : 
ILINCA BAȘA (C-S. Școlarul) 43,0, Mi
haela Molsan (Petrolul) 45,0 ; 100 m del
fin (b) : L. BALINT 1:23,1, A. Madi (Cri
șul) 1:28,8 ; 100 m delfin (f) : ILDIKQ 
ZABORSKI (Crișul) 1:33,2, M. Măglașu 
1:34,0.

PARTICIPANT! DIN 4 CONTINENTE LA „CENTURA DE AUR"la

Modesto FERRARINl

TURISTICĂ SI CIC10CR0S

Au sosit si boxerii
• Printre sportivii care vor parti

cipa la întreceri se numără și pugi- 
liștii din Uganda, țară a cărei repre-

din R. P. D. Coreeană

notăm 
ora în- 
aprilie. 

I: după
— de

vă

In capitală

DIN ETAPA A
FEMININ

DenischL
Prezența inedită. Un osspet 

marcă: cunosc-iui pci'or i 
național, maestru: emerit al spor
tului, Valerin Irimesen (ea? 
evoluat pînă acum două săpiâ: 
ca jucător la Angâulexne. ia Fi 
ța). Numai că el n-a venit în 
zită. ci în noua sa calitate de an
trenor federal. ÎI aflăm întl 
zat pe iarbă, printre jacâto: 
vestindu-le despre rugby, dl 
sfaturi: mai apoi * camera

P.S. Afișul turneului (reluat și 
în vigneta noastră) a fost realizat 
de graficianul Radu Veluda, 
rvgbyst. maestru al sportului.

zentativă de box este considerată 
drept una dintre cele mai puternice 
de pe continentul african. Este pen
tru prima dată cînd boxerii ugandezi 
ne vizitează țara. Printre ei, „co
coșul" Mugwanga, învingătorul lut 
Giju la J. O. din Mexic și olimpi
cul munchenez Odwori (48 kg.).

• O federație din altă țară afri
cană, Ghana, a anunțat că va tri
mite Ia București trei boxeri: Joe 
Destimo (cocoș). — concurent olimpic 
1a Munchen, Dogbe Agbenale (semi- 
ușoară) și Mohammed Aii (semi-mij- 
locie). De reținut faptul că, în ulti
mele luni, pugiliștii ghanezi s-au bu
curat de sprijinul unui specialist ro
mân în sportul cu mănuși. Este vor
ba de fostul campion Eustațiu Măr
gărit

Șl INPREJURIMI

ÎNTRECERI de orientăre
In Capitală și în împrejurimi vor 

avea loc duminică — în organizarea 
Consiliului municipal de educație fi
zică, a consiliilor de sectoare, precum 
și a altor factori — diferite competi
ții în care urmează să fie angre
nați foarte mulți amatori ai sportu
lui.

După ce timp de cîteva duminici 
am asistat la crosuri, acest sfîrșit 
de săptămînă va fi dominat de în
treceri de orientare turistică și ci- 
clocros. In pădurea Băneasa. ince- 
pînâ de la ora 9, Consiliul de edu
cație fizică al Sectorului I va orga
niza, pentru elevi, concursul „Roza 
vinturilor*.  O întrecere similară, do
tată cu același trofeu, va organiza șl 
Sectorul II, aceasta urmînd a se 
desfășura în pădurea Pustnicul. La fel

»

și sectoarele 
rile vor ine

In pădure 
8, va avea 
concurs de orie 
vor lua narte i 
râie și liceelor.

Alte acțiuni ii 
pe cicloturiști. i 
de specialitate i 
bare pe biciclete în pădurea Mc 
șoaia, plecarea urmîr.d a avea lo< 
ora 8.30 din fața stadionului Dinamo, 
iar Sectorul II de educație fizică a 
inițiat o întrecere similară, de la 
ora 10, cu plecarea de la F.M.R.T.V. 
(Pipera), pe traseul bulevardul Lacul 
Tei, strada Barbu Văcărescu, Calea 
Floreasca. Și-au anunțat participarea 
membri ai asociațiilor .sportive din 
întreprinderi și instituții.

• A sosit în Capitală șl puternica
echipă a Republicii Populare Demo
crate Coreene. Printre noii oaspeți 
remarcăm „semimusca*  Kim-L’-Kil, 
medaliat cu argint la J. O. de la 
Munchen și „cocoșul" Kim-Iun-Huan 
și el participant olimpic. Iată-i șl pe 
ceilalți boxeri coreeni : " * '
Kim-Cai-Eun, 
Donk-Huan, 
Ien-Huan, ‘ 
Su. Formația 
prezentant la

• Profitind 
cei echipe a 
Bucureșt 
inițiativa

mente comune intre oaspeți și pu- 
giliștil noștri fruntași. Stevenson, 
Correa și ceilalți campion! au accep
tat propunerea șl astfel sportivi de 
la Steaua, Dinamo, Metalul și de la 
alte cluburi bucureștene și din țară, 
sosiți In Capitală pentru „Centura 
de aur*,  s-au antrenat împreună. 
Pregătirile au decurs intr-o atmos
feră prietenească.

• La „Centura de aur*  se va ar
bitra la cinci mese, așa cum se pro
cedează la marile competiții interna
ționale oficiale. Deciziile vor fl hotă- 
rite numai de oficiali A.I.B.A. și 
E.A.B.A., din țara noastră și de pes
te hotare. Printre arbitrii judecă
tori străini prezenți la „Centura de 
aur*  remarcăm pe Ahmet Comerț 
(Turcia), S. Antonopoulos (Grecia), 
Valle Resko (Finlanda), Zalla (Italia), 
Gombaut (Franța) etc. Iată și oficia
lii români: C. Chiriac, I. Boamfă, P. 
Epureanu, Aii Rișat, P. Mihelfi, M. 
Stănescu, V. Popescu, V. Cazacu, M. 
Voiculescu, V. Schiopu. 4

Un grup de juniori exersează unul din procedeele importante: 
introducerea balonului in grămadă. Foto î Ion MIHAlCA CULESE

DINTRE BUTURI

„CE VA PROPUNEȚI LA ACEST 
I DE SĂPTĂMÎNĂ ?“

SFÎRȘIT ASTĂZI, PE STADIONUL „1 MAI" DIN CONSTANȚA
(Urmare din pag 1)

k. (Urmare din pag. 1)

trecerile la nivelul unităților șco
lare din municipiu și din județ, cu 
precădere crosuri. Țin să precizez 
că elevii vor beneficia nu numai 
de terenurile sportive ale școlilor, 
ci și de cele ale organizațiilor spor
tive. Estimăm la circa 30 000 nu
mărul copiilor care vor participa 
la aceste concursuri".

• Vasile Stanciu (Olt) t „Paralel 
cu continuarea întrecerilor din ca
drul „Cupei vacanței", la finele a- 
cestei săptămîni vor avea loc pro
be de alergări pe diferite distanțe,

sub denumirea de 
litlui" la Slatina și 
Caracal, Corabia, 
etc. Anticipăm la 
numărul participant!loi’''.

• Augustin Brîndușa (Dolj) : 
„Continuăm competițiile începute în 
săptămînă precedentă : „Cupa Uni
versității", pe ani de studii, la fot
bal, „Crosul primăverii’’ pentru 
studențl și tinerii din asociațiile 
sportive sindicale, „Crosul cravate
lor roșii” cu participarea elevilor 
din toate școlile generale ale mu
nicipiului Craiova. Țin să mențio
nez că alergări de cros vor mai 
avea loc la Calafat și Băilești",

„Crosul ghioee- 
in orașele Balș, 
Drăgănesti Cit 
aproape 10 000

Miine, duminică 15 aprilie
PROGRAM POLISPORTIV ÎN PARCUL DINAMO

STADIONUL CENTRAL, orele 11 î 
FOTBAL CAMPIONAT DIVIZIA C : 
Dinamo Obor—Tehnometal ; ora 15 : 
Revedere cu fotbalul feminin : Ra
pid—Unirea Tricolor ; ora 16,30 : Pri
mul Joc internațional de rugby al 
anului : Steaua București—Selecționa
ta Armatelor franceze.

TERENUL HI, FOTBAL : „MARA
TONUL TINEREȚII", ora 9 : Dinamo

HI—Chimistul (campionat juniori) ; 
10,30 : Dlnamo—Rapid (copil ’59) ; 
12,00 : Dlnamo—Ș.S. 2 (juniori) ; 13,00 : 
Dinamo Obor_Liceul de fotbal (ju
niori) ; 14,30 : Dlnamo—Rapid (copii 
1957) ; 16,00 : Dinamo Obor—Laromet 
(copii).

SALA DE SPORT : orele 9—13 : 
Campionatele municipale de judo (ju
niori).

durata partidei și, ca un corolar al 
acestor argumente, vor căuta să ob
țină victoria la un scor care să pro
beze adevărata clasă a rugbyulul 
nostru.

Din tabăra noastră ni s-au comu
nicat și cîteva modificări de ultimă 
oră în formația pe care o vom pre
zenta astăzi după-amiază pe stadio
nul „1 Mai“, modificări determinate 
de cîteva indisponibilități de moment. 
Iată despre ce este vorba. Accidenta
rea centrului Motrescu (Politehnica 
Iași) a produs o perturbare oarecare 
a liniei de treisferturi; în locul său 
va juca Nica, al cărui post inițial pe 
aripă va fi ocupat de timișoreanul 
Peter. O a doua schimbare va fi ope
rată la grămadă, unde în locul 
Mihalaehe (Sportul studențesc), 
debuta tot un bănățean, Tătucu.

Iată, de altfel, cum va arăta XV-le 
ROMÂNIEI: Bucos (Farul Constanța) 
— Teleașă (Steaua), Nica (Dinamo), 
Marica (Politehnica Iași), Peter (Uni
versitatea Timișoara) — Nicolescu 
(Dinamo), Florescu (Dinamo) — Tătu
cu (Universitatea Timișoara), Daraban 
(Farul), Fugigi (Sp. stud.) — Postola- 
che (Steaua), Dumitru (Farul). — Dinu 
(Știința Petroșani), Popovici 
versitatea Timișoara), 
(Sportul studențesc). De 
că prezentăm o formație cu ’mulți 
debutanți în jocurile inter-țări, din 
„vechea gardă" nemaifigurind decî. 
Nica, Nicolescu, Florescu, Dărăban,

lui
va

(Uni- 
Atanasiu 

menționat

Fugigi, Dinu, și, oarecum, Postola- 
che și Marica — doi internaționali 
de dată mai recentă — iar Atanasiu 
debutează pe un post cu totul nou 
pentru el, acela de pilier! Cunoscînd 
capacitatea tehnico-tactică a echipei 
noastre, scontăm pe un succes de 
prestigiu.

Joi, după-amiază au sosit pe aero
portul internațional Otopeni și rug- 
byștii spanioli, care sînt conduși de 
președintele federației de specialitate, 
dl. Florencio Noriega și de cunoscu
tul antrenor Gerard Murillo, origi
nar din orașul francez St. Jean de 
Luz, situat la granița dintre cele 
două țări. Oaspeții iberici sint opti
miști în ceea ce privește comporta
rea echipei lor la Constanța, dar re
cunosc, în chip sportiv, că prima 
șansă aparține gazdelor...

Iată și formația pe care o vor ali
nia spaniolii: Calderon (Cisneros 
Madrid) — Gijon (El Salvador), Co- 
rujo (Canoe Natacion), Frijoo (Atle
tico San Sebastian), Santana (Cisne
ros Madrid) — Moriche (Arquitec- 
tura Madrid), Luque (Canoe Nata- 
ciom), — Bueno (Atletico San Sebas
tian), Epalza (Cisneros Madrid), Mar
tin (Arquitectura Sevilla) — Menen
dez (Natacion Barcelona), Blanco 
(Canoe Natacion) — Berdugo (El Sal
vador), Zapiain (Canoe Natacion), 
Mocoroa (Atletico San Sebastian). 
Rezervă: Del Key (Samboyana Barce
lona).

Reamintim că partida va fi arbi
trată de francezul Jacques Saint 
Guilhem, și va începe la ora 15,30.

• In această lună, două divizionare A 
vor susține partide internaționale peste ho
tare : Grivița Roșie va juca în Franța trei 
meciuri cu : Perpignan, Castres și Graul- 
het (toate din Liga A), iar Farul va par
ticipa — între 27 aprilie și 3 mal — la 
un turneu ce va avea loc In Italia (la 
Milano) alături de MKO Leningrad, de 
formația italiană Parma și o echipă — 
nedesmnată încă — din Tara Galilor.
• Divizionara B, Constructorul, a între

prins un turneu in Cehoslovacia, jucind 
cu reprezentativa națională, in fața că
reia a pierdut cu 7—ÎS, și cu Dukla 
Fraga pe care a Intrecut-o cu 15—IX

Iu-Iun-Dju,
Kim-Bon-Hak, Scn- 

Kim-Rok-Iun, Djong- 
Tak-Iun-Huan, Ro-Iun- 

i coreeană nu are re- 
categoria grea.
de prezența puternî- 

boxerilor cubanezi la 
ția de box a avut 

antrena-

• Cu ocazia „Centurii de aur", 
arbitrul Marin Stănescu, veteranul 
oficialilor din țara noastră, va pri
mi Diploma de onoare, pe care i-a 
trimis-o de curlnd A.I.B.A., pentru 
îndelungată activitate ca arbitru 
ternaționaL

in-

ro-
vor
an-

• în ziua finalelor, Federația 
mână de box și C.S. Progresul 
organiza o festivitate dedicată 
trenorului emerit Lucian Popescu, cu 
ocazia retragerii acestuia din acti
vitatea profesională.

MECIURI RESTANTE

XIII-A A DIVIZIEI A

Băicoi — Instalatorul 
2495—2242 pd

București — Cetatea

Petrolul
București

Laromet
Giurgiu 2368—2183 pd

Rapid București — Gloria Bucu
rești 2608—2415 pd

Hidromecanica Brașov — Voința 
Tg. Mureș 2283—2252 pd

Metrom Brașov — Frigul Bucu
rești 2598—2334 pd

MASCULIN

Constructorul Galați — Rulmen
tul Brașov 4961—1980 pd (!) Prima

înfrângere a gălățenilor pe arenă 
proprie I

Constructorul București
toria Bod 5675—4906 pd

Petrolul Ploiești — Rapid Bucu
rești 5237—5160 pd

Electrica Sibiu — C.F.R. Timi
șoara 5172—4957 pd

C.F.R. Tg. Mureș — I. C. Ora
dea 5373—5125 pd

Jiul Petrila — Voința Tg. Mureș 
5177—4997 pd

Gloria București — Flacăra Cîm- 
pina 5388—4850 pd

Voința București — Laromet 
București 5365—4771 pd

Voința Cluj — Olimpia Reșița 
5295—5190 pd

Vic-

;■»

„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ"

au Început întrecerile finale In
întrecerile din cadrul competiției 

dotate cu „Criteriul de primăvară" 
se desfășoară, începînd de vineri, 
Pe '
Se joacă fiecare cu fiecare, astfel 
că '

CADRUL CRUPELOR

grupe de cîte patru jucători.

sistemul este avantajos mai cu 
seamă pentru tenismenii eliminați 
din primele tururi, ei avînd posi
bilitatea să rămînă în continuare 
în competiție.

în prima grupă a senioarelor 
s-au disputat cîteva meciuri fru
moase. Valeria Balaj (Steaua). în 
bună dispoziție de joc. își continuă 
seria victoriilor. în meciul cu co
lega sa de club, Elena Trifu, Ba
laj a cîștigat în două seturi : 6—3, 
6—3. în alt meci, în care a avut-o 
ca adversară pe Felicia Bucur (Di
namo Brașov), Balaj a terminat, 
de asemenea, învingătoare cu

6—4, 6—4. Din această grupă Ba
laj este, deocamdată, singura ne
învinsă. Meciul dintre Felicia Bucur 
— Manana Nunweiller (Dinamo 
București) s-a terminat cu victoria 
în două seturi a primei jucătoare : 
6—3, 6—4. încă un rezultat din 
prima grupă : Elena Trifu — Ma
nana Nunweiller 6—1, 7—5.

Pentru ocuparea locurilor 5—8, 
în grupa a doua a seniorilor joacă 
Vera Rado-Pura (Politehnica Cluj), 
Florica Butoi (C.S.U. Constr.), Vera 
Dudaș (Mureșul Tg. Mureș) și Mi- 
haela Nossa (Progresul). Cîteva 
rezultate : Vera Dudaș — Vera 
Rado-Pura 6—7, 6—3, 6—2, Florica 
Butoi — Vera Dudaș 6—2. 6—3 ; 
Vera Rado-Pura — Mihaela Nossa 
6—2, 6—2.

Rezultate din grupa a IH-a:

5—8,

Lucia Tănăsescu (Politehnica Cluj) 
— Constanța Turea (Constructorul 
Hunedoara) 7—5, 6—4 Ana Breda 
(Mureșul Tg. Mureș) — Anca Flo- 
reșteanu (C.S.U. Construcții) 6—4. 
6—3 ; grupa a IV-a : Aneta Enciu 
(Dunărea Galați) — Angela Cră
ciun (Constructorul Hunedoara) 
6—4, 6—3. Paraschiva Georgescu 
(Constructorul Hunedoara) — Ele
na Cotuna (C.S.U. Construcții) 
6—1, 6—4 ; junioare 15- 16 ani 
(gr. 1): Dorina Brăștin (UT A.) — 
Mariana Socaciu (U.T.A) 3—6,
G—4, 6—0 ; Lucia Romanov (Cute
zătorii) — Viorica Demeter (Sănă
tatea Oradea) 6—2, 6—4 ; gr. a
II-a: Elena Jecu (Sănătatea Ora
dea) — Rodica Gheorghe (Dunărea 
Galați) 6—3, 6—2.

I. GAVRILESCU



MIINE, LA VIRȘEȚ, IUGOSLAVIA ROMANIA

JOCUL DE VERIFICARE DE IERI
AL LOTULUI DE TINERET

MECIUL MARILOR AMBIȚII
ALE JUNIORILOR NOȘTRI...

în orășelul iugoslav Vîrșeț se joacă 
miine ultima partidă din cadrul celei 
de a 8-a grupe preliminare a turneu
lui U.E.F.A. Pe stadionul din această 
localitate, incepînd de la ora 15,30 
(16,30, ora noastră) se vor întîlni se
lecționatele de juniori ale Iugoslaviei 
și României. Vor fi, indiscutabil, 80 
de minute de luptă dirză, în care 
se vor confrunta experiența și orgo
liul unor jucători divizionari A ca 
Vetrovici (Steaua roșie), Țar (Dinamo 
Zagreb), Hazabenț (Olimpia Ljubljana), 
Primoraț (Velej Mostar), ambiția și 
hntărirea lor de a-și înscrie în pal
mares prima și ultima victorie în 
grupa preliminară, cu 
a echipei noastre de 
carea pentru turneul 
petiției, organizat, în 
federația italiană de _____ _____
a obține această atit de mult aștep
tată calificare, pe lingă care au 
trecut în partida de la București, cu 
Grecia (1 aprilie), juniorii români au 
nevoie de o victorie la Vîrset sau de 
un rezultat de egalitate (nu mai mic 
de 3—3), care să le 
galeze 
echipa 
primul 
ilustra mai bine situația echipelor

marea dorință 
a reuși califi- 
final al com- 
acest an, de 

fotbal. Pentru

înaintea ultimei 
reamintim cum 
mentul :

1. GRECIA
2. ROMANIA
3. IUGOSLAVIA
Terminindu-șî _______ w

Greciei așteaptă cu_ emoții 
tarea Iugoslavia — România . 
partidei de mîine sînt, practic 
din cursă. Cu toate acestea. _
cum afirma chiar selecționerul Mla- 
dinici, echipa Iugoslaviei va face to
tul pentru a obține - victoria, jucind 
calm, relaxat, ofensiv, nemaiavind ce 
pierde.

Astfel prezenttadu-se lucrurile, fără 
îndoială, misiunea formației noastre 
nu-i deloc ușoară. Cu atit mai mul*  
cu cît indisponibilitățile se țir. lanț 
în lotul juniorilor convocați pentru 
partida de la Vîrșeț. Crișan. autorul 
golului victoriei de pe stadionul ate
nian AE K, lovit în meciul Electro
putere Craiova — Mineral Baia Mare, 
nu face deplasarea, ta locul lui fii 
rechemat arădeanul Petrișor. Uș 
accidentați au fost Ciurea si S-m 
lanschi, pe aportul ambilor putindu- 
conta, totuși, miine. în schimb, r 

în co-Eîznuarc, J
trebării Negruțiu, Huriei si Chirx

partide de miine, sâ 
se prezintă clasa-

4 2 11
3 12 0
3 0 12 

meciurile,

6—5 5
3—2 4
2—4 1 

echii 
cottfru

ia. Gazde 
ieșite 
după

P 
P 
p. 

ipa

Ieri, antrenorul principal 
Constantin Ardeleana, ne 
numai după o „încălzire*  
efectuată înainte de meci, 
tea ști

deci, motive întemeiate de neliniște 
și mgrij srare in tabăra jucătorilor 
noștri- Să sperăm. Insă, că ele nu 

avea darul de a diminua în
crederea în victorie a jucătorilor noș
tri Sigur că nu va fi ușor, dar e- 
ehipa (probabil în următoarea aleă- 

Ciurea — Cotigă. Xaghi. Agiu 
sau Negruțiu, Chivu sau Lueuță — 
Stoica. Munteanu. Iuga — Petrisor. 
Kăducanu. Șumulanschi). indiferent 
de condițiile în care se va desfășura 
meciul, va trebui sâ lupte pînă la 
epuizare, cu o dăruire totală, eu »e- 

c e și ardoare pentru a obține 
ria și, implicit, calificarea.

Laurentiu DUMITRESCU

al lotului, 
spunea că 
mai tare, 

. se va pu- 
care dintre cei trei titulari 

efâeut și. deci, apt de joc. Iată,

Cu gîndul la amicalul de miercuri, 
de la Odesa, cu selecționata similară 
a Uniunii Sovietice, lotul de tineret 
pînă în 23 de ani a susținut Ieri 
dupâ-amiază, pe stadionul Politeh
nica din Capitală, primul joc de ve
rificare. Partener, formația de tine
ret a Sportului studențesc, pe du
rata a trei reprize de cîte 30 de mi
nute fiecare. A fost limpede că an
trenorul Cornel Drăgușin a urmă
rit, în principal, rularea tuturor ju
cătorilor convocați (mai puțin Gri- 
goraș, reținut de un examen, ieri), 
: >cmal spre a găsi cea mai bună 
formulă, mai ales pentru acoperirea 
acelor posturi rămase vacante prin 
promovările în prima reprezentativă 
sau datorită accidentărilor.

Prima constatare îmbucurătoare a 
fost prospețimea majorității jucăto
rilor, in pofida faptului că ei ve
neau după două etape de campionat 

In decurs de patru zile, 
tineret avea să accentueze 
In mișcare permanentă mai 
prima mini-repriză, atunci

disputate 
Lotul de 
jocul său 
ales în . ......... .. ..
tind a și înscris două goluri (Boloni, 
în min. 10 dintr-o lovitură liberă de 
la 22 de metri ; Lucaci, în min. 24 
cind a centrat, iar portarul I. Va- 
sile a greșit elementar) și a realizat 
și alte acțiuni cursive, gîndite, spec
taculoase. In acea primă repriză a 
evoluat următorul team : Cavai — 
Anghelini, G. Sandu, Sătmăreanu II, 
Tănăsescu — Boloni, Mulțescu, Mol
dovan — Anghel, Roznai, Lucaci. 
Următoarele 30 de minute au fost

mult mai utile pentru lot, deoarece 
tinerii antrenați de Octavian Po
pescu au opus o rezistență nebănuită, 
iar schimbările făcute (Sătmăreanu II 
fundaș lateral tn locul lui Anghelini, 
Ciugarin în locul lui Sătmăreanu II ; 
Ștefan in locul Iul Cavai; Dumitriu 
IV în locul lui Mulțescu ; Chihaia 
In locul lui Roznai și din 
min 41. Vițan în locul lui BSlonl) au 
influențat jocul de ansamblu al re
prezentativei. „Under 23“ înscrie și 
în această repriză un gol (Anghel în 
min. 56, la o fază creată de Moldo
van), dar jocul său nu s-a ridicat la 
nivelul primelor 30 de minute. în 
ultima treime a partidei, selecționa- 
bilil lui Cornel Drăgușin încep să 
se miște din nou bine, construiesc 
mai multe faze ofensive, înscriu încă 
două goluri (Roznai — min. 23 și 
Sătmăreanu II — min. 67), arătînd 
resurse fizice îmbucurătoare. For
mația din ultima repriză : Cavai 
(Ștefan) — Anghelini, Ciugarin, G. 
Sandu, Sătmăreanu II — Dumitriu 
IV, Mulțescu, Vișan — Chihaia, Boz- 
nai, Lucaci.

Acest 5—0 a interesat, mai ales prin 
mișcarea de ansamblu a lotului. Și 
din acest punct de vedere, aprecie
rile sînt bune. în privința finalizării, 
antrenorul Drăgușin mai are însă de 
finisat. Va încerca acest lucru mîine 
în jocul cu prima echipă a Stelei 
(Stadion Steaua, ora 11), cînd va 
incepe meciul cu formația cu care 
va juca, în mare, la Odesa.

Mircea M. IONESCU

7*
ca punctaj și 
Greciei, aflată, 
loc în grupă.

permită să e- 
golurl marcate 
deocamdată, pe 
Dar, pentru a

SERIA I

Giulești

Giî>-stai

MIINE, IN DIVIZIA B

Meri amical in

RAPID - F. C ARGEȘ

CEAHLĂUL P. NEAArr — METALUL 
BUCUREȘTI: Z. Szeesei. ajutat Ia fctoe 
de I. Soos și C. Cimpeanu (:oțl tLn Tg- Mureș);

C.F.R. PAȘCANI — METALUL PLO
PENI : Fr. Coloși, ajutat de D. Gbeța 
și V. Roșu (toți dm Bcrești);

F.C. GALATI — DELTA TULCEA : M. Marinciu, ajutat de N. D-irescu Ș2 C- 
Berghiu (toți din Plcieșr) ;

C-S. TÎBGOVIȘTE _ GLORIA BUZĂU 2 
T. Trofin. ajutat de M. Cc~_r.az.txz. șx Dl 
l^ăconescu (tot: c..-. :DUXABEA GIURGIU — nOGBESlT. 
brăila î N. Gheorsbe. i.ztr. ds L PtxA 
și Gh. Vasi’escu II (toti d*n  BacveftO;PROGRESUL BUCUREȘTI — S-X. OL
TENIȚA : Em*  VUitQiesau ajnttt de

ie M. CSp K

— CAL. CALAȚI:

GREȘtU DE ADD1TDU
MAI MULT DECIT SUPARATOARE...

sa de arbitru, neacordînd o lovi*  
tură de la 11 metri reșițenilor, la 
un fault fără nici un dubiu să- 
vîrșit asupra lui Atodiresei. Cine 
i-a dat acest drept ? Regulamentul, 
în nici un caz I De altfel, presa a 
luat poziție hotărîtă împotriva felu
lui cum a condus Petre Sotir, par
tida Sportul studențesc — C.S.M. 
Reșița. Cităm : „în minutul 85, Pe
tre Sotir le-a refuzat (n.ft.: oaspe
ților) o lovitură de la 11 metri. De 
altfel, arbitrajul a fost de un ni
vel extrem de scăzut, conducătorul 
partidei produeînd ilaritate prin de
ciziile dictate" (ROMANIA LI
BERA) ; „Arbitrajul slab, SUBIEC
TIV (n.n.: sublinierea noastră) al 
Iui Petre Sotir" (SCÎNTEIA TINE- 

Un asemenea arbitraj,' RETULUI) ; „Ba mai mult, ei (n.n. : 
oaspeții) puteau obține și victoria, 
dacă nu se împotrivea arbitrul Pe
tre Sotir, care le-a refuzat un pe
nalty clar, chiar și la... lumina re
flectoarelor". (INFORMAȚIA BUCU- 
REȘTIULUI). Același ziar se ocupă 

, și de faptul că Vasile Topan a tre
cut cu vederea un fault în careul 
Stelei, conchizînd că „arbitrii i-au 
defavorizat pe oaspeți, neacordin- 
du-le cîte un penalty clar".

De altfel, în ceea ce privește in
fracțiunea lăsată nesancționată de 
către Petre Sotir, 
o întîlnim și în 
torului federal, 
care arată că .. 
sci au fost comise DOUA 
sublinierea noastră) faulturi 
cesive, dintre care unul în supra
fața de pedeapsă". Regretăm 
n-am putut citi și raportul lui 
Drăgușin, asupra arbitrajului 
V. Topan, din meciul Steaua 
F.C. Constanța, dar, pînă ieri 
amiază el nu ajunsese încă la Co
misia centrală 
disciplină...

Azi, de la ora 16.43. pe_______
Iești, divizionarele A Rapid și F.C. Arțeț 
se vor Lntllr.i Intr-o interesantă partuU 
amicală.

In deschidere, de :a era 1LU, vor Juca 
echipele de tm creț-rezerve ale trierilor Rapid șl Dinam*.

pe.raneu APARAREA IN LINIE
LIDERII SUSȚIN EXAMENE DIFICILE

După patru etape în care am avut 
de consemnat numai arbitraje bune 
și foarte bune, iată că cea de a 
cincea etapă a returului ne-a pus 
în fata unor surprize neplăcute, a 
unor prestații nemulțumitoare ale 
unor „cavaleri ai fluierului". Și, 
din păcate, aceste evoluții necores
punzătoare ale arbitrilor, n-au făcut 
docît să se alăture unor aspecte 
negative, legate de slabul nivel 
tehnic al jocurilor, chiar și al unora 
care aduceau în fața spectatorilor 
echipe fruntașe, cu nume presti
gioase.

Spunînd aceasta, nu vrem, totuși, 
să ignorăm faptul că în cîteva me
ciuri, din această mult comentată 
etapă, s-au înregistrat și arbitraje 
excelente.
semnalează Florea Tănăsescu, se
cretar general al F.R.F., prezent la 
meciul de la Pitești, dintre F. C. 
Argeș și Dinamo, a fost cel prestat 
de Otto Anderco și de cei care l-au 
ajutat la linie : Grigore Bîrsan și 
Gabriel Blau. „Am asistat la un 
adevărat derby — relatează Florea 
Tănăsescu — realizat și prin jo
cul corect al celor două echipe, dar 
și prin contribuția brigăzii de ar
bitri, cu decizii juste și prompte". 
Un alt observator federal, Mircea 
Sămărcanu. relevă, de asemenea, 
rolul pozitiv al conducătorului par
tidei de la Brașov, Chevorc Ghe- 
migian, „care a condus fără gre
șeală", fiind bine ajutat de cei doi 
tușieri : Aurel Bentu și Gheorghe 
Micioș. Trimisul Federației remarcă 
și o fază de joc, cea care a prile
juit înscrierea celui de al doilea gol 
al Steagului roșu, „în urma apli
cării corecte a legii avantajului".

Se poate spune, însă, că aseme
nea arbitraje sînt sau ar trebui 
să fie lucruri firești, că sarcina 
arbitrilor este tocmai aceasta, de a 
aplica întocmai regulamentul de 
joc. Și atunci, se naște întrebarea : 
de ce n-au procedat așa arbitrii 
Petre Sotir și Vasile Topan, care 
au condus, miercuri, meciurile Spor
tul studențesc. — C.S.M. Reșița și, 
respectiv, Steaua — F. C. Con
stanța ?

A produs 
dul cum a 
arbitru cu 
pe care n-ar trebui să-1... sperie 
situațiile din teren și să-1 conducă 
spre un arbitraj inactiv, 
în avantajul unei echipe (Sportul 
studențesc) și în dezavantajul ce
leilalte (C.S.M. Reșița). Se vor
bește, uneori, despre abuzuri, în- 
tr-un sector sau altul. Prin analo
gie, ee poate spune că și Petre 
Sotir a comis un abuz, în funcția

uimire, în special, mo- 
condus Petre Sotir, un 
vechi state de servici,

temător,

aceeași
raportul 

Robert 
„asupra lui

apreciere 
observa- 
Cosmoc, 
Atodire- 

(n.n. 
suc-

că 
C. 

lui

la

de competiții șl

Jack BERARIU

CLASAMENTUL 
ECHIPELOR 
REZERVE

CAMPIONATULUI 
DE TINERET -

1. Dinamo 20 10 6 4 34—21 26
2. „U“ Cluj 20 11 3 6 36—20 25
3. Petrolul 20 9 7 4 32—19 23
4. C.S.M. Reșița 20 9 6 5 29—27 24
5. U.T.A. 20 9 4 7 18—16 22
6. Steaua 20 8 5 7 41—24 21
7. F.C. constanța 20 8 4 8 29—28 20
8. Steagul roșu 20 8 4 8 20—21 20
9. Sp. studențesc 20 7 5 8 27—32 19

10. Jiul 20 8 3 9 24—31 19
11. Univ. Craiova 19 8 2 9 26—27 18
12. F.C. Argeș 20 7 4 9 23—26 18
13. Rapid 20 6 4 10 22—23 16
14. Sport Club Bacău 20 7 1 12 33—47 15
15. C.F.R. Cluj M 5 4 11 24—38 14
16. A.S.A. Tg. Mureș 19 4 6 9 21-35 14

Apărarea în linie reprezintă o 
formă specifică de acțiune în defen
sivă, potrivit căreia o echipă caută 
să tragă maximum de foloase de 
ordin tactic, de pe urma aplicării 
regulei de ofsaid Procedeul în sine, 
aparent simplu, presupune o per
fectă sincronizare în momentul de
plasării către înainte a fundașilor, 
atunci cînd un jucător advers — a- 
tacat pentru a fi deposedat, pasea
ză mingea în față, unui coechipier. 
Aceasta ar fi să spunem, în fond, 
tehnica unui mod de organizare a 
defensivei mai puțin obișnuit as
tăzi, în jurul căruia s-au purtat ți 
se mal poartă încă discuții eu pri
vire la controversata sa eficacitate 
pe planul luptei compel; ți anale. Pen
tru că, în timp ce tot mai mulți spe
cialiști susțin că apărarea în linie 
este perimată și jocul la ofsaid fa- 

k limentar, mai sînt încă unii care a- 
firmă că o asemenea formă de apă
rare rămîne în continuare utiliza
bilă. aptă de un randament superior, 
capabilă chiar să asigure — cu ris
cul de a frustra spectacolul — suc
cesul.

Problema care se pune însă acum 
nu este, după părerea noastră, aceea

-ÎT — 
berată a

otîE- 
jOC3- 
cr.eie 
Ajax,

a «zsz in

p€

zwcasal Diviziei A 
petTU « da posi- 

sâ ce precâ>ascâ 
ta vederea pamdeâar eu aeiecțiOBa- 
teie UR-SS Lire <eez*dă  
ccei:-._e ar-_-rriz:ea, propamtad mfi- 
*e e-jpe a XDC-a.

rejs IJ seefzri, capul de 
afs E iefc-e IrzErirea de la Baia 

taJer-zl ceriel • II-a, 
Pa&aetaăca TVBăcaara. si una dintre 

ta șefie, tarmația loca- 
-â M^ercX. ASt nertru slode.-ți cît 

bărmirerL perijda constl- 
:=--e teta mai dlLcile exa-

=<ene aje arestzd mmbl De aceea, am- 
fceie «We vor aroMea la întrecere 
ttaoe reszrseta pectrz a termina în- 
- Tct ta această serie, un

mec. a--a*e  awnțta. Este vorba 
de partida de la Oradea, dintre F.C. 
B»cr si CLSJL Săbâ. OrMenU au 
nevere de ambeîe pcncte pentru a 
-i=tae pe poriț-a secundâ sau, în 

cui eșec al Politehni
cii. ta Bata Mare, chiar să preia șe
fia seriei

S-ar părea că Ederul seriei I, 
FWIiuhcica iași, evxuîtsd pe propriul 
teren, ar avea o sarcină mai ușoară 
fn îadlnirea eu CS.U. Galați. Dar, 
Ia acest retur, tn timp ce evoluția 
studenților Cin Iași nu s-a mai situat 
la același nivel ca In toamnă, pres
tațiile gălâțeniior au înregistrat un 
crescendo. Asa că. n-ar fi exclus ca 
oaspeții să plece ți de la Iași cu un 
punct Urmăritoarele Politehnicii, 
Metalul București (locul 2, cu 22

J’tatea

SIMBÂTA

ATLETISM. Stadionul „Republicii' 
ora 16 : „Cupa 1 * *"  chisă seniorilor 
șl fete).

GIMNASTICA.
17,30 : campionatele 
(exerciții liner alese,

HANDBAL. Teren 
ora 17 : Rapid—I.E.F.S. (A, f).

JUDO. Sala Dinamo, ora 16 : cam
pionatele republicane individuale ale 
copiilor (etapa de zonă).

POPICE. Arena Instalatorul : Insta
latorul—Laromet ; arena Frigul : Fri
gul—Voința ; arena clubului Uzinelor 
Republica : Gloria—Voința Constanța 
— meciuri dm cadrul campionatului 
feminin. Divizia A ; arena Giulești : 
Rapid—Gloria (partidă din campio
natul masculin, primele trei schim
buri). Toate reuniunile Încep la 
ora 16.

-- ------ - w-- _----- «
Mai4* competiție des- și juniorilor (băieți

Sala Floreasca, ora 
internaționale 

feminin).
Constructorul,

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
11 : Prcgresu; București — Ș. N. Ol
tenița (Div. B) ; teren Dinamo, ora 
11 : Dinamo Obor—Tehnometal Buc. ; teren Electronica, ora U : Electroni
ca Buc.—Azotul Slobozia ; teren La- 
romet. ora 11 : Laromet Buc.—Voința Buc. ; teren Flacăra, era 11 : Ftacâra 
roșie Buc.—Olimpia Giurgiu (meciuri 
din cadrul Diviziei O.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, ore 
11 : campionatele Internaționale (fi
nala pe aparate, masculm și femi
nin).

HANDBAL. Teren Tineretului, ore 
19 : C.S.U. Construcții—Vulturul Plo
iești (B. f) ; teren Progresul, ora 16 : 
IGEX Buc.—Voința Buc. (B, f) ; ore 
17 : Universitatea Buc.—Progresul 
(A. f).

JUDO. Sala Arhitectura, ora 16 : 
campionatele republicane universita
re (faza pe centre).

SCRIMA. Sala Floreasca n, ora 8,30 t 
campionatele naționale de juniori 
mici.

TENIS. Terenurile Progresul, Tenis 
Club București și Steaua, de la ora 
14,30 : „Criteriul de primăvară" (concurs dedicat tuturor categoriilor).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 9 : întreceri la armă standard 3x20 focuri 
și pistol sport, în cadrul campiona
tului municipal.

VOLEI. Sala Giulești, ora A.S.E.—C.P.B. (B, f). Locomotiva— 
Medicina (B, m).

17 1

POLO. Bazinul Floreasca, ora 11:
Rapid—I.E.F.S. (Divizia A).

POPICE. Arena Constructorul : 
Constructorul Buc_ Constructorul Ga
lați i arena Giulești : Rapid—Gloria 
(ultimele trei schimburi ale meciurilor din campionatul masculin. Divi
zia A). Reuniunile încep Ia ora 8.

RUGBY. Stadionul Dlnamo, ora 
16,30 : steaua—Selecționata armatei 
franceze ; teren Constructorul, ora 10 : Constructorul—Olimpia (dlv. B).

DUMINICA

ATLETISM. Stadionul „Republicii*,  
ora 9 : „Cupa 1 Mai", competiție deschisă seniorilor șl juniorilor (băieți 
șl tete).

BASCHET. Sala Constructorul, de la ora 10 : Voința București—Sănăta
tea Satu Mare, I.E.F.S—Politehnica ; 
sala Giuleștl, ora 9 : Rapid—Crlșul Oradea (meciul în cadrul Diviziei A, 
la fete).

SCRIMA. Sala Floreasca II, ora 8,30 : 
campionatele naționale de juniori 
mici.

TENIS. Terenurile Progresul. Tenis 
Club București și Steaua, de la ora 
8,30 : „Criteriul de primăvară" (con
curs dedicat tuturor categoriilor).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 9 : în
treceri la pistol liber șl pistol cu aer 
comprimat, in cadrul campionatului 
municipal.

VOLEI. Sala Giuleștl, de la ora 10,30: Aurora—Unirea Tricolor Brăila (B. m). 
Flacăra roșie—Universitatea lași și 
Spartac—Dacia Pitești (B, f).

puncte) ți Gloria Buzău (3, cu 20 p) 
vor juca fn deplasare, la P. Neamț 
și Tlrgovjțte, unde vor întîlni echipe 
avide de puncte: Ceahlăul și, res
pectiv, Clubul sportiv. Deci, după 
toate probabilitățile, în fruntea cla
samentului seriei I ordinea actuală, 
va rămir.e șl după etapa de miine. 
în schimb, în subsolul clasamentului 
se pot produce modificări, deoarece 
diferența de puncte dintre echipe 
ește mică, iar în unele cazuri depar
tajarea este determinată de golave
raj.

In seria a II-a, unele formații care 
dețin locuri In zona lanternei, au 

acumuleze 
situa- 
C.F.R.

Și

mîine posibilitatea să 
ambele puncte. In această 
tie, ' se află, îndeosebi, ____
Timișoara, care deține locul 15 și 
care mîine va juca acasă, cu Minerul 
Anina. Feroviarii au prima șansă de 
a termina învingători, deoarece ad
versarii lor, atunci cînd evoluează 
In deplasare, nu reușesc să dea o 
replică prea dirză.

In program mai figurează partidele 
C.F.R. Pașcani — Metalul Plopeni, 
F.C. Galați — Delta Tulcea, Dunărea 
Giurgiu — Progresul Brăila, Progre
sul București — S. N.Oltenița, Știin
ța Bacău — Chimia Rm. Vilcea (se
ria I), Metalurgistul Cugir — Meta
lul Drobeta Tr. Severin, Gloria Bis
trița — Nitramonia Făgăraș, Corvinul 
Hunedoara — C.F.R. Arad, Metrom 
Brașov — Olimpia Oradea și Olimpia 
Satu Mare — Electroputere Craiova 
(seria a II-a).

După 20 de etape, în Divizia A

CIFRELE VORBESC...
Deoarece etapele a XIX-a și a XX-a 

s-au desfășurat la un interval scurt, in 
rubrica noastră de astăzi vom puncta 
cele mai importante aspecte ale meciu
rilor de duminică și miercuri.
• în ultimele două etape (mal puțin

partida Univ. Craiova—A.S.A.) s-au în
scris 29 de goluri : 14 duminică șl 15
miercuri. Deci, în cele 159 de meciuri 
ale campionatului s-au marcat 376 "*  
goluri.• F.C. Argeș, sportul studențesc 
C.S.M. Reșița au marcat cel puțin 
gol în flecare etapă a returului, 
schimb, fotbaliștii de la Petrolul 
mal reușit să înscrie nici un gol de pa
tru etape. Iar rapldlștli de trei etape.
• După 20 de etape, pe lista golgete- 

rilor figurează 129 de jucători : S.C. Ba
cău și F.C. Constanța, cu cite 10, Stea
gul roșu, Sportul studențesc, eu cite 9, 
F.C. Argeș, U.T.A., A.S.A., Univ. Craiova, 
Rapid, Jiul și C.S.M. Reșița, cu cîte 8, „U" 
Cluj, Dlnamo, Steaua, Petrolul și C.F.R. 
Cluj, cu cite 7.
• Duminică au fost dictate două lovi

turi de la 11 m : una a fost ratată de Mureșan, iar pe cealaltă a transformat-o 
Oprea. Miercuri nu ș-a acordat nici un 
penalty. Pînă în prezent, au fost dictate 36 de lovituri de la 11 m : 26 transfor
mate, Iar 10 ratate.

A Caniaro (A.S.A.), primind duminică 
cartonașul roșu, este al 13-lea jucător 
eliminat de pe teren de la începutul 
campionatului (al 3-lea în retur).
• în etapa a XlX-a conducătorii jocu

rilor au arătat de 9 ori cartonașul gal
ben : Năsturescu, Tonca, Cotormani, 
Gyorfl, Cadar, Strîmbeanu, Unchiaș, Ca-

de
$1 un 
m n-au

CUM SINT PREGĂTITE TERENURILE DE SPORT PENTRU SEZONUL ÎN AER LIBER?
Vnr.a't din pag 1)

care le au. La despărțire, tovarășul 
Gh. Alexandru ne-a asigurat că ba
zele sportive existente și cele In curs 
de amenajare vor fi utilizate cu ma
ximum de randament, deoarece s-a 
alcătuit — fa colaborare cu factorii 
interesați — un program competițio- 
nal ritmic și atractiv pentru sporti
vii de toate categoriile.

LUNA REAMENAJARILOR

Am continuat raidul nostru pe te
ma pregătirilor terenurilor de sport 
în vederea sezonului în aer liber ți 
prin celelalte orașe ale județului 
Vaslui. Următorul popas l-am fă
cut Ia Birlad. La intrarea in oraș te 
intimpină construcția noului stadion 
(ale cărui lucrări au depășit stadiul 
fundațiilor) amplasat lingă pădurea 
din zona verde a Uzinei de rulmenți. 
Ștrandul aparținînd asociației Rul
mentul, aflat vizavi de uzină, își va 
deschide porțile cînd vremea va de
veni favorabilă.

Ne-am oprit apot la stadionul Ti
neretului, situat in inima municipiu
lui. Am observat că tribunele cen
trale din lemn au fost recent 
rate și din deșeurile rămase 
confecționat cîteva rînduri de bănci 
la noul teren bituminat pentru 
bal. Peste drum, la baza 
Voința, aparținînd celor aproape 600 
de cooperatori, se văruiau interioa
rele vestiarelor, se reparau gardul și 
gradenele de la băncile din jurul te- 
lenuriior de handbal și baschet, iar 
cîteva grămezi de zgură și nisip aș
teptau să fie așternute pe suprafețele 
de joc.

în urmă cu o săptămînă a fost 
inaugurată sala de popice a Fabricii 
de confecții. De asemenea, toate șco
lile generale și cele patru licee și-au 
curățat instalațiile sportive iar altele 
chiar și-au extins terenurile de 
sport. Tov. Petru Oprea, președinte
le C.M.E.F.S., ne-a explicat că pe
rioada 15 martie — 15 aprilie a fost 
dedicată in exclusivitate recondițio- 
nării și amenajărilor de noi terenuri 
simple, menite sâ constituie locul de 
întîinire a cit mai mulți tineri și 
vîrstnici.

repa- 
s-au

hand- 
sportivă

RENUNȚĂRI FĂȚIȘE
Pînă la ultima împărțire adminis

trativă a țării, comună, micul oră
șel Negrești a avut o echipă de fot
bal care a activat în categoria C șl 
o reprezentantă în divizia școlară 
de handbal. Dacă formația de hand
bal (aparținînd liceului din localitate, 
care dispune de o bază corespunză
toare și are doi inimoși profesori de 
educație fizică : Maria Năstase șl 
Mihai Haciu) speră sâ revină In eșa
lonul divizionar, se pare că echipa 

insistențele 
locale, 

Motivul

de fotbal, cu 
C.J.E.F.S. pe lîngă 
nu mai poate fi 
principal : cei care ar trebui să sti
muleze și 
de fotbal 
Pentru a 
suficient 
provenite 
fost retrase din curțile gospodarilor, 
Consiliul popular, al cărui secretar 
este tov. Nicu Chiriac (și secretarul 
asociației sportive Unirea), nu a luat 
nici o măsură pentru a reda activi
tății terenul de fotbal. Unii tineri, 
aflînd de vizita noastră, s-au plîns 
că terenul lor e lăsat de mal multă 
vreme In paragină și ne-au rugat să 
intervenim ca echipamentul de fot
bal, închis într-unul din dulapurile 
de la sediul Consiliului popular, să 
fie folosit în scopurile pentru care a 
fost cumpărat. Am discutat cu tova
rășii respectivi și sâ sperăm că a- 
ceste rîndurl vor avea ecoul dorit

Nu putem încheia relatările din 
Negrești, fără a aminti — măcar în 
treacăt — de Școala profesională de 
mecanici agricoli (director — ing. 
loan Păuleț) a cărei bază sportivă, 
compusă din terenuri de baschet, 
tenis, volei, „dreptunghi" redus de 
fotbal, club cu mese de tenis și șah 
și o sală ingenios improvizată pen
tru jocuri, ne-a impresionat în mod 
plăcut.

NOTĂ DISCORDANTA-

Orașul Huși, care are peste 20 000 
de locuitori, dispune de un ștrand cu 
două bazine, pistă de popice, teren 
de volei și lac de agrement, de un 
stadion și mai multe baze sportive 
pe lîngă școlile generale și cele trei 
licee din localitate. La prima ve
dere s-ar părea că amenajările meu-

toate 
organele 
reînviată.
tinerii pe terenulsă atragă

stau cu brațele încrucișate, 
întări această afirmație este 

să arătăm că, deși apele 
din cauza viscolului au

La Huși, cele două licee vecine (Cuza-VOdă și M. Kogălniceanu) nu dau dovadă de 
același simț gospodăresc

J
L L ■ M. WOGĂLNICEANu]

zan, Hajnal, iar tn etapa a XX-a, de 13 
ori : Țaporea, Hrițcu, Vătafu, Anca, Co- 
dreanu, Penzeș, Țegean, Dumitriu IV. 
Nistor, Tătara, Munteanu („U“ Cluj), 
Cazan șl M. Sandu.
• în cele cinci etape ale returului un

număr de 50 de jucători au primit car
tonașul galben. Din păcate ’ ' '
care nu l-au „privit" bine 
au vrut să-l mai vadă încă 
Cazan — de 3 ori (etapa
XIX- a și XX-a), Munteanu ... _ _de 2 ori (etapa a xvn-a și a XX-a), M. 
Sandu _ de 2 ori (etapa a XVIII-a și a
XX- a) și Hajnal — de 2 ori (etapa a 
XVIII-a șl a XIX-a).
• Cronicarii ziarului nostru au acordat 

celor opt arbitri, care au condus 
dele etapei de duminică, 37 de 
4 au primit cîte cinci stele, Iar 
patru. Miercuri au fost acordate 
stele : 3 au primit cîte cinci stele, _ 
patru, V. Topan 2 stele, iar P. Sotir doar 
una. Deci, în cuplajul de miercuri cel 
doi arbitri au primit doar... trei stele.
• Noi apariții in acest campionat : Filip și Schep (U.T.A.), Albu (Steagul 

roșu), Volmer (S.C. Bacău), Cosma (Dl
namo). Chivu (Univ. Craiova), Marin 
(Rapid). Mărculescu (F.C. Constanța). Sava (Jiul), Mierluț (Petrolul), Dudu 
Georgescu (C.S.M. Reșița).
• După 20 de etape, cele 16 diviziona

re au utilizat 336 de jucători (în realitate 
slnt 333, deoarece Pană, Ciocirlan șl Ni- 
culescu au evoluat la două echipe) : 
Sportul studențesc (2 în retur) — 28, 
Univ. Craiova (2) — 25, Petrolul (6) — 
24, Steaua — 22, Dinamo (2). F.C. con
stanța (3), C.S.M. Reșița (2) —21, U.T.A. 
(3), A.S.A. (1). Steagul roșu (4), Rapid 
(1), Jiul (1), C.F.R. cluj (4), — 20, F.C. 
Argeș — 19, S.C. Bacău (1) — 18, „U” 
Cluj — 17.

a Meciurile etapei -a XIX-a au fost ur
mărite de aproximativ 161 000 de specta
tori, cifră ce constituie recordul campio
natului.

o Clasamentul orașelor, pe baza mediei de spectatori _ cifră aproximativă
— după 20 de etape se prezintă as 
1. CRAIOVA 22 100. 2. București 16 300,3—4. Reșița și Ploiești 13 500. 5. Tg. Mu
reș 10 700 6—7. Constanța șl Pitești 10 600, 
8. Arad 9 700 9. Brașov 9 400, 10. Bacău 
9 000, 11. Cluj 7 400. 12. Petroșani 4 400.

e Situația în „Trofeul Petschovschl”, 
după 20 de etape, este următoarea : 1.
PLOIEȘTI 9,50, 2—4. Arad, Cluj și Pitești 9,00, 5. Tg. Mureș 8,77, 6. București 
8,65, 7. Bacău 8,50, 8. Constanța 8,33, 9. 
Petroșani 8,27, 10. Reșița 8,20, 11. Brașov 8,09, 12. Craiova 7,44.

sînt fotbaliști 
prima dată și o dată. Iată-i: 
a XVH-a, a
(„U“ Cluj) —

parti- 
steie : 
4 cite 
26 de 
2 cite

— Tl-a dat repede transferul 7
— Imediat I Le-am spus : ori amenajați terenul, ori Îmi dați transferul la K0- 

gălnlceanu I...
Desen : Al. CLENCIU

ționatc ar satisface nevoile numero
șilor prieteni ai diferitelor discipline 
sportive. Privind lucrurile mai în
deaproape, se constată că stadionul 
este aproape impracticabil chiar și 
pentru cele două echipe locale de 
fotbal angajate in campionatul jude
țean. Să concretizăm i gardul protec
tor e regulamentar doar pe o latură 
a terenului de joc ; jumătate din 
vestiar este folosit ca... dormitor al 
Șantierului 2 construcții, pista redu
să de atletism nu are 
sară, iar tribunele, deși 
ici pe colo, au început 
că din temelii.

Ceea ce ne-a izbit 
Huși a fost contrastul 
complexe în aer liber, 
ceelor „Cuza Vodă" și 
gălniceanu*,  care, în pofida faptului 
că sînt vecine, se deosebesc ca de la 
cer la pămînt. în timp ce elevii Li
ceului „Mihail Kogălniceanu” (di
rector — Ștefan Bahnaru) beneficia
ză de terenuri de handbal, volei, 
baschet șl sectoare de atletism în
treținute cu spirit gospodăresc, în 
perimetrul de alături niște stîlpi de 
porți demontate aminteau că acolo

zgura nece- 
se repară pe 
să putrezeas-

mai mult la 
dintre două 
cele ale li- 
„Mihall Ko-

a existat cîndva un teren de hand
bal, care acum arată mai degrabă 
ca un maidan. Cînd te gîndești că 
Liceul „Cuza Vodă" (director — Mi
hai Hogaș) are ateliere de tîmplărie 
și lăcătușerie, nu poți înțelege de 
ce nu se confecționează două porți 
de handbal și cum de nu se îngră
dește și nu se umple cu zgură acest 
teren cu o poziție Ideală 
scurgerea apei ?

★
Și acum să încercăm 

Marea 
sportive 
județului 
curs de 
întreceri 
leanțele 
sport. Din păcate, însă, terenurile de 
sport nu sînt peste tot suficiente sau 
întreținute cum se cuvine, ceea ce 
semnalăm și in rindurile de mai sus. 
cu scopul de a determina înlătura
rea grabnică a deficiențelor ce pot 
diminua ampla acțiune a organizării 
concursurilor populare, preconizate 
de recenta Hotărîre a Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea mișcării 
sportive din țara noastră.

LOTO PRONOSPORT
PROGRAMUL CONCURSULUI 

NOSPORT DE MIINE
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

punerea buletinelor la concursul __
nosport de duminică 15 aprilie 1973.

Programul acestui interesant concurs este alcătuit din 8 meciuri din 
campionatul Italian și 5 partide de ca
tegoria B din campionatul țării noas
tre. Dar iată cum arată acest program: 
1. Atalanta — Roma ; 2. Bologna 
Verona ; 3. '
Lanerossl — Florentina : 
Sampdorla ; ~ 
Napoli — Torino ; ______ _
temazlonale ; IX. Ceahlăul Piatra Neamț 
_ Metalul București. X. C. S. TIrgovițte 
— Gloria Buzău ; XI. Minerul Baia 
Mare — Politehnica Timișoara ; XII. 
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Arad; XHI. 
C.F.R. Timișoara — Minerul Anina.
• Tinînd cont de preferințele parti-

PRO-

de- 
Pro-

- Awuia i a. DUăwgăid — ’ 
Juventus — Palermo ; 4.—5. Lazio —

6. Milan — Cagliari ; 7.
8. Ternana — In-

clpanțllor cîștigători la sistemele săp- 
tămînale de joc Loto-Pronosport — și In

pentru

o concluzie, 
amenajărilor 

orașe ale
majoritate a 
din cele patru
Vaslui sînt, sau se află in 

pregătire pentru a găzdui 
de natură să satisfacă do- 
aniatorilor de mișcare și

cursul lunii aprilie — continuă 
bulrea de autoturisme. Astfel, ] panții -
șl Pronosport, indiferent de 
la care au obținut cîștigul, 
letului sau buletinului, sau 
participare per variantă, pot _r 
tru un autoturism DACIA 1300 și 
tuala diferență in numerar, dacă 
loarea ciștigului obținut este cel 
egală eu aceea a autoturismului 

se

i atrl- 
particl- 

cîștigători la Loto. Pronoexpres 
‘ ‘ categoria .

felul bi- 
taxa de 

opta pen- 
1 even- 

va- 
puțin 
DA- oferăCIA 1300 (70 000 lei) 

tn luna aprilie.
NUMERELE EXTRASE LA SPECIALA LOTO DIN 13

Fond general de premii :
Extragerea I : 39 45 78 30 62 53 8 82 77Extragerea a II-a: 17 2 67 84 25 46 61 20 70 
Extragerea a III-a : 56 46 7 84 18 66 
Extragerea a rv-a : 88 33 15 25 86 8 
Extragerea a V-a : 61 61 90 17 45 ** 
Extragerea a Vl-a : 79 68 30 40 94 Plata premiilor se va face în 

tală tnceplnd din 25 aprilie pină 
mal, iar în țară aproximativ din 
aprilie pînă la 28 mal 1973 inclusiv.

care

TRAGEREA 
APRILIE 1973

3 118 765 lei.

n
83.
Capi
ta 28

28



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI

snort SSwinlume
CATHY CARD,

t

»

CLUJ, 13 (prin telefon). — Mai 
întîi se cuvin cîteva amănunte a- 
supra meciului dintre reprezenta
tivele Cubei și Olandei (90—62) 
desfășurat în încheierea reuniunii 
de joi seara a ediției a IV-a a „Cu
pei Federației1’ la baschet mascu
lin. Laureații cu bronz ai J.O. au 
demonstrat din nou virtuozitatea 
care le-a adus frumosul succes de 
anul trecut, dai- în același timp 
sportivii olandezi au dovedit exce
lentele lor calități de luptători, 
chiar și atunci cînd au în față ad
versari evident superiori. Este drept 
că au fost ajutați și de gabaritul 
impresionant al unora dintre ei, 
dar acest fapt nu poate scădea din 
meritul unei evoluții remarcabile, 
în ciuda diferenței de 28 de punc
te cu care au cedat. Punctele au 
fost înscrise de : Domecq 5, R. Ile- 
rera 17, Roca 14, Ortiz 6, Caniza- 
res 12, Calderon 6, T. Herera 13, 
Urgelies 15, Santiesteban 2 pentru 
Cuba, respectiv. Decker 8, Boot 4, 
Sikking 2, Harrewijk 5, Tuinstra 
6, Smit 10, Vrolijk 4, Akerboo 11, 
Ruisenaars 4, Van Duyl 8. Au ar
bitrat bine M. Wein (Ungaria) și 
I. Știrbu (România).

Alte completări se cuvin la în
trecerea dintre selecționatele Româ
niei și R. D. Germane (79—69), in
teresantă prin dîrzenis cu care a 
fost disputată, dar necorespunză
toare ca nivel tehnic din cauza 
sumedeniei de greșeli și ratări co
mise de ambele tabere. Dar cum, 
în mod firesc, ne interesează în 
primul rind lotul țării noastre ne 
vom referi Ia comportarea lui. Ast
fel. apreciem că baschetbaliștii ro
mâni nu au izbutit să valorifice 
în suficientă măsură evidentul plus 
de tehnică, deoarece nu toți jucă
torii au fost convinși că trebuie să 
se dăruiască deplin pentru a etala 
în mod net superioritatea față de 
formația adversă. Din această cau
ză, apărarea a fost depășită dese
ori de contraatacurile sportivilor 
din R. D. Germană, iar atacul a 
pierdut ritmul uneori, fiind im
pulsionat doar, de pericolul pre
zentat de scăderea avansului și li
neari de evoluția cu totul remar
cabilă a lui Radu Diaconescu. Dar

pentru a nu exagera în sublinierea 
exclusivă a aspectelor negative, este 
necesar să arătăm că respectivele 
notări au drept scop tocmai evi
dențierea faptului că baschetbaliș
tii români au posibilități mari, de
oarece și în aceste condiții ei au 
învins cu 10 puncte o echipă afla
tă în ajunul unui examen atit de 
decisiv cum este turneul de califi
care pentru campionatul european.

In meciul inaugural al reuniunii 
de vineri seara, echipa de tinere: a 
României au luptat din răsputeri 
pentru a face față reprezentativei 
Cubei, care însă. în mod Cresc a 
cîștigat la o diferență netă: 90—66 
(49—29).

Așteptată cu mult interes. întil- 
nirea dintre selecționatele României 
și Olandei a oferit publicului satis
facția unei victorii a sportivilor ță
rii noastre: 89—65 (48—31). Succesul 
a fost stabilit încă din prima repri
ză, cînd baschetbaliștii români au 
evoluat excelent: apărare agresivă, 
cu multe intercepții, atacuri variate 
încheiate cu aruncări precise de la 
semidistanță. Olandezii au echilibrat 
jocul doar spre mijlocul reprizei se
cunde. în Cnal, însă, Diaconescu 
(excelent și în această partidă). No
vac (cel mai bun de pe teren) și 
ceilalți coechipieri s-au distanțat din 
nou, înregistrînd cel mai categoric 
scor din confruntările cu reprezen
tativa Olandei. Au marcat: Novac 
22, Tarău 17, Oczelak 12, Chivulescu 
12. Diaconescu 11, Georgescu 8 
Ruhring 5, Cernat 2 (au mai jucat 
Pîrșu și Savu), pentru România, res
pectiv. Dekker 4, Boot 6, Sikking 
4, Harrewijk 3, Smit 2. Vrolijk 8. 
Arerboom 15, Ruisenaars 10. Var. 
Tuyl 13. Au arbitrat bine F. Bianchi 
(Italia) și M. Wein (Ungaria).

R. D. Germană — Ungaria 59— 
67 (3S—37).

în fruntea clasamentului se 
neînvinse echipele României și 
bei.

Programul de sîmbătă. de Ia
16,30: Olanda — România (tineret). 
România A — Ungaria, Cuba — 
R.D. Germană.

O. STANCUIESCU

ÎN CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA

A ÎNCEPUT O ADEVĂRATĂ
AVALANȘA A SURPRIZELOR

(prin tel», de IcSARAJEVO 13 
trimisul nostru).

Trecuseră doar : 
fostul campion ai
Ferenc Sido. dăduse ca sigi 
riile lui Bengtsson și Lee 
probele de simo'.u ți Dres 
lui au și fost infirmate. Ca sâ numai 
vorbim Oe încrederea abordată de 
jucătorul scandinav înaintea prooe- 
icr individuale! Si iată că aici, ia 
Sker.derija. asistăm la o aâr.irz:â 
ca'.alcadâ a surprizelor.

Prima victimă a fost campion 11 
mondial Ce acum dci ani. Steiîan

Partida a ri- 
i fiind ne- 
i desemna- 
m joc de 

reprezen- 
să se im- 

net cltimul 
med. Co

de ria- 
am învins, 
cind iști să 
Să fin sin
ea această 

lumea con-

cîteva ore de rind 
l lumii. maghiarul 

-a •* *\ — 
lâesa in 
sticurLe

află 
Cu-

ora

Bengtsson, eliminat In 
sovieticul Gomoșkov. 
dicat tribunele în picioare, 
cesare cinci seturi pentru 
rea învingătorului Intr-n 
contraatacuri permanenta, 
tantu! L'.R.S.fx a reușit 
pună în final, clstigind 
set : 21—9. Imediat după 
moskov a declarat, asaltat 
riști : ..Sînt bucuros că 
Dar ciue nu ar fi fericit 
Ia un campion al lumii ? 
cer. am intrat !a masă 
speranță. Desigur, toată 
șideră rezultatul ca o mare surprizi. 
insă nu este chiar asa. Cu Bengtsson 
m-am intilnit de opt ori și prin a- 
ceastă victorie scorul dintre noi 3 
devenit egal : 4—4 r

Fără îndoială că Gomoșkov a 
venit încrezător In șansele sale, 
emoții a avut destul ăe mari.

Copleșit de Infrîngere. Bengtsson 
a ținut, insă, să sublinieze cu spor
tivitate t „Gotnoșkov a fost mai bun 
ți na-a invins pe merit*.

în același timp, Ia o altă masă 
campioana Suediei. Brigitte Radberg, 
dispunea de sud-coreear.ca Lee Aile
sa, una dintre favoritele competi
ției feminine, care nu pierduse nici 
una dintre intunirile susținute In în
trecerea pe echipe. Nu știm cit de 
mult l-a consort: pe Bengtsson suc-

de- 
dar

„CUPA STEAUA" A DEBUTAT CU O ETAPĂ AGITATĂ

CICLISTUL BULGAR M. MARTINOV, ÎNVINGĂTOR MERITUOS

CAMPIOANA
LA J.O. DE
CONCUREAZĂ

bdasisttlod
LA
IN

MINCIITN,
ROMANIA

MSei sale, dar victo
ri, « se enviae a fi consemnată.

Pe cele 19 mese de concurs sur
prizele au lr-c—pu*  să se adune una 
dsțpă alta: trei dintre titularii echi
pe; R-P. Chineze (Li Cin-kuan, Su 
Fao-fa și Tiao Ven-luan) au fost eli- 
— -ați. la fel ș: Jonyer. Klampar 
L'r-zaria. Tsaka 'Japonia). Scholer 

Germania) de la băieți, Zoia 
va si Li Li de Ia fete.

ii noștri au furnizat, 
tide de bună calitate, 

Giurgiocă si Gheorghe s-au 
in prfcnii 32 de jucători din 

s mai putut trece și 
depășiți de

di

Rad
Reoreze

1- gerera 
Dobosi. “
Câjîfir i 
lume, dar eu au__
prațui —-mâxr, fiind 
versant lor.

La fete. Eleonora
tgviMt de iȚMleva----- --------- _
tr-o partidâ de mare luptă. Maria 
AlevaDdra a avut de înfruntat o re- 
zister.țâ deosebit de dirză din parte 
sovieticei Gedraitite, pe care a reu
șit. totuși, s-o învingă. Mult mai 
ușor a fost meciul următor — cu 
Kneib (R-F. Germania) — pe care 
românca a ăepâsit-o net Dac» va 
izbuti sâ dștige și partida pe care o 
are de susținut ceva m3i tîrziu, cu 
puternica jucătoare chineză Hu 
: î -.i-.ir-; se va ca
lifica în sferturile de finală, adică 
va face parte din primele opt jucă
toare ale I-:mti

încurajatoare a fost evoluția eî șl 
în întiinirea de debut la dublu fete, 
împreună cu japoneza Miho Hamada. 
Ele au eliminat cuplul Li Li — Ian 
Ciun (R.P. Chineză).

Vlaicov a
Eva Jeler

ad

fost 
în-

Proba de dublu-mixt începe sîm- 
bătă, tot atunci fiind programate șl 
celelalte probe.

Constantin COMARNISCHI
Rezultate tehnice mai importante. Sim

plu femei, turul 1 : Hu Yu-lan —
Yokota 3—0. Alexandru — Gedriatite 
(U.R.S.S.) 3—2. Radberg __ Lee Ailesa 
3—2. Riedlova — Li Li 3—1, Jeler 
(Iugoslavia) — Vlaicov 3—2 ; turul 2 : 
Grofova — Jeler 3—0, Kishazi — Ian 
Ciun 3—2, Edano _ Ciu Pao-ciun 3—1, 
Park Mi Ra — Rudnova 3—1. Cen Hu- 
ai-in — Lotaller 3—0, Hu Yu-lan — Ma- 
gos 3—1, Alexandru — Kneip (R. F. 
Germania) 3—0, Silhanova — Pogoso- 
va 3—0 ; simplu bărbați, turul 2 : 
Gomozkov — Bengtsson 3—2, Doboși
— Grimm (Elveția) 3—0, Kono
Klampar 3—1, Orlovski — Li 
kuan 3—1, Li Fu-iun — Tasaka 
Giurgiucă _ Slavnik (Iugoslavia) 
Kunz — Tiao Ven-iuan 3—1, Lian 
lian — Jonyer 3—0, Sarkojan —
Pao-fa 3—1, 
(Nigeria) 3—1 ; 
Dobosi 3—0, Si En-tin 
Konoa — Karakasevici 3—0,
— Leis 3—0. Stipancici — 
Borzei — Giurgiucă 3—0, 
Kunz 3—0.
Johansson ----- ------- -------- _
pa — ț-Scholer 3—0, Sarkojan — Gheor
ghe 3—0 : dublu bărbați. turul 1 : 
Dobosi, Gheorghe — Loong Peng Sun, 
Soong Poh Wan (Malaezia), Pedersen, 
Grimstrup (Danemarca) — Giurgiucă, 
Firănescu 3—2 ; dublu femei, preli
minarii, turul 3 : Vlaicov, Lecler (Ro
mânia, Franța) _  Peck Noi Hway, Yap
Aisuan (Singapore) 3—0 ; tabloul fa- 
voriților și semifavoriților (32 de pe
rechi). turul 1 : Abe, Edano (Japonia)
— Vlaicov, Lecler 3—1, Alexandru, Ha
mada (România. Japonia) — Li Li, lan 
Ciun (R. P. Chineză) 3—0.

Așa cum am mai anunțat, un 
grup de 7 înotători americani 
va evolua între 25 și 29 aprilie 
în țara noastră. în fruntea dele
gației 
Ocean 
campioana olimpică a probei de

sportivilor de peste 
se află Cathy Carr,

100 m
Alături 
urmări
Stimpson, Ann Marshall, Mark
Chatfield, David Johnsson și 
Tom Szuba.

bras de la Miinchen. 
de Carr vom mai putea 
pe Jenny Bartz, Linda

Cin- 
3—1, 
3—1, 
KO- 

SU 
Gheorghe — Aiyesoro 
turul 3 : Gomozkov — 

Beleznai 3—1, 
Li Pu-iun 

Martin 3—0, 
iman o — 

Lian Ko.lian _  Cordas 3—0,
- Cioi Sun Kuk 3—0, Kor-

Ieri s-au consumat la Moscova, 
pe patinoarul artificial de la Luj- 
niki alte partide decisive ale cam
pionatului mondial de hochei (gru
pa A). în primul meci Suedia a 
învins la mare luptă selecționata 
Finlandei cu 2—1 (0—1, 1—0, 1—0).

A urmat mult așteptatul derby 
dintre reprezentativele Uniunii So
vietice, neînvinsă în actuala ediție 
și Cehoslovaciei. Hocheiștii sovie
tici au dominat autoritar uneori, 
s-au dovedit mai rapizi și mai in
cisivi în acțiunile ofensive și au 
concretizat trei din cele patru si
tuații de superioritate numerică, 
cbținînd victoria la scorul de 4—2 
(2—1, 1—0, 1—1). Scorul a fost des
chis de Malțev, iar Jiri Holik a

Vremea nu a ținut cu participanții 
la ediția din acest an a „Cupei 
Steaua". Imediat după startul în pri
ma etapă, desfășurată ieri pe ruta 
București — Alexandria și retur 
(154 km) a început o ploaie toren
țială, care pe o porțiune de 20 km, 
cit a durat prima „repriză" de in
temperii a fragmentat plutonul, tri- 
îndu-i pe cei 71 de alergători români 
și bulgari după valoarea respectivă.

A urmat o aprigă urmărire Intre 
primul și al doilea grup. în față, 
bulgarul M. Tanev și stelistul C. 
Camer reușesc să evadeze și la un 
moment dat au un avans de 30 sec. 
In spate, campionul balcanic I. Ni- 
kolov și bucureșteanul V. Burlacu 
se desprind de colegii lor și — după 
o admirabilă cursă contracronometru 
în doi — prind plutonul. înțelegîn-

de 
fae

ca

du-se bine la trenă și ceilalți 20 
alergători din plutonul urmăritor 
joncțiunea cu fruntașii cursei.

A trecut o oră de la start țl 
ravana ciclistâ a parcurs 46 de km.
La intrarea în Alexandria, unde cei 
doi fugari sînt prinși, îi întimpină 
pe cicliști o nouă rafală de ploaie. 
La reîntoarcere, plutonul — regru
pat aproape In Întregime — are de 
înfruntat ua adversar pe cît de ne
dorit, pe atît de neinauplecat: via
tul rece. Evident stlnjesițL ciciiștfi 
pedalează compact pe șoseaua si
nuoasă, întrecerea fiind arimata pe 
rînd de N. Andronacbe, C. Grigore. 
I. Nikolov. V. Burlacu, V. Selejan e 
M. Martinov, care încearcă să eva
deze. Atacul decisiv se produce tnsâ 
cu 19 km înainte de sosire. !n co
muna Ghimpați, la o buseulaoi.

LA A 62 A EDIȚIE

r-

dr’â.șotză
> neoa-

nt

Tro» ANMOKACHE

99 SALATIERA DE ARGINT"

IMBRACA haine noi
• Pentru 
hr. 1 in
• Smith

prima oarâ — capi de serii ți «istem „open” • komonla pearta 
tona europeană • Adversare in perspectivi ; Olcnda ți lugoriarw 
ți A»he in echipa americani • Sud^crtricanii, oaspeți indenrobih • 

Start in toate ionele

Intrată activ pe făgașul reforme
lor, câre îricep să se resimtă în 
toate domeniile tenisului, „Cupa 
bavis” Se prezintă într-o nouă for
mulă la startul actualei sal» edi
ții. Anularea privilegiilor deținute 
de echipele campioane, timp de de
cenii, prin desființarea Challenge- 
roundului, este urmată acum de al
te măsuri spectaculoase, menite să 
facă mai interesantă, să zicem 
chiar mai „modernă”, întrecerea 
supremă a sportului alb.

Pentru prima oară, în această a 
62-a ediție, este adoptată formala 
capilor de serii. Echipele cele mai 
puternice, acelea care s-au clasat 
în fazele superioare, în precedenta 
confruntare, intră treptat în com
petiție. Criteriul valoric, care stă 
la baza acestei noi formule, trebuie 
să evite ciocnirea unor adversare 
de forțe disproporționate. în pri
mele tururi. Se acordă, totodată, 
mai mult timp disponibil marilor 

vedete ale tenisului, care nu mai 
sînt chemate în echipele lor națio
nale pentru partide fără miză.

Astfel, așa cum se 
și din alăturatul tabel 
ropene, în primul tur 
doar 14 echipe, cotate 
be. Runda a doua va 
unui grup de echipe considerate de 
forță medie, așa cum sînt Ungaria, 
Polonia, Suedia, Olanda. In sfîrșit, 
capii de serii — printre care și re
prezentativa țării noastre — încen 
lupta din al treilea tur, sferturile 
de finală ale celor două grupe.

Este o experiență interesantă, ca
re pare a avea toate șansele de a 
se integra definitiv sistemului de 
discutare a competiției. Singura 
critică ce i s-ar putea aduce este 
aceea că, prin separarea echipelor 
îh categorii de forță, multe țări, 
cu echine mai modeste, pierd unica 
ocazie de a face cunoștință cu așii 
rachetei, ceea ce nu contribuie la 
popularizarea tenisului. A vedea la 
lucru pe marii campioni era — 
pentru acestea — o suficientă com
pensație a deselor scoruri de 0—5, 
întîlnite mai înainte în primele tu
ruri...

Echipa României va avea, 
babil. ca primă adversară 
mația Olandei, 
reprezentativa 
juca celebrul 
cum certifică

poate vedea 
al zonei eu- 
intră în joc 
ca mai sla- 
oferi startul

pro- 
for- 

în 
va 

(așa

Chiar dacă 
olandeză nu
Tom Okker
ultimele informa-

ții ce le deținem), 
nil din „țara lalelelor" trebuie să 
treacă fără dificultate 
adversară. întHnirea neutră ew •- 
landezii urmează să albă loc tn 
deplasare, pe terenul acestora, în 
săptămîna ce precede startul pri
mului mare turneu european al a- 
nului, campionatele de la Boland 
Garros.

Dacă — totuși — Iile Năstase 
și viitorii săi coechipieri, încă nede- 
semnați, vor trece de acest prim 
obstacol, ei vor trebui, în continuare, 
să se deplaseze — în mod nor
mal — din nou. de data aceasta în 
Iugoslavia, pentru a acorda revanșa 
echipei lui Zeliko FranulovicL în
vinsă ultima oară la București 
(4—1), în 1971. De fapt, nici în ta
băra echipei iugoslave lucrurile nu 
sînt lămurite, în privința partici
pării lui Franulovici, care a avut 
o reintrare nu tocmai concludentă 
după accidentul suferit acum un 
an. Și mai puțin limpede este pro
blema includerii lui Nikola Pilici 
în echioa pe care a părăsit-o în 
anul 1967.

în jumătatea de jos a tabloului 
grupei A. se anunță cîteva me
ciuri echilibrate, trei echipe — 
V.R.S.S., Franța și Ungaria — a- 
vînd șanse apropiate pentru cali
ficarea în prima finală europeană. 
Conform tradiției, campioana aces
tei grupe întâlnește — în semifina
lele interzonale — pe cîștigătoarea 
întrecerilor din zona americană. 
Amatorii de pronosticuri au și pre
văzut o nouă întîlnire S.U.A. — 
România, reeditarea celor trei pa
sionante finale din ultimii ani.

Deocamdată, jocurile din zona 
celor două Americi sînt cele mai 
aproape de deznodămînt. Deși ca
pii de serii, S.U.A. și Chile, 
n-au intrat în luptă. Debutul 
pei lui Dennis Ralston este 
gramat pentru a doua decadă 
nii mai, cînd deținătorii trofeului 
joacă finala grupei nordice împo
triva formației mexicane, la Ciu
dad de Mexico. Ralston anunță în 
lotul selection abililor săi, alături 
de Stan Smith ne profesioniștii 
Arthur Ashe și Marty Riessen. ca
re au drept de joc pe baza siste
mului „open” adoptat la actuala 
ediție.

în grupa sudică, chilienii așteap
tă desemnarea adversarilor lor, prin

tenis rr.e-

de prima

încă 
echi- 
pro- 

a lu-

reușit egalarea. Apoi, la o situa
ție de „om în plus” (același Jirț 
Holik fusese eliminat), Mihailov â 
readus avantajul în tabăra sag 
2—1.

în cea de a doua repriză, tot ho- 
cheiștii sovietici au avut inițiata 
va, și doar forma bună a lui Ho*  
lecek i-a împiedicat să-și măreas
că avantajul. Totuși, după o fru- 
moașă 
hailov, ultimul înscrie. în ultima 
parte a 
redus din handicap (2—3) la o 
gr,avă greșeală a fundașului Liap- 
kin. în minutele următoare, echipa 
cehoslovacă a beneficiat de supe
rioritate, dar nu a putut realiza e- 
galarea. în schimb, la o eliminare 
a lui Stastny, Harlamov a pecetluit 
scorul meciului (4—2).

După 
U.R.S.S. 
cele 15 
suedeză, 
diferent 
devenit campioană a lumii 
Europei.

combinație Harlamov-Mr

meciului, Nedomanski a 
(2—3)

această victorie, echipa 
a totalizat 18 p (față de 
p cît a realizat formația 
aflată pe locul II) și în
de ultimele rezultate ea a

DE LA LJUBLJANA

PENTRU SPORTIVII DIN BURGAS

7-a, Portisch a remi- 
iar în cea de-a 8-a

Smejkal
5 p., Gligorici (Iu- 
p. și o partidă în-

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
9

FINALELE „CROSEI DE AUR"

Pe durata vacanței de primăvară 
-- crasele Ce-
repoveț ți (Jct-Kamer.ogorsk se vor 
desfășura jocurile fazei finale pen
tru premiul „Crosa de 
trafl|ionala competiție de hochei 
care reunește In fiecare an pe sta- 
dfamnele de gbe*ț»  din U.R.S.S. sute 
de mii de copii. între 9 și 14 ani, 
aparțitdnd ecitipelor școlare, ale ce
lor de cartier sau sătești.

Pentru 'turneul final al grupelor 
mici s-au calificai formațiile apar- 
țtaind orașelor Moscova. Leningrad, 
Cerepovet. Tula. Novgorod și altele. 
N~ îipsesc nit: reprezentanții unor 
foarte Îndepărtate zone, precum sînt 

Y.y.-- latka sau Krv.s- 
iwdnriL tn afara echipelor aparți- 
-,-t In grupa pri
mei categorii se găsesc șl echipe a- 
parținind unor colhozuri din Altai, 
K.r Sverdo'vsk și unor localități 
dir. nordul îndepărtat.

înrințătcirii vor primi mult rîvni- 
Me premii și medalii, rod al efor- 
:---- - s: al unei minuți-
oase pregătiri pentru însușirea mă- 
iestrie: in jocul cu crosa.

In fotografie: tinerii hocheiști 
une: echipe școlare din Moscova, 
Jocilzire", înainte de a intra 
patinoar.

TURNEUL DE ȘAH

aur". Este

ai
Ia
pe

CUPA DAVISz73
ZONA EUROPEANA’

GRUPA A

auSTRM 
MONACO

FtNLflNCA 
GRECIA

IRLAROa 
NCRVEG'A

CRUPA

După 8 runde, în Turneul inter
național de șah de la Ljubljana, 
marele maestru maghiar Lajos 
Portisch se menține lider cu 6 p, 
urmat de Quinteros (Argentina), 
Matanovici (Iugoslavia), 
(Cehoslovacia) 
goslavia) 472 
treruptă.

în runda a 
zat cu Ivkov, 
l-a învins pe Minici. VICTOR CIO- 
C ALTE A, învins în partidele cu Mi
guel Quiteros și Smejkal. se află 
pe locul 16, cu 2 p.

Cu prilejul unul concurs atletic desfid 
șurat la Sacramento, cunoscutul recordi 
man american Al. Feuerbach a cîștigat 
proba de aruncarea greutății, cu per*  
formanța " “ ~~
S
Rezultate 
fesionist 
City: 60 y: Pender 6.1; 500: Evans 55,9; 
880 y: Fisher (Australia) 1:50,9; 60 y g; 
Coleman 7.3; săritura în înălțime : Ra- 
detich 2,16 m. (Fosbury s-a clasat pe 
locul trei cu 2.08 m); săritura în lun
gime: Hlnes 7.58 m; aruncarea greută
ții: Oldfield 21.09 m■
Competiția internațională de sărituri cu 
scliiurile. desfășurată pe trambulina 
mică de la Mont Sainte Anne (Quebec), 
a fost cîștigat» de sportivul norvegian 
John Hassland cu 
de 56 șl 59 m. Pe locul 
at Japonezul Yukio 
puncte.

în orașul Burgas și în județul cu 
același nume, din sudul Bulgariei, în 
ultimii ani s-a desfășurat o vastă ac
țiune de construire de terenuri și 
baze sportive. Ea a căpătat o și mai 
mare amploare în urma Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia . cu privire la extinderea bazei 
de masă a culturii fizice și a spor
tului. Recent, în orașul Burgas au 
fost date în folosință complexul 
sportiv „9 Septembrie”, sala sporturi
lor „Izgrev", complexul pentru înot 
cu bazin acoperit, sala de gimnastică 
și alte amenajări sportive. In luna 
martie,. o sală specială a fost pusă 
la dispoziția tinerilor care , " '
gimnastica. Ea este dotată cu cele 
mai moderne aparate, cu 
medicale, o încăpere pentru tenis de 
masă și alte amenajări. Proiectanții 
au avut în vedere și interesul publi
cului față de acest sport, pentru 
care s-au asigurat tribune cu cîteva 
sute de locuri.

Dar edilii orașului Burgas nu s-au 
mulțumit cu cele realizate pînă în 
prezent. Sfatul popular orășenesc a 
adoptat un program special pentru 
construcții sportive în anul curent

și în cei următori, în care scop fon
durile respective au fost substanțial 
sporite. Astfel, în acest an vor în
cepe lucrările de construire a unei 
săli de atletism acoperite. Pista ei 
va fi în linie dreaptă, măsurînd 130 
m. Sînt prevăzute sectoare pentru 
sărituri in lungime, pentru aruncări. 
Darea în folosință a acestei construc
ții va contribui în mare măsură la 
dezvoltarea pe mai departe a atletis
mului în orașul și județul Burgaș, 
de unde în ultimul timp se ridică 
tot mai mulți sportivi de valoare, 
printre care și revelația recentului 
campionat european de atletism în 
sală de Ia Rotterdam, cîștigătoarea 
probei de 800 m, Stefka Iordanova.

In vecinătatea bazinului acoperit 
se vor construi tot în cursul anului 
curent un bazin în aer liber cu di
mensiuni olimpice de 25x50 m și alte 
două penru copii, fiecare cu dimen
siuni de 12,5 X 25 m. In viitorii doi 
ani, în orașele Altos, Pomorie, Kar- 
nobat șl Grudovo, din județul Bur
gas, se vor construi săli pentru dife
rite jocuri sportive, se vor amenaja 
terenuri de sport ți joacă pentru ti
neret șl copii.

de 21.39 m.

înregistrate în concursul pro- 
de atletism de la Oklahoma
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TURNEUL DE TENIS DE LA NISA
ÎNAINTEA MECIURILOR DECISIVE

Ion Țiriac (învins de Panatta,
NISA, 13. — în sferturile de fi

nală ale probei de simplu bărbați, 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Nisa, Ion Țiriac a 
fost eliminat de capul de serie 
nr. 2, italianul Adriano Panatta, 
cu scorul de 6—3, 4—6, 6—4. Pa
natta intîlnește acum, în semifinale, 
pe francezul de culoare W. N. Go- 
drella, care l-a învins pe vest-ger- 
manul Karl Meiler, cu 6—4, 7—5. 
în celelalte două partide din 
„sferturi" s-au înregistrat rezulta
tele : T. Nowicki (Polonia) — G. 
Goven (Franța) 2—6, 7—5, 6—0 ; 
M. Orantes — J. Gisbert (ambii 
Spania) 6—3, abandon.

Ion Tiriac continuă in proba de 
dublu, unde, alături de americanul 
Mike Estep, a obținut trei victorii : 
7—5. 6—1 cu Barazutti, Toci (Ita
lia) ; 6—3. 6—4 cu Johansson,
Svensson (Suedia) ; 1—6, 6—3, 6—4

la simplu)
cu Fassbender, Pohmann (R.F.G.).

O tragere la sorți nefavorabilă 
a făcut ca, în optimile de finală 
feminine, să se întîlnească primele 
două românce, Iudit Gohn și Vir
ginia Ruzici. Ultima eliminase pe 
spaniola Perea, cu 1—6, 6—4, 6—4. 
Apoi, într-o partidă dîrz disputa
tă, Gohn a cîștigat din nou, în- 
vingînd-o pe Ruzici cu 6—4, 6—3. 
în sferturi de finală, însă, Gohn a 
trebuit să cedeze în fața favoritei 
nr. 1, suedeza Ingrid Bentzer, 
scorul de 7—5, 6—4.

Fetele noastre continuă să 
comporte remarcabil în turneul
tineret. Aci, Mariana Simioncscu a 
scos din luptă pe prima favorită, 
campioana franceză Florence Ge- 
udy: 4—6. 7—5, 6—2. Pe tablou fi
gurează, de asemenea, Virginia Ru
zici (nr. 2) și Florența Mihai, a- 
mindouă cu cite două victorii.

continuă la dublu

Concursul internațional
„Marele premiu de la Modena" a reunit 
tn acest an la start sportivi din Belgia. 
Elveția, Finlanda, Noua Zeelandă, Ita
lia și alte țări. La clasa 500 cmc, pe pri
mul loc s-a clasat italianul Walter vuia 
(„Benelli"), cu o medie orară de 132.059 
km. urmat de neozeelandezul Newcom
be și elvețianul Knuebuhler. Walter Vil
la a terminat învingător ți în cursa re
zervată motocicletelor de Ia clasa 250 
emo unde a realizat o medie orară de 
128,401 km. La clasa 350 cmc, victoria a 
revenit finlandezului Jarno Saarinen 
(„Yamaha").a
Turneul Internațional de tents de la 
Cleveland a programat ultima partid» 
din sferturile de final». în care s-au 
tatllnlt Jan Nodes țl Aleksandr Metre
veil. Victoria a revenit cu 4—6. 7—S. 
0—3 Jucătorului cehoslovac.

în ziua a treia a Turneului internațional 
masculin de volei de la Bratislava, 
Cehoslovacia a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—11, 15—11, 15—7) formația R. D. 
Germane. Alte rezultate: R.S.S. Ucrai
neană 
lava 3—0 (15—li,
Ungaria 3—0 (15—11.

’lecționata secundă a 
Bulgaria 3—1 (16—14,

Alte rezultate:
Selecționata orașului Bratis- 
-- - 15—3 15—9); Cuba—

' 15—5. 15—10); Se-
Cehoslovaciei — 
9—15. 15—9, 15—9).

la

se 
de

Turneul internațional
Bruxelles a continuat .. ________ _
tldelor din turul trei, stan Smith 
eliminat, cu 3—6, 7—6, 
Pilici. Roy Emerson a 
6—2 la Tom Edlefsen. 
Dick Stockton — Phil 
Cliff Drysdale — Colin■
Disputată pe un timp ___________
și ninsoare în unele porțiuni deluroase), 
etapa a 4-a a Turului ciclist al Belgiei. 
Dlnanț—Genk, a revenit belgianului 
Edouard Jenssen. învingătorul a fast 
cronometrat pe distanța <ie 223 km. în 
6h 36:35 fiind urmat de compatriotul său 
Herman van Springel 6h 38:44. Liderul 
clasamentului general este Herman van 
Springel, secondat, la 20 de secunde, de 
Albert van Vlleberghe.

de tenis de la 
cu disputarea par- ~ l-a

6—4 pe Nikola 
cîștigat cu 6—4. 
Alte rezultate : 
Dent 6—4, 7—6: 

Dibley 6—4. 6—4.

nefavorabil (frig

disputarea semifinalei Argentina — 
R.S.A. Echipa sud-africană, reinte
grată competiției după ani de ex
cludere, încearcă să supraviețuias
că. în ciuda protestelor opiniei pu
blice. care nu admite prezența pe 
terenurile de sport a reprezentanți
lor unei țări unde este practicată 
discriminarea rasială. însuși apro
piatul meci de la Buenos Aires es
te pus sub semnul întrebării, auto
ritățile argentiniene nefiind dis
puse să acorde viza de intrare so
lilor „apartheidului". Aceștia pro
pun disputarea partidelor pe teren.. 
neutru, la Montevideo.

Au început și jocurile în a treia 
zonă a „Cupei Davis”, cea asiatică. 
Aci sînt incluse 10 echipe, în toial, 
dar India și Australia, finaliste tra
diționale, intră direct în semifina
le. Australienii, în căutarea gloriei 
de altădată, apelează la așii lor 
profesioniști, dintre care însă nu

mai John Newcombe a dat, pînă 
acum, un răspuns pozitiv. Se aș
teaptă acordul lui Ken Rosewall, 
ca și — bineînțeles — al lui Rod 
Laver. Ei ar reintra în echipă du
pă absențe de, respectiv. 17 și 11 
ani. Campioana Asiei va 
apoi, pe cîștigătoarea grupei 
ropene.

în Europa, startul oficial 
prevăzut pentru săptămîna 
aprilie. Mai grăbiți, elvețienii și 
portughezii au și disputat meciul 
lor din primul tur, la Lisabona. A 
cîștigat echipa Elveției (5—0. pri
ma victorie înregistrată din anul 
1967), calificîndu-se astfel 
optimile de finală.

Deci, s-a jucat și se joacă, 
trei zone ale întrecerilor 
bătrîna „Salatieră”, 
nentele.

întîlni, 
B eu-

este
15—22

pentru

în cele 
pentru 

în toate conti-

Radu VOIA

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI
D. CODLEA (SABIE) Șl C. NICOLAE (SPADĂ) PRIMII CAMPIONI Al 

JUNIORILOR MICI

Campionatele naționale de scrimă ale 
juniorilor mici au început vineri tn 
Capitală, cu probele de sabie și spadă.

în proba de sabie s-au impus .elevii" 
antrenorului T. Bartoș de la Medicina 
Cluj : Doru Codlea, cîștigător al titlu
lui de campion al țării la juniori 
mici, șl Dan Rotaru, clasat pe locul 
rv.

La spadă. 
Teodorescu) de la Progresul 
a dominat finala, fiind urmat 
Re (Crișui Oradea) șl 
(Victoria Cărei).

CLASAMENTE FINALE,
D. Codlea (Medicina Cluj) » v , 4.
M. Dumitrescu (Viitorul București) 3v; 
3. C. Mateescu (Progresul) 3 v ; 4. ~
Rotaru (Medicina Cluj) 2 v ; 5.
Păpuța (Victoria Cărei) 2 V ; 6. E. Măr- 
cuș (Victoria Cărei) 1 v. — SPADA : 1. 
C. Nicolae (Progresul) 5 v ; 2. R. 
Re (Crișui) 3 v ; 3. Al. Szocs (Vic-

C. Nicolae (antrenor V. 
București, 

de R. 
AL Szdcs

SABIE : 1J 
4 v; 2.

D. 
Gh.

toria Cărei) 3 v ; 
putere) 2 v ;
1 ‘ -------

4. S. Papa (Electro- 
5. I. Bertea (Steaua) 

v ; 6. i. Nițulescu (Electroputere) 1 v.

LOTUL RUGBYȘTILOR 
ITALIENI PENTRU TURNEUL 

DE LA BUCUREȘTI

în vederea turneului internațional de 
rugby pentru echipe de tineret — 
„Cupa Amiciției” — care se va desfășu
ra la București, federația italiană de 
specialitate a convocat in ziua de 14 
aprilie, la Milano, următorul lot :

Corradi. Romagnoli, Ziotti, Robazza, 
Favaro. Matini. Manni. Pagni, Coletti, 
Roversi, Borsetto, Zanella, Rinaldo, 
Cardillo, Bargelli. Bisori, Feraro, lerri- 
citano. Morrandini, Lanna, Lauri, Gae- 
taniello.

BOXERI! POLONEZI 
ÎNVINGĂTORI IN S.U.A.

Selecționata de box a Poloniei, aflată 
în turneu în S.U.A., a întrecut cu sco
rul de 12—2 (s-au disputat meciuri doar 
la 7 categorii) echipa „Golden Gloves" 
din New Jersey. Singurul învins din 
formația poloneză a fost semiușorul 
Jagelski.

IN PRELIMINARIILE C.M. 
DE HANDBAL (f)

Copenhaga, într-un meci contînd 
preliminariile Campionatului

La 
pentru . __________
mondial feminin de handbal, s-au inttl- 
nit reprezentativele Danemarcei și Aus
triei, Handbalistele daneze au terminat 
învingătoare cu scorul de 15—9 (10—4). 
Partida retur se va disputa la Viena.
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