
PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

fflOtEMJtf BW TUTE TlftO, PW-VX T

ZIAR AL.CONSILÎULU1 NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX 4 PAGINI 30 BANINr. 7386

A ÎNCEPUT turneul
solemn, 
aseară, 
a pu- 
a com-

DE BOX „CENTURA DE AUR“

Alcătuirea estetică a exercițiului și interpretarea lui la un nivel tehnic ridicat 
ale notării...

criteriile
Foto : Theo MACARSCHI

DUPĂ FINALA FESTIVALULUI DE LA CONSTANȚA

GIMNASTICA MMJERNA POATE DEVENI UN PUNCT FORTE
SPORTULUI ȘCOLAR!

Festivalul ansamblurilor 
de gimnastică modernă a 
premieră foarte reușită, 
zînd integral bunelor intenții ale 
organizatorilor. Nu exagerăm cînd 
afirmăm că este 
de amploare, cu 
rindul populației 
dîn țară, lipsită 
acum de acțiuni proprii și specifice, 
în fazele județene ale întrecerilor 
au fost angrenate aproape 600 de 
ansambluri, marea majoritate fiind 
constituite în momentul inițierii a- 
cestei originale și frumoase com
petiții. S-a creat, deci, un prece
dent îmbucurător pe linia sporirii 
numărului de eleve angrenate (a- 
proape 6 000, în total) în practica
rea sportului. Inspirată ni se pare 
și alegerea disciplinei : o ramură 
sportivă spectaculoasă, atractivă, cu 
mare audiență în rindul fetelor, 
necesitind materiale auxiliare nu 
prea costisitoare. în plus, pregă
tirea într-un ansamblu de gimnas
tică modernă contribuie nu numai 
la o dezvoltare fizică armonioasă, 
dar și la stimularea unor calități 
artistico-estetice ale practicantelor, 
ea poate prilejui manifestarea unor 
inițiative personale interesante : la 
Constanța, de pildă, fondul muzical

școlare 
fost o 

răspun-

prima competiție 
un adine ecou în 
școlare feminine 
din păcate pînă

Luni la prînz a avut loc la se
diul Comitetului județean de partid, 
plenara Consiliului județean Satu 
Mare pentru educație fizică și sport. 
La .lucrările plenarei au participat 
membri ai C.J.E.F.S., reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și insti
tuțiilor cu atribuții în domeniul 
sportului, profesori de educație fi
zică, președinți de asociații spor
tive, antrenori, instructori, sportivi 
fruntași, alți invitați.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Viorel Marchiș a prezen
tat o dare de seamă asupra activi
tății desfășurate de Consiliul jude
țean Satu Mare pentru educație 
fizică și sport în cursul anului 1972 
și planul de măsuri întocmit în 
lumina recentei Hotărîri a Plena
rei Comitetului Central al P.C.R., 
cu privire la dez.voltarea continuă 
a educației fizice și sportului în 
țara noastră.

în cadrul discuțiilor care au ur
mat, cei 11 vorbitori au susținut — 
pe marginea, celor două materiale 
prezentate — ample dezbateri. Vor
bitorii și-au exprimat deplina ade
ziune față de măsurile luate de 
partid și au făcut referiri concrete 
la activitatea desfășurată pînă în 
prezent, pe plan sportiv, în județul

care a evoluat una dintre echi- 
a fost compus chiar de profe- 

ce pregătea formația. Pe 
gimnastica modernă

pe 
Pe 
soara 
scurt, deci, 
POATE GĂSI UN LARG CÎMP DE 
AFIRMARE IN PERIMETRUL 
SPORTULUI ȘCOLAR, CU MUL
TIPLE CONSECINȚE FAVORABI
LE.

Este necesară, totuși, o precizare: 
pînă la ediția următoare a Festi
valului mai este... un an. Pregăti
rile trebuie să înceapă încă de pe 
acum și să preocupe TOATE OR
GANELE
TOARE : organizațiile U.T.C. 
pionierilor. Inspectoratele 
și Consiliile județene pentru 
ție fizică și sport.

★
In vitrinele cu trofee ale 

ra dintre unitățile școlare partici
pante la finala tomitană vor fi așe
zate, la loc de cinste, premiile obți
nute cu această ocazie. Organiza
torii au oferit multe cupe și diplo
me, gîndindu-se la marele efect 
stimulativ pe care îl au ele. Și n-au 
făcut rău. Mai mult, ne bucu
ră și faptul că în Sala sporturilor 
n-au fost prezente, așa cum ne-am 
fi așteptat, numai ansambluri din 
orașe, ci și clin mediul rural, din

comuna Cașin, județul Neamț, de 
exemplu, și a căror evoluție a lăsat 
să se întrevadă munca entuziastă 
ce s-a depus acolo.

Radu TiMOFTE

(Continuare în pag a 2-a)

Trompetele au vestit 
sub cupola sălii Floreasca, 
o nouă și mare sărbătoare 
gilismului ; ediția secundă 
petiției internaționale de box do
tată cu „Centura de aur11. Iubitorii 
sportului cu mănuși au asaltat, ca 
și în alte dăți, o incintă devenită 
neîncăpâtoare pentru pasiunea lor. 
Feste 2000 de oameni au ținut să 
asiste la primele încrucișări de 
mănuși într-o gală care — de la 
început — a dat o mostră a între
gului : au urcat în ring aseară 3 
olimpici de la Miinchen (italianul 
Curcelti, românul Turei și ugan- 
dezul Odwori) — doar cîțiva din
tre numeroșii candidați olimpici 
prezenți pe programul competiției.

Au participat la defilarea, mult 
aplaudată de public, stegarii ce
lor 10 țări, din 4 continente, re
prezentate aci : Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană. Cuba, Franța, Italia, 
Olanda, Turcia, Uganda, Ungaria 
și România. Cu multă satisfacție 
au ovaționat spectatorii pe purtă
torii de stindard, printre care unii

Remus Cozma a lovit 
puternic și precis cu 
dreapta, trimițîndu-și 
adversarul la podea. A. 
Ceakîr (Turcia) va as
culta numărătoarea ar
bitrului pînă la 8.

bine cunoscuți lor : Ion
Teofilo Stevenson. De bune apre
cieri s-a bucurat și faptul că arbi-

Foto : N. DRAGOȘ
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ECOURI DUPĂ C.M. DE TENIS DE MASA DE LA SARAJEVO

REZULTATE TEHNICE

.1. Hernandez (Cuba) 
R. Cozma (România) 
G. Curcetti (Italia) 
Al. Turei (România)

J. Odwori (Uganda)

LOCALE RASPUNZĂ- 
., ale 
școlare 
educa-

multo-
»î MARIA ALEXANDRU A RĂMAS

■ * .
•' f.’ ACEEAȘI MARE JUCĂTOARE

J

Jucătoarea noastră unanim apreciată de 
amatorii tenisului de

cercurile

kk

de specialitate

CAT. SEMIMUSCA :
b.p. Șt. Boboc (România) 
b.p. A. Ceakîr (Turcia) 
b.ab. 3 J. Huczik (Ungaria) 
b.ab. 2 G. Osmanov (Bulgaria)

CAT. MUSCA :
b.ab. 3 T. Cerchia (România)

CAT. UȘOARA :
b.p. L. Stinziani (Italia)A. Guțu (România)

CAT. MIJLOCIE MICA :
S. Ttrîlă (România) b.ab. 3 S. Barcza (Ungaria)

CAT. SEMIGREA :
G. Stoimenov (Bulgaria) b.ab. 3 V. Croitoru (România)
J. Siklosi (Ungaria) b.ko. 1 Kim Rok Iun (R.P.D. Coreeană) 
M. Constantineșcu (R) b.p. S. Tuninga (Olanda)

PROGRAMUL GALELOR DE AZI DIN SALA FLOREASCA

Satu Mare. Au fost formulate, de 
asemenea, unele propuneri menite 
să determine îndeplinirea cu suc
ces a înseninatelor obiective puse 
în fața mișcării sportive din patria 
noastră.
_ Luind cuvîntul tovarășul loviță 

organi- 
Consiliu- 
Educație 

f ru

Popa, șeful secției 
zare și control a 
lui Național pentru 
Fizică și Sport, a relevat 
moașele realizări ale sportului săt- 
mărean. Vorbitorul s-a referit tot
odată la necesitatea îmbunătățirii 
continue a stilului Și metodelor de 
muncă ale organelor și organiza
țiilor sportive. în scopul traducerii 
în viață a obiectivelor de importan
tă majoră stabilite de Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Govor, 
secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., care a asi
gurat pe cei prezenți de largul 
sprijin al Comitetului județean de 
partid, ajutor care va determina 
îndeplinirea tuturor obiectivelor ce 
revin Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, va contri-

(Continuare în pag. a l-a)
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SARAJEVO, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). —

în sala Skenderija din Sarajevo, 
o dată cu ultimul schimb de mingi 
larma a încetat, luminile s-au stins. 
Cortina a căzut peste cea de a 
XXXII-a ediție a campionatului 
mondial de tenis de masă. Dar e- 
courile ei vor stărui încă multă 
vreme, pentru că, indubitabil, lu
mea tenisului de masă' a urmărit 
la fața . locului sau din depărtare, 
cea mai dificilă și disputată edi
ție din istoria de 47 de ani a com
petiției supreme. 400 de sportivi 
și sportive, reprezentind peste 60 
de țări, au luat startul animați de 
dorința de a învinge, de a urca pe 
una din treptele superioare ale 
ierarhiei internaționale. Dar, mulți 
veniți puțini aleși. Iar' în acest 
mănunchi restrîns continuă să se 
afle și maestra emerită a sportu
lui, multipla campioană a Româ
niei, Maria Alexandru.

Cu o longevitate sportivă im
presionantă, neobosita jucătoare nu 
s-a dezmințit nici acum, cu toate 
că de 20 de ani poartă pe umeri 
răspunderea reprezentării tenisului 
de masă românesc.

Debutul Măriei la Skenderija a 
constituit o nereușită. în imposi
bilitatea de a alinia cea mai bună 
formație (Carmen Crișan fiind in
disponibilă), selecționata României 
a pierdut în prima zi a mondiale
lor ambele partide . In confrunta
rea cu cele mai bune echipe din 
lume, Coreea de Sud și R.P. Chi
neză, Alexandru a fost întrecută 
de puternicele ei adversare. Ea a 
revenit insă, : ‘ 
partenerele la 
Zoia Rudnova 
na Europei. A 
individual, 
favorizată 
— chiar cu cea 
ge titlul suprem. 
Yu-lan (R.P. Chineză).

Rămăseseră probele de dublu 
mixt și dubiu fete. în prima, a- 
lături de iugoslavul Stipancici, Ma-

în 
de

și și-a depășit toate 
echipe, inclusiv pe 
(U.R.S.S.), campioa- 
urmat concursul 
care românca, de- 
sorți s-a întîlnit 
care avea să cîști- 

jucătoarea Hu

masă

jevo trofeul oferit

MM

Cele două laureate ale campionatului mondial — Miho Hamada (stingă) 
și Maria Alexandru (dreapta) — prezintă entuziastului public din Sara

jevo trofeul oferit campioanelor lumii.

ria venea aureolată de medalia de 
argint cucerită acum doi ani la 
Nagoya. Dar, deși favorită, în sfer
turile de finală perechea româno- 
iugoslavă este eliminată. Nu Ale
xandru a purtat însă vina pen
tru acest eșec. Ziarul „SPORT1,

Constantin COMARN1SCHI

(Continuare în pag. a 4 a)

PANORAMIC SAPTĂMINAL INTERNAȚIONAL.

s
hotare. Sîmbătă și duminică 
satisfacții, de succese și de 
așteptări încordate.

Cu toate că televiziunea nu 
de la Sarajevo, campionatele 
nis de masă, cele mai disputate din istoria 
acestui sport, au fost urmărite cu interes în 
presă și iată că după ce băieții noștri, Do- 
boși, Giurgiucă și Gheorghe au reușit să re
intre în grupa întîi a echipelor de elită, în 
ultima seară Maria Alexandru, alături de ja
poneza Miho Hamada, a redevenit campioană 
a lumii, după 12 ani, cînd cucerea, la Pekin, 
cu Geta Pitică, primul ei titlu mondial, la dublu 
fete. O victorie reconfortantă pentru tenisul 
nostru de masă ale cărui căutări de noi ta
lente, mai cu seamă pentru probele feminine, 
nu sînt încununate de prea mult succes. Dar 
iată că Maria Alexandru, la 33 de ani și 
după 20 de ani de activitate internațională, a 
găsit resursele necesare să îmbogățească pal
maresul sportiv al țării cu incă o performanță 
de mare prestigiu. An de an, concurența în 
tenisul de masă a crescut într-o măsură uriașă 
pe plan mondial. Fantastica apariție și supre
mație a jucătorilor și jucătoarelor din Asia, 
care a dus la o mobilizare totală a forțelor 
sportive europene pentru a putea face față 
unor energii și stiluri noi de joc, a produs o 
creștere valorică fără precedent, de ambele 
părți. Dintre fruntașii tenisului nostru a re
zistat numai această admirabilă sportivă, acest 
fost copil-minune al tenisului de masă româ
nesc, fetița cu codițe din Băile Herculane, fe
tiță care la 13 ani neîmpliniți a intrat în mari 
competiții internaționale. Ne imaginăm ușor 
clipa de fericire trăită de Maria Alexandru pe 
podiumul de la Sarajevo și lacrimile de bucurie 
din această dimineață de marți cînd va fi 
primită cu flori la coborîrea din tren, în Gara

fîrșitul săptămînii trecute a fost prodigios
pe plan internațional pentru sportivii
noștri aflați în concursuri, acasă și peste 

. ...............au fost zile de 
promisiuni, după

ne-a oferit nimic 
mondiale de te-

de Nord. Bine ai venit scumpa noastră cam
pioană I

încă nu primisem știrea de Ia Sarajevo cînd, 
în dimineața zilei de duminică, în salq Flo- 
reasca, privind la un nou copil-minune in sport, 
la micuța gimnastă Nadia Comăneci, gîndul 
ne zburase spre Maria Golopența de acum 
20 de ani, Maria Alexandru de azi, intrată ti
mid în aceeași sală Floreasca și răsplătită apoi

SUCCESE
Șl PROMISIUNI
cu aplauze îndelungate. Am plecat, atunci, 
din sală, cu dorința ca această mică Marie, cu 
codițe, să devină o mare Marie a tenisului 
nostru de masă, dar parcă intr-un colț al su
fletului se furișase și un pic de îndoială. Era 
atît de mică și înainte erau atiția ani, atîtea 
adversare, atitea tentații, otita incertitudine !

Nadia Comăneci este parcă și mai mică de
cît a fost Maria Golopența acum două dece
nii. Fragedă, un pumn de copil, dar ce resor
turi de viață și artă ascunde în ea această 
fetiță care a uimit pe toți cei care au văzut-o! 
La paralele inegale părea o păpușă mecanică 
in fața căreia a amuțit sala ! La 12 ani, în
vingătoare a campioanelor noastre, cîștigătoare 
necontestată a unui concurs internațional ! 
Dacă, acum 20 ani, Maria Golopența devenise 
un copil-minune din întîmplare, acum, „minu
nea" de la școala gimnasticii din municipiul

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost lucrată din 
sutele și sutele de eleve ale orașului, ca de 
peste tot din școlile și liceele noastre, de la 
care așteptăm noi performeri de virstă timpurie, 
cu perspective de a deveni mari campioni. Ca 
de altfel și Virginia Ruzici, cîștigătogre a tur
neului de tenis de la Nisa, tot săptămîna tre
cută, produs la virstă timpurie. Secretul con
sacrării lor râmine munca, seriozitatea și per
severența de care laureata mondială de azi, 
Maria Alexandru, a dat mereu dovadă în anii 
de activitate sportivă, lată de ce toți acei care 
au în grijă acești mici performeri, ca și acești 
admirabili profesori ai Nadiei, Marta și Bela 
Kăroly, poartă o răspundere dublă față de 
mișcarea noastră sportivă.

Fotbaliștii juniori au reușit și ei să se cali
fice in turneul final U.E.F.A., invingînd echipa 
Iugoslaviei, Ia Vîrșeț, cu 2—0. Autorul goluri
lor, același Răducanu care, in meciul anterior 
de la București, cu Grecia, ratase victoria. Ră
ducanu s-a revanșat deci, ar fi bine să țină 
însă minte că s-a jucat cu calificarea echipei 
naționale, după cum, dacă a învățat din gre
șelile și emoțiile ultimelor jocuri din prelimi
nariile U.E.F.A., antrenorii echipei Steaua ar 
trebui să se gîndească mai repede la promo
varea acestui talentat centru înaintaș în di
vizia A.

Se simte în mișcarea noastră sportivă un cu
rent nou, răscolitor, de dorință fermă de a 
răspunde și in sportul de performanță sarci
nilor pe care Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea mișcării sportive le-a trasat 
cluburilor, sportivilor fruntași, conducerii miș
cării sportive. Rugbyștii și-au adunat rindurile, 
au intensificat eforturile. In jocul lor cu echipa 
Spaniei, mai mult decît victoria înregistrată, 
contează această reînchegare a echipei națio
nale care s-a făcut observată, și speranța că 
va redeveni puternică, la fel ca in trecutul 
apropiat.

Aurel NEAGU

Telefoto • A.P.-Agerpres

ORA 14 : (cat. cocoș) : Olah (Ung.) — Romero (Cuba), AL. DOBÂEȘ — 
Klm-En-Dek (R.P.D. Coreeană), Acquaviva (Franța) — M. TONI; cat. pană: 
GH. CIOCHINA — Tak-En-Gmi (R.P.D. Coreeană), Ayubu (Uganda) ~ 

amazaroaie; ■■ ------------- “ •' - - • ---------
C. STEFANOVICI;
garia).

ORA 19 : (cat. muscă) : I. ȘULA . . .... _______ _.............._
— Duvalon (Cuba). F. IBRAHIM — Djen-En-Fan (R.P.D. Coreeană), Pinar-
kusu (Turcia) — Odwori (Uganda) ; cat. ușoară: M. TEOFII.

— Șefa Nar (Turcia). P. DOBRESCU — Iu-En-Son (R.P.D. Coreeană), C. 
CUȚOV _ Dukle Estable (Cuba). Van Eck (Olanda) — A. GUȚU ; cat. 
mijlocie mică : N. TUDOR — Rolando Garbey (Cuba), Kim-Ven-Hak (R.P.D. 
Coreeană) — V. FILIP, M. IMRE — ȘT. FLOREA, Alesandro (Cuba) — 
S. TlRlLA.

Miercuri va avea loc o singură reuniune (cea de la ora 19).

N.
........... ...... ______ ...... o.

BUTIȘAGA _ Torrizo (Cuba). Krinjesman (Olanda) — 
cat. semimijlocie : S. MIHALCEA — Balbuzanov (Bul-

— Fonroques (Franța), C. GRUIESCU

ÎN VEDEREA MECIULUI CU ECHIPA UNIUNII SOVIETICE

REPREZENTATIVA DL FOTBAL
A TARII (VOASTRE A SOSIT LA KIEV

KIEV, 16 (prin telefon).
Plecați azi la prînz (n.r. ieri), 

cei 17 tricolori (Răducanu, Haidu, 
Sătmăreanu, Sameș, Pescaru, Vlad, 
Deleanu, Ilajnal, Anca, Dumitru, 
Beldeanu, Nunweiller, Lucescu, Troi, 
Mureșan, Dumilrache și Marcu),
care alcătuiesc lotul reprezentativ 
al țării, în vederea întîlnirii inter
naționale amicale de miercuri seara 
cu puternica formație a Uniunii So
vietice, au ajunS la Kiev, în jurul 
orei 18,30 (ora Moscovei).

Călătoria s-a desfășurat în bune 
condițiuni, pe o vreme favorabilă 
pentru zbor. La sosirea pe aero
portul „Boris Pol11, delegația spor-

tivifor noștri a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai fe’derației unionale 
de fotbal, de ziariști și fotorepor
teri. De la aeroport,, lotul repre
zentativ s-a îndreptat spre ' ' ' 
„Nipru”, unde jucătorii au 
cazați pentru toată durata- șederii 
în capitala R.S.S. Ucrainene. Pro
gramul zilei de azi (n.r. ieri) — 
început cu un antrenament de di
mineață în complexul de la Sna- 
gov — s-a încheiat cu o plimbare 
ușoară prin zona centrală a Kie
vului, cu masa de seară și o bine
meritată odihnă.

hotel 
fost

(Continuare în pag. a 4-a)

Î\CEPE TURNEUL F. I. R. A. ’73 PENTRU JUNIORI
r

MÎLNE ROMÂNIA-POLONIA,

Mîine, la București, începe Tur
neul F.I.R.A. ’73 pentru juniori 
la care participă, după cum se 
știe, opt reprezentative de rugby : 
România (cîștigătoarea ediției de 
anul trecut de la Roma), Cehoslova
cia. Franța, R.F. Germania, Italia, 
Polonia, Spania și Maroc.

Participantele la acest turneu 
au și sosit în țară. Marocanii se 
află în Capitală încă de vineri, 
iar ieri au sosit cinci reprezentati
ve și anume cele ale Franței, Ita
liei, R, F. Germania, Cehoslovaciei 
și Poloniei. Numai echipa Spaniei 
este așteptată să sosească abia azi, 
în cursul dimineții. Din punct de 
vedere organizatoric, totul este pus

la punct. S-au stabilit stadioanele 
pe care se va juca (Progresul și 
Giulești); ........
conduce, 
partidele 
ntescu, la 
Udrea și
la Hotelul Union — unde sînt ca
zate toate echipele — funcționea
ză, începînd de ieri de la ora 12, 
un birou de presă; astăzi sînt pro
gramate două reuniuni ale Comisiei 
tehnice F.I.R.A. în care se vor 
discuta ultimele amănunte de or
ganizare.

A fost stabilit și programul. 
Mîine, pe stadionul PROGRESUL, 
din str. Dr. StaicOvici, vor avea loc

arbitrii români care vor 
la centru sau la linie, 
(R. Chiriac și G. Efti- 
centru, D. Grigorescu, C. 
Șt. Cristea — la tușe);

AZI PE „GHENCEA" (ORELE 16)

Un meci de rugby inedit, o partidă de mare atracție
Azi în Capitală un nou meci in

ternațional de rugby. Protagoniste : 
Dinamo și Selecționata Armatei 
Franceze. O întîlnire inedită între 
două echipe cu recunoscute htu-uri 
tehnice. Dinamo, specialistă în 
jocuri cu formații franceze va căuta 
să se repete, în timp ce rugbyștii 
oaspeți sînt hotărîți să facă un joc 
și mai bun decît cel de duminică cu 
Steaua.

Antrenorii celor două echipe ne-au 
prezentat formațiile probabile :

DINAMO : Țurlea, Carainian, Ba
ciu — I. Aurel, Boroi — Stoica, If-

timie, Prosi — Fiorescu, Nicolescu — 
Nica, Aldea, Dragomirescu, Coravu 
— Dăiciuleseu. După cum se poate 
vedea, echipa bucureșteană va folosi 
sportivii din selecționata României, 
care a jucat sîmbătă, la Constanța, 
împotriva Spaniei.

SELECȚIONATA ARMATEI FRAN
CEZE : Gilet, Zabeo, Feriot — Gar- 
gallo, Dembiat — Aur-iat, Lcterrer, 
Ores — Massac, Terrain — Barry, 
Pastor, Theyret, Notibois — Rougerie.

Meciul este programat pe stadio
nul Ghencea (orele 16) și va fi con
dus de Alex. Lemneaniu (T. St.).

— Polo- 
R.F. Ger- 

iar pe stadionul 
alte două : Franța —

16); Cehoslovacia — 
17,30). Turneul conti- 
pe aceleași stadioane, 
întîlni echipele învin-

două meciuri: România 
nia (ora 16); Spania — 
mania (17,30),

GIULEȘTI, 
Maroc (ora 
Italia (ora 
nuă vineri, 
cînd se vor 
gătoare și cele învinse între ele. 
La sfîrșitul întrecerilor se va sta
bili un clasament pentru locurile 
1—8.

Lotul român' Se află la Snagov 
unde așteaptă, cu optimism, jocul 
cu reprezentativa Poloniei. Pregăti
rea propriu-zisă a jucătorilor a 
luat sfîrșit, acum ei partieipînd 
doar la exerciții ușoare de men
ținerea formei. Rugbyștii noștri 
vor sosi la Progresul, mîine, doar 
înaintea meciului. Un pronostic? 
Ni l-a dat la Snagov Nicolae Ghi- 
țâ căpitanul echipei noastre; 
„Sîntem în formă și sperăm în- 
tr-un rezultat bun cu reprezenta
tiva Poloniei, astfel îneît să ne ca
lificăm mai departe. Știm că, dacă 
vom reuși, urmează să întâlnim 
învingătoarea dintre Cehoslovacia 
și Italia. Dat fiind că echipa Ita
liei este în formare, se pare că 
cei cu care ne vom confrunta sînt 
cehoslovacii. Noi vă asigurăm că 
nu vom precupeți nimic pentru a 
demonstra că prețuim încrederea, 
cinstea cetii s-a făcut, de a ni se 
da posibilitatea să purtăm tricoul 
naționalei României într-o astfel de 
întrecere. Este hotărirea noastră 

a tuturor".
Reamintim câ intrarea la aceste 

meciuri este liberă pentru elevi.

Modesto FERRARINI
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ACȚIUNI CONCRETE Șl EFICIENTE iN ASOCIAȚIILE SPORTIVE SINDICALE BRÂILENE I
ai P.C.R.
continuă

Hotărîrea Plenarei C.C. 
cu privire la dezvoltarea 
a educației fizice și sportului a fă
cut, recent, obiectul unor dezbateri 
fructuoase în județul Brăila. Sarci
nile de mare importanță pentru 
mișcarea sportivă sindicală, reieșite 
din prețiosul document de partid, 
au fost stabilite cu ocazia Plenarei 
Consiliului județean al sindicatelor. 
Au fost prezenți activiști ai secției 
de propagandă a Comitetului jude
țean de partid, precum și reprezen
tanți ai U.G.S.R., C.J.E.F.S. și ai 
altor organe cu atribuții în dome
niul sportului.

Planul de măsuri adoptat cu a- 
ce^stă ocazie prevede atragerea cît 

ai muncii în 
simple, necos-

mai multor oameni 
practicarea formelor

tisitoare, de educație fizică și sport' 
Dintre acestea turismul și drume
țiile la sfîrșit de saptămînă vor 
ocupa un loc aparte, dovedindu-se 
că astfel de forme atrag toate ca
tegoriile de salariați. Conducătorii 
de întreprinderi, președinții comite
telor sindicale, ai asociațiilor spor
tive au primit sarcina de a acorda 
mai multă atenție amenajării de 
baze simple în apropierea locurilor 
de muncă ale salariaților. De alt
fel, comitetul sindicatului de Ia Șan
tierul naval a și trecut la amena
jarea unor terenuri de volei, hand
bal, baschet și tenis, același lucru 
urmînd a-I face, foarte curînd. și 
Institutul județean de proiectări 
I.T.O. și alte întreprinderi și insti
tuții.

DIN NOU O ZI PLINĂ lN CAPITALĂ
noi acțiuni de 
atenția iubitori-

Azi, în Capitală, 
masă se vor afla în 
lor sportului.

Cea mai importantă, desigur, este 
cea organizată de Consiliul pentru 
educație fizică și sport al sectorului 
8. Este vorba de o competiție de 
cros dedicată zilei de 1 Mai Ia care 
vor lua parte tineri și tinere din în
treprinderile și instituțiile acestui 
sector. Startul se va da de. la orele 
15,30 din fața Ministerului transpor
turilor și telecomunicațiilor, iar so
sirea va avea loc în incinta terenu
lui din Parcul copilului.

Tot astăzi, pe terenurile de sport 
de la Palatul pionierilor vor conti
nua întrecerile rezervate celor mai 
mici sportivi. Organizate, ca de obi
cei, sub egida clubului sportiv „Cu
tezătorii”, ele vor cuprinde meciuri 
de minifotbal, din returul competi-

ției care 
vacanța 
zenta patru formații, 
lor generale nr. 117,

Tot mai îndrăgite 
me, întrecerile de tir 
mat. vor angaja, pe 
țului, pe micii țintași din școlile ge
nerale ale sectoarelor 5 și 6. Un con
curs de patinaj pe rotile, pe aleile 
parcului de Ia Palat, va completa 
programul zilei la Întrecerile în aer 
liber.

In același timp vor avea loc com
petiții și în sălile de sport ale „Cu
tezătorilor", la trei discipline : bas
chet, șali și tenis de masă.

„CUPA MERCUR“
Se află în plină desfășurare „Cupa 

Mercur”, competiție organizată de aso
ciația sportivă ,.Spartac“-București a lu
crătorilor din comerț. Participanțli au 
fost împărțiți pe grupe de întreprinderi, 
cîștigătorii urmînd să se întreacă în fi
nalele ce vor avea loc săptămîna viitoa
re.

Iată primii rlnaliști c tenis de masă, 
masculin — c. Făunescu (I.C.S. Romar- 
ta), Al. Potroviță fl.A.P.L. Dunărea) și 
Gh. Dumitru (M.C.T. •— Mercur); feminin 
■— Anișoara Pătroi pl ÎAiminita Oprescll 
(O.C.L. Mobila), Dlliana Vintiiă' (r.C.R.A.); 
sah. masculin — J. TOniță și N. Stan 
(Intercontinental) fi I. Opaiț (I.C.S. Vic
toria) ; feminin *- Magdalena Rusti 
(O.C.L. Alimentara 7).

N. DUMITRU

a fost inaugurată o dată cu 
de primăvară. Se vor pre- 

cele ale scoli- 
147, 101 și 198. 
în ultima vre- 
cu aer compri- 
poligonul Pala-

Intrucît în municipiul Brăila și în 
orașul Făurei, în mod deosebit, sînt 
cuprinse în producție multe femei, 
Plenara a dezbătut ca o problemă 
specială atragerea acestora în prac
ticarea sporturilor. Este de mențio
nat, în primul rînd, faptul că în 
luna mai va avea loc un festival 
al sportului feminin. își votr aduce 
contribuția, printre altele, asociații
le sportive de 
fibre artificiale, 
de celuloză și 
de prelucrare a 
chibrituri, de la 
și napolitane, Fabrica de confecții 
— unități industriale unde ponde
rea în procesul de producție o de
țin femeile.

Tot cu ocazia Plenarei Consiliu
lui județean al sindicatelor, Comi
tetul sindicatului și asociația spor
tivă ale Fabrifcii de confecții din 
Brăila au lansat chemarea la în
trecere către toate fabricile dc 
confecții din țară pentru ca -mun
citoarele acestor unități să fie 
grenate săptămînal, în pauza 
producție, într-o alergare pe 
tanța de 500 de metri în jurul 
Ireprinderii. La fabrica brăileană 
această acțiune se practică de cîtva 
timp cu mult succes. De asemenea, 
se 
în

la Combinatul de 
de la Combinatul 
hîrtie, Combinatul 
lemnului — secția 
Fabrica de biscuiți

an- 
de 

dis- 
în-

prevede extinderea gimnasticii 
pauza de producție.

George SIMA 
membru al Biroului 
al Consiliului județean 
catelor Brăila, șeful 

sport-turism

executiv 
al sindi- 
comisîei

PUNCT
AL SPORTULUI ȘCOLAR!

(Urmare din pag 1)

Vom pune, însă, în discuție și 
cîteva aspecte critice reieșite, mai 
ales, din fazele județene ale Festi
valului. Iată, de pildă, o situație 
greu de înțeles : la Constanț i, jude
țul Buzău nu a avut nici o echipă 
reprezentantă ! S-a motivat aceas
tă absență prin faptul că... profe
sorii nu au răspuns solicitărilor ce 
li s-au făcut. Mărturisim că ne este 
foarte greu să putem admite o a- 
semenea „explicație" ! Acesta ar 
fi un prim aspect, dar este 'a fel 
de surprinzătoare sărăcia de par-

DUPĂ MECIUL ROMÂNIA— CUBA, DIN CADRUL 

„CUPEI FEDERAȚIEI44 LA BASCHET

ACESTA ESTE
DIN.CARE TREBUIE SĂ

JOCUL MODERN.
Învățăm cIt mai multi

repre- 
meda-

Fără îndoială, prin prezența 
zentativei Cubei, deținătoarea 
îiei de bronz la Jocurile Olimpice ca 
si a celor ale Ungariei, Olandei și 
R.D. Germane (aflate în ajunul tur
neelor de calificare pentru campio
natul european, deci, în plină for
mă). ediția a IV-a a turneului Inter
național de baschet " 
tiei“ 
mai 
pînă 
nfilă 
mod 
de aceste echipe în cele cinci zile, 
cît a durat comoetiția găzduită de 
Sa’a sporturilor din Cluj.

O subliniere cu totul deosebită se 
cuvine. în primul rînd, baschetbaiiș- 
tilor din Cuba. Comportarea lor su
perioară a confirmat valoarea ridi
cată la care au ajuns și care _ a fost 
concretizată anul trecut, la Muncben. 
Prezenta formației cubaneze la Cluj 
a constituit o foarte bună propagan
dă pentru acest joc sportiv, publicul 
si telespectatorii avînd ocazia să Ur
mărească cel mai modern baschet, 
practicat' de sportivi cu talie medie 
(nici un jucător nu depășește 2 m), 
dar cu calități fizice native excepțio
nale și. mai cu seamă, lucrate pînă 
Sa desăvîrșire. Viteza de deplasare, 
detenta, rapiditatea de execuție a 
procedeelor tehnice, reflexele ului
toare. îndemînarea dusă pînă la ni
vel de artă, toate acestea au permis 
echipei Cubei să-și întreacă cu dezin
voltură toți adversarii. Pedro Chappe. 
Ruperto Herrera. Tomas Herrera, 
Alejandro Urgelies. Rafael Canizares, 
Juan Domecq, Juan Roca, toți com
ponent! ai lotului care a cucerit lau
rii olimpici, au arătat cu prisosință 
ce înseamnă agresivitate în apărare, 
intercepții, pătrunderi surprinzătoare

„Cupa Federa- 
poate fi considerată drept cea 

valoroasă dintre cele desfășurate 
acum. Cît privește ordinea fi- 
a clasamentului, ea reflectă în 
corect nivelul jocului practicat

CLASAMENTELE
DIVIZIEI FEMININE Ă

17 16 1 1251— 924 33
16 14 2 1089— 790 30
17 12 5 1072— 929 29
18 8 10 1079—1133 26
17 8 9 1106— 998 25
18 6 12 8455—1011 24
17 7 10 932—1063 24
16 6 10 912— 953 22
17 4 l? 926—1185 21
17 4 13 983—1229 21

' • în urma disputării meciurilor 
etapei a XVII-a, clasamentul cam
pionatului republican de baschet 
feminin se prezintă astfel:
1. Politehnică
2. T.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Timișoara
5. Voința Buc.
6. Constructorul
7. ,.U“ Cluj
8. Crișul
3. Sănătatea

10. Voința Tg. Mureș

• Clasamentul coșgeterelor are 
următoarea ordine 1. DORINA SU- 
LIMAN (Rapid) 275 p, 2. Suzana 
Szabados (Politehnica) 274 p, 3. Ga- 
briela Ciocan (Politehnica) 273 p,
4. Olimpia Neța (,.U“ Cluj) 260 p,
5. Aurica Pop (Sănătatea) 253 p, 
6—7. Ecaterina Savu (Politehnica) 
și Ildiko Villanyi (Univ. Timișoara) 
251 p, 8. Elena Oprîciu (Voința Tg. 
Mureș) 242 p, 9. Gizela Schnebli 
(Univ. Timișoara) 230 p. 10. Gabrie
la Ionaș (Voința București) 223 pj
11. Angelica Tita (I.E.F.S.) 217 p,
12. Diana Mihalik (Sănătatea) 216 p.
13. Liliana Radulescu (Voința Buc.) 
213 p, 14. Anca Racoviță (Rapid) 
201 p. etc.

• In această săptămînă, se vor 
disputa următoarele partide : joi : 
Crișul Oradea — I.E.F.S. (restanță 
din etapa a XIII-a) : sîmbătă ! U- 
niversitatea Cluj — I.E.F.S. (etana 
a XVIII-a) ; duminică: Voința Tg. 
Mureș — Rapid (etapa a XVIII-a). 
Partidele Sănătatea Satu Mare — 
Politehnica și Crișul Oradea — Vo
ința București au fost aminate pen
tru 8 mai și respectiv 9 mai. Me
ciul Constructorul București — Uni
versitatea Timișoara, din cadrul 
etapei a XVIII-a. s-a disputat, vic
toria revenind timișorencelor cil 
50—38.

din combinații între doi-trei jucători, 
recuperări chiar în fața unor adver
sari cu o înălțime superioară.

In aceste condiții, misiunea selec
ționatei române în finala de sîmbătă 
seară era foarte dificilă, 
seamă că din formație
Popa, Cernat (bolnavi), iar din re
priza secundă și Georgescu (acciden
tat). După cum se știe, sportivii ro
mâni au cedat cu 57—67, datorită, în 
special, avansului luat de oaspeți în 
prima repriză (38—27, deci România 
a cîștigat repriza a doua cu 30—29), 
în care formația țării noastre a gre
șit, în primul rînd, pentru că s-a 
îășat angrenată în ritmul vijelios al 
team-ului cubanez. Or, era clar că 
numai prin atacuri de durată, foarte 
atent lucrate, poale fi temperată 
„furtuna” ofensivei baschetbaliștilor 
cubanezi. Acest lucru s-a petrecut 
în partea a doua a partidei, cînd 
Matei Riihring (excepțional, confir- 
mînd Că este unul dintre cei mai 
buni conducători de joc din țară) și 
Radu Diaconescu au impus tempoul 
cuvenit, fără a neglija, însă, contra
atacurile, atunci cînd acestea erau 
oportune. Nu vom omite nici apă
rarea, mult mai agresivă în repriza 
secundă (tînărul Nicolae Mănăilă a 
corespuns integral la acest capitol) 
și mai decisă în lupta sub panou 
(Gheorghe Novac și Titus Tarău au 
făcut față, în bună măsură, lui Ru- 
perto Herrera, Alejandro Urgelies și 
Pedro Chappe), ceea ce a facilitat și 
o serie de contraatacuri, multe din
tre ele fructificate.

Firește, acestea nu ne pot face să 
trecem cu vederea o serie de defec
țiuni ivite în 
mâne, dintre 
nată apreciem 
tențialului de 
de minute) în 
lor oaspeților.
turisit, după meci, unii componenți 
ai echipei țării noastre, 
surprinși de maniera
prin care s-a permis (după părerea 
noastră în limitele regulamentului) 
contactul personal mai aspru. Adică, 
așa cum se joacă baschetul interna
țional la cei mai înalt nivel, așa 
cum am văzut și cu prilejul întîlni- 
rilor susținute de Dinamo și Steaua 
în cupele europene, în iarna acestui 
an. Am mai putea reproșa utilizarea 
destul de des a paselor lungi, sau 
înalte, deși s-a văzut încă din pri
mele minute că „explozia” sportivi
lor cubanezi este ieșită din comun 
si le permite interceptarea unor 
mingi care, în fața unor adversari 
cu însușiri obișnuite, și-ar fi atins 
ținta.

Dar, aceste carențe impun tot atî- 
tea învățăminte, pe care sperăm că 
jucătorii lotului nostru reprezentativ 
le. vor folosi în viitoarea activitate. 
Pentru că, dacă victoriile obținute 
asupra selecționatelor Ungariei, Olan
dei și R.D. Germane le-au dat satis
facție învingătorilor, insuccesul în 
fața unor celebrități trebuie să con
stituie un prilej de analiză profundă, 
deoarece adevărata capacitate se ma
nifestă în fața unor parteneri de cea

mai cu 
absentau

evoluția formației ro- 
c-are cea mai înșem- 
că a fost scăderea po- 
luptă (în primele 20 
fața durității acțiuni- 

După cum ne-au măr- .---_ q
ei au fost 

de arbitraj,

PLENARA CONSILIULUI
PENTRU EDUCAȚIE

(Urinare din pag. I)

bui, în același timp, la dezvolta
rea generală a sportului sătmă- 
fean, la sporirea substanțială a a- 
portului său la mișcarea sportivă 
de masă și de performanță din pa
tria noastră.

Plenara a luat unele măsuri or
ganizatorice de mare însemnătate 
pentru sportul din acest județ* A 
fost ales Biroul executiv al 
C.J.E.F.S Satu Mare care are ur
mătoarea alcătuire: Gheorghe Go-

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FORTE I
7

ticipare la faza 
Cluj (într-un oraș 
fesori de educație fizică, au 
prezente doar patru echipe !) Arad 
sau Argeș (eu două echipe școlare 
și una de... pionieri).

Și dacă dintre toți factorii răs
punzători de soarta sportului școlar 
din aceste județe vom aminti doar 
Comisiile județene pentru educație 
fizică și sport în rîndul femeilor, 
se pune întrebarea firească : prin 
ce se face simțită activitatea lor, 
dacă într-o asemenea ocazie contri
buția adusă a fost ca și inexisten-

județeană de ia 
cu sute de pro- 

fost

I
I
I
I
I
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SUE SUCCESE DE PRESTIGIU ALE SPORTIVILOR NOȘIRI
• La Londra, Anca Grigoraș 
pe locul III în „Turneul campio

nilor" • Echipa feminină de tineret învingătoare la Ruse • Știri 
din activitatea competițională internă

La succesele obținute în campio
natele internaționale de gimnastică 
ale României se adaugă aite rezul
tate remarcabile realizate de spor
tivi români în diferite întreceri in
ternaționale.

FĂRĂ ÎNDOIALĂ, se cuvine să 
subliniem în primul rînd compor
tarea bună a campioanei țării 
noastre, Anca Grigoraș, în „Turneul 
campionilor", competiție organizată 
în capitala Angliei, la Empire Pool, 
cu participarea campioanelor și 
campionilor din țări europene. în
tr-o companie deosebit de selectă, 
Anca Grigoraș s-a clasat pe locul 3 
cu 36,25 p, precedată fiind de re
prezentanta U.R.S.S., Elvira Saadi, 
cu ,37,70 și Angelika Hellman 
(R.D.G.) cu 37,05 p. în concursul 
masculin locul I a fost ocupat de 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.), care 
â realizat 56,55 p.

LA RUSE s-a desfășurat întîlni- 
rea amicală dintre 
nine de tineret ale 
Bulgariei. Tinerele 
ale țării noastre au 
rată demonstrație de măiestrie, ob- 
tinînd victoria cu 181,85 p față de 
179,30 p realizate de gimnastele ță
rii gazdă. La individual compus, 
succesul a fost tot de partea gim
nastelor românce, învingătoare prin 
Felicia Bejan (36,85 p). Pe locurile 
următoare Krasmira Stoiceva (Bul
garia) cu 36,80 p, Tatiana Pruteanu 
(România) 36.50 p, Aurelia Dobrc 
(Rom.) 36,40, Gabriela Corodi (Rom.) 
35,80 p. Pe aparate, victoria a fost, în 
toate probele, de partea gimnastelor 
noastre La sărituri și sol Felicia 
Bejan, la paralele Tatiana Pruteanu, 
iar la bîrnă Gabriela Corodi.

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONA
LĂ dintre echipele feminine ale 
Liceului nr. 35 București și Liceu
lui Vavelj din Cracovia s-a înche
iat cu scorul de 184,85 p — 180,15 p 
ii favoarea gazdelor. La individual 

compus pe primele două locuri 
două gimnaste bucureștence : Ștefa- 
nia Trandafir (37,85 p) și 
Mihai (37,10 p).

• Cu prilejul aniversării 
de la înființarea clubului 
școlar, a avut loc un concurs de 
gimnastică la care au participat 53 
de sportivi, clubul I.E.F.S. fiind re
prezentat și de cîțiva maeștri ai 
sportului. La cat. a IV-a pe primul 
loc s-a clasat Gabriel Alexe (Sc. 
sp. 2) cu 53,35 p ; la cat. a III-a Eu
gen Rus (Steaua) s-a clasat primul

GIMNASTICĂ

echipele femi-
României și 
reprezentante 

făcut o adevă-

Mihaela

a 15 ani 
sportiv

Albu 
și Mi- 
de la 

care a

cu 53,50 p. Iată și învingătorii de 
la celelalte categorii i cat. a II-a: 
Cristinel Leoampă (Sc. sp. 2) 50,40 
p ; cat. I; Nicolae Mihai (Lie. 35) 
53,35 p, cat. maeștri: loan 
(50,85 p), Andrei Islai (50,30) 
hai Agestin (46,30) — toți 
I.E.F.S. „Cupa Triumf”, cu
fost dotat concursul, a revenit Șco
lii sportive nr 2 care a totalizat 10 
p, urmată de Steaua 7 p, I.E.F.S. 
6 p.

• Zilele trecute, sălile de gim
nastică ale C.J.E.F.S. și Universi
tății Babeș-Bolyai din Cluj au găz
duit o interesantă competiție de 
gimnastică sportivă și modernă, la 
care au participat sportive de la 
C.S.M., Liceul Nicolae Bălcescu, Li
ceul nr. 11, Sc. sp. Bistrița, Sc. 
sp. Cluj și „U“ Cluj. Iată cîțiva 
dintre învingători : cat. maestre — 
Mariana Marc (C.S.M.) ; cat. I — 
Ileana Ruen (Lie. „N. Bălcescu"), 
cat. a II-a — Sanda Micu (C.S.M.) ; 
la modernă ; cat. I — Carmen Va- 
siliev („U“ Cluj), cat. a II-a — Ro
zalia Major (Lie. nr. 11), cat. a III-a 
— Sidonia Pintea (Sc. sp. Cluj).

DE CE? DE
• înotul românesc se găsește 

de multă vreme într-un îngrijo
rător anonimat. Cauzele sînt mul
tiple. Printre ele se află, însă, 
cu siguranță și carențele în or
ganizarea colegiului central al an
trenorilor. La începutul anului 
trecut, acest organism de extremă 
importanță număra numai 4 mem
bri, un loc fiind declarat „VA
CANT" (chiar așa scrie într-unul 
din documentele difuzate de fe
derație). Faptul este, fără discu
ție, unic în analele sportului nos
tru. Situația se prezintă și mai 
neplăcută astăzi cînd — așa cum 
declara zilele trecute un oficial 
al federației — colegiul este di
zolvat, urmînd a fi reorganizat cu 
prilejul plenarei Comitetului fe
deral. Cu atitea tergiversări nu 
este de mirare că se amină sine 
die și reintrarea 
nesc pe orbita 
manțe.

• Am intrat 
rugbyului". 
s-a gîndit să-i facă acestui sport 
cadoul pe care-1 merită : un te
ren de care să dispună in exclu
sivitate pentru meciuri și antre
namentele echipelor naționale. 
Este atît de greu să fie desem
nată o bază sportivă a Capitalei 
drept gazdă permanentă a acestui 
sport care ne-a adus și — cu si
guranță — ne va mai aduce sa
tisfacții ?

• Mircea Daraban din Cisnădie 
își pregătește lucrarea de diplo
mă la .I.E.F.S. Și-a ales ca temă

înotului româ- 
marilor perfor

în „săptămina
Și, totuși, nimeni nu

VOLEI Azi, la

CE? DE CE?
„Metode de determinare a capa
cității de efort la echipele de 
juniori”. Firesc, s-a adresat — 
pentru mărirea ariei de investi
gare — antrenorilor formațiilor 
de fotbal juniori de la Dinamo, 
Steaua, U.T.A., Chimia Făgăraș, 
„U“ Cluj, F. C. Bihor, '
va, Jiul, S. C. Bacău, 
Tg. Mureș, F. C. Argeș, 
Reșița, Politehnica Galați, 
ta Tulcea,- 
rugîndu-i 
tionarul 
du-le că

,U“ Craio-
A.S.A. 
C.S.M.

Del- 
ș.a., 

ches-
F. C. Galați 

se completeze 
anexat și precizîn- 
ie vor fi comunicate 

rezultatele anchetei pentru ca — 
eventual — să le fie de folos în 
activitatea practică. Dar, răspuns 
a primit doar de la Dinamo Bucu
rești, Chimia Făgăraș și F. C. 
Bihor. în rest, o jenantă tăcere. 
Să fie oare antrenorii echipelor 
de juniori atît de puțin intere
sați în a sprijini șî a se sprijini 
prin intermediul unui s-ondaj cu 
tentă științifică ? Sau li se pare 
că desconspiră... secretele ultime
lor „succese răsunătoare"?

• Ciclismul — șl el unul din
tre sporturile aflate, la noi, în 
declin (cauzele le-am dezbătut de 
nenumărate ori în coloanele zia
rului) — își dispersează, în acest 
an, forțele în diferite competiții. 
Nu se vorbește însă nimic despre 
o încercare de relansare în arena 
olimpică. Să fi fost oare sacri
ficat un obiectiv major pentru 
mici și nesemnificative satisfacții?

Hristache NAUM

Bacâu, Pitești, Constanta, Craiova

START IN TURNEELE
Cu partidele programate în cadrul 

turneelor finale, începînd de _ azi la 
Bacău, Pitești (locurile 1—6) și Cons
tanța, Craiova (locurile 7—12), cam
pionatele naționale de volei au in
trat „în linie dreaptă”, sîmbătă ur
mînd să se cunoască atît noile cam
pioane, cît și echipele care vor 
activa din toamnă în divizia secundă.

La Bacău se va desfășura turneul 
„elitei” feminine, la startul căruia _ se 
prezintă Rapid, Dinamo, Penicilina 
Iași, Medicina, Constructorul, 
I.E.F.S. Intre aceste șase formații 
există un ușor echilibru de forțe — 
dovadă și ultimele rezultate consem
nate în întîlnirile directe 
ne face să credem că vom asista la 
partide dîrz disputate, în care fie
care team va face dovada că merită 
un loc între primele 6 echipe* ale 
țării. Deocamdată, Rapid are față de 
principala contracandidată, Dinamo, 
un avans de două puncte care, in 
condițiile unui turneu cu 5 partide 
consecutive și a dorinței celorlalte 
participante de a realiza rezultate 
cît mai bune, s-ar putea să nu mai 
reprezinte un avantaj, hotărîtor.

Programul primei zile : RAPID — 
t.E.F.S., DINAMO — CONSTRUCTO
RUL, PENICILINA — MEDICINA.

La Constanța au loc meciurile 
pentru stabilirea ierarhiei în partea 
a doua a clasamentului, , fiind pre
zente echipele : „U” Timișoara, „U“ 
Cluj, Farul, C.S.M. Sibiu, Ceahlăul

FINALE

ceea ce

ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Craiova, C.S.U. Galați, Progresul, 
Tractorul Brașov, Electra și Voința 
Arad. Ca și în disputa feminină pen
tru locurile 7—12, șl în cazul băie
ților, una din formațiile care va re
trograda este cunoscută : Voința 
Arad. Rămîne de urmărit dacă 
Electra va putea să ajungă și să în
treacă pe Tractorul Brașov, de care 
o despart două puncte.

Conform planificării, în fiecare zi 
programul va începe la ora 16.

București. Dacă in 
dintre cele două e- 
părăsi scena primei 
există incertitudini, 
cu o singură victo

re în 22 de meciuri nu se mai poate 
salva nici măcar în ultimul... ceas), 
ele mai există doar în ceea ce pri
vește cea de a doua formație care 
va' retrograda. Să nu uităm însă că 
Ceahlăul are cu 3 puncte mai puțin 
decît echipa aflată acum pe locul 10, 
C.S.M. Sibiu, un handicap extrem de 
greu de remontat.

Municipiul Pitești este gazda tur
neului firțal pentru locurile 1—6 ale 
campionatului masculin, cu partici
parea formațiilor Dinamo, Steaua, 

*’ Cluj, Rapid și Viitorul

P. Neamț, „U“ 
privința uneia 
cliipe care vor 
divizii nu mai 
(„U“ București,

Emanuel FANTANEANU

I.E.F.S., „U“
Bacău. Ca și în jcazul Voleibalistelor 
din Giulești,Ji.. și Dinamo are două
puncte avans față de a doua cla
sată, Steaua. De altfel, acest decalaj 
se poate mări încă din prima zi, dacă 
echipa Iui George Eremia va învinge 
pe Viitorul, iar Rapid va reuși să 
treacă de Steaua. Oricum, toate e- 
chipele au posibilitatea să dovedeas
că, unui public pentru care partidele 
de divizia A nu constituie, încă, o 
obișnuință, că în eșalonul superior 
se practică un volei de calitate.

Programul primei zile : DINALÎO 
— VIITORUL, STEAUA 
I.E.F.S. — „U“ CLUJ.

In sala sporturilor din Craiova 
și-au dat întîlnire formațiile

NOII ANTRENORI

Al LOTURILOR NAȚIONALE

CONSTANTIN STAN-NOU
RECORD LA 20 Km MARȘ

NATAȚIE

• întrecerile zilei 
competiției atletice 
Cupa 1 Mai au fost

10. T. Brandl
11. Vasile Ilie 
etc.

tehnică. Cursa 
Sportivul bul- 

cu un rezultat 
Reprezentantul 
Stan (P.T.T.

O splendidă pătrundere pe sub 
brațul lui Chappe, efectuată și 
finalizată de Ruhring.

Foto : Luca ANDREI _ Cluj

In divizia secundă la volei s-a desfă
șurat o nouă etapă a turului al patru
lea. lată rezultatele :

MASCULIN : Trist, ped. Tg. Mureș — 
Minerul B. Mare 0—3, 7 Noiembrie Sibiu 
— Corvinul Hunedoara 2—3, Ind. sîrmel 
C. Turzii — C.S.U. Brașov 1—3, Silvania 
ș. Silvaniel — Alumina Oradea 3—1, Pe
trolul Ploiești — C.S.U. Ploiești 3—0, 
Relonul Săvlneștl — C.S.M. Suceava 3—1,

MOTO

mai mare valoare, cum sînt meda- 
liații olimpici, iar cele mai utile, cu
noștințe se capătă tocmai din astfel 
de confruntări.

D. STĂNCULESCU
CLASAMENTUL FINAL AL EDI- 

A IV-A A 
FEDERAȚIEI”

5
5
5
5
5
5

COȘGETERILOR

D. WETTERNECK

DINAMO 
RAPID,

,.U“

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Petrolistul Cîmpln» — politehnica lași 
0—3, Aurora București — Unirea Tricolor 
Brăila 1—3, Politehnica Timișoara — 
Blectroputere Craiova 3—0.

FEMININ : C.S.U. Galați - Progresul 
București 1—3, Voința Brașov — C. S. 
Tîrgoviște 3—0, Voința Zalău — Voința 
Oradea 3—0, Drapelul Roșu Sibiu — Me
dicina Timișoara 3—1, Spartac București 
— Dacia Pitești 3—0, Flacăra roșie Bucu
rești — Universitatea Iași 2—3.

(Corespondenți : R. Pop, Gh. Arse- 
nie, G. Lorac. S. Albu, I. ionescu, Șt. 
Giurgiu. M. Bonțoiu, C. Nemteanu, A. 
Vasilescu, C. Crețu).

în scopul unei eît mai bune re
prezentări a voleiului românesc Ia 
Jocurile Balcanice, care se. vor des
fășura la Timișoara între 21 și 26 
mai, Biroul F. R. Volei, ,în'’ședința 
sa din 13 aprilie a hotărît următoa
rele : îej '

1. Pregătirea Ioturilor reprezenta
tive de volei va fi asigurată- de ur
mătoarele colective de tehnicienii

— lotul masculin : Horațiu. Nicplau, r 
Aurel Drăgan, Gabriel Cherefcețiu ;

— lotul feminin: Nicolae Humă, 
Mihai Chezan, Doina IvănescU. .

2. Pentru formarea loturilor, teh
nicienii menționați, împreună cu 
membri al biroului federal, vor ur
mări, In perioada 17—21 aprilie, 
jocurile din cadrul turneelor finale 
ale campionatului diviziei A de la 
Pitești și Craiova (masculin), Bacău 
și Constanța (feminin), urmînd ca în 
.zi.ua de 25 aprilie biroul federal, îm
preună ’ _• ' ‘ 1
norilor, să definitiveze loturile de 
sportivi care 
noastră

3. A fost aprobat planul de măsuri 
pentru buna organizare și desfășu
rare a Jocurilor Balcanice’ de la "" 
mișogra.

cu colegiul central al antre-
vor reprezenta țara 

la Jocurile Balcanice.

Ti-

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

403—303
396—335
331—362
356—396 
331—338 
326—409

10
9
8
7
6
5

TIEI
„CUPEI

1. Cuba
2. România
3. Ungaria
4. Olanda
5. R.D. Germană
6. România-tin.
CLASAMENTUL

1. Losonczy (Ungaria) 91 p, 2. 
Akerboom (Olanda) 76 p, 3. Tarău 
(România) 73 p, 4. Chappe (Cuba) 71 
p, 5. R. Herrera (Cuba) 69 p, 6. Ur
gelies (Cuba) 67 p.

JUDEȚEAN SATU MARE
FIZiCĂ SI SPORT-- - — . . ,
vor, secretar 
țean Satu Mare al P.C.R.. preșe
dintele C.J.E.F.S., Viorel Marchiș, 
prim-vicepreședinte, Iosif Tincu, 
Grigore Săiăjan, Alexandru Csipler, 
Mihai Meszaros și Ion Beltechi, 
vicepreședinți, loan Cioltea, secre
tar. precum și încă 7 membri.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanțli la lucrările 
plenarei C.J.E.F.S. Satu Mare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

al Comitetului jude-

a doua a 
bucureștene 

___ ______ . _ amînate din 
cauza timpului nefavorabil. Pro
bele au fost reprogramate astăzi, 
de la ora 16,30, pe stadionul Re
publicii.
• In parcul orașului Ruse, pe 

un traseu în circuit, s-a desfășu
rat duminică un concurs interna
țional de marș pe 20 de kilometri. 
La competiție' au fost prezenți și 
13 mărșăluitori români care au 
demonstrat, în general, *o _bună 
pregătire fizică și ■ — ~
a fost cîștigată de 
gar Ștefan Tuchev 
excelent : 1.28:08,0. 
nostru Constantin
'Buc.), clasat. al doilea, a obținut 
cu timpul de 1.29:13,0 un nou re
cord republican. De asemenea, un 
nou record republican, 
niori, a înregistrat și 
niță (Metalul Plopeni)

Iată cîteva dintre 
sportivilor noștri i 3. 
(Steaua) 1.29:32,0, 
(Dinamo) 1.29:40,0, 
(PTT) 1.31:18,0, 7. 
(PTT) ----- -

dar de ju-
Ștefan Io- 

CU 1.34:49,0. 
rezultatele 

Ion Găsitu 
4. C-tin. Enache 

5. Ctin Staicu 
Gh. Jugănaru 

(PTT) 1.32:14.0, 8. Spicu Rașcu 
(Rapid) 1.32:38,0, 9. Nicolae Maxim 
(Dinamo) 1.32:59,0, ” J’
(Dinamo) 1.33:00,0, 
(Dinamo) 1.33:01,0

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE
BUZĂU, 16 (prin telefon). — In< sălile 

Școlii sportive. Liceului pedagogic și 
Liceului M. Eminescu din localitate au 
început turneele finale ale campionate
lor naționale de juniori la volei. iată 
rezultatele înregistrate în prima zi a 
competiției :

LOCURILE 1—8: masculin: Șc. sp. Ti
mișoara — șc. sp. P. Neamț 3_0. șe. 
sp. Sibiu — Șc. sp. Buzău 1—3 (partida 
a constituit punctul de atracție al zilei, 
elevii prof. Adrian Ior.escu reușind să 
obțină victoria la capătul unui meci 
roarte disputat și <le bun nivel tehnic), 
Lie. N. Bălcescu Cluj — Șc. sp. 2 Buc. 
1—3, Lie. progr. ed. iiz. Rm. Vîlcea —

JUNIORI
feminin : Șc.

Mureș 3—0, Șc.
Șc. sp. 1 Buc. 0—3;
Sibiu — Șc. sp. Tg. . .. _
2 Buc. — Șc. sp. Caransebeș o_3, Șc. 
sp. constanța — Șc. sp. Ploiești 1—3, 
Dinamo — Șc. sp. P. Neamț 3—1.

LOCURILE 9—16: masculin : șc. sp. 
Dej — Șc. sp. 3 Buc. 3—1, Șc. sp. Con
stanța — Șc. sp. Tg. Mureș 1—3, Gr. șc. 
23 August Buc. _ Lie. Fr. Buzești Cra
iova 1—3, Lie. Găești — Șc. sp. caran
sebeș 3—2: feminin : Lie. progr. ed. fiz. 
Rm. Vîlcea — Șc, sp. Toplița 3—2, Șc. 
sp. Bacău — Lie. 1 Medgidia 3—2, Șc. 
sp. Arad — Lie. Tîrnâveni 3—2, șc. sp. 
Blaj — Șc. sp. 1 Buc. 1—3.
C. TEODORESCU, coresp. Județean

PE UN TRASEU DESFUNDAT, ÎN VALEA RĂCĂDĂULUI.
jE

Clubul Steagul roșu din Brașov a or
ganizat duminică dimineața, în Valea 
Răcâdăulul primul concurs de motocros 
al anului — de fapt o întrecere de pre
gătire pentru motocrosiști, care, începînd 
de duminică 22 aprilie, se vor prezenta 
la Startul campionatului republican de 
motocros. ediția 1973.

Vremea a fost total nefavorabilă unei 
întreceri de bun nivel, fapt ce a deter
minat pe directorul cursei și delegații 
echipelor să oscileze mult între a da 
sau nu plecarea în acest concurs. Pînă la 
urmă, în ciuda ploii, a noroiului și băl-

| PRIMA REUNIUNE FINALĂ A CAMPIONATELOR DE ÎNOT

2:16z8 LA 200 m MIXT NOU RECORD NAȚIONAL

Pes- 
clu-

MAMAIA, 16 (prin telefon), 
te 200 de înotători din 22 de 
buri sînt prezenți la primul campio
nat național în bazin acoperit. Nu
mărul competitorilor este în creș
tere substanțială față de ultima edi
ție a naționalelor. Rămîne însă să 
vedem — și aceasta ne interesează 
în primul rînd — dacă și nivelul lor 
este în progresie direct proporționa
lă.

Piscina (50 m și 8 culoare) este o 
construcție modernă, și la primul 
contact impresionează realmente. 
Dacă proprietarii ei ar folosi apa 
de mare, sin tem convinși că ea ar 
corespunde întrutotul exigențelor.

Luni dimineața s-au dat starturile 
primelor serii. De la bun început 
sîntem nevoiți a consemna regreta
bila absență a multiplei campioane 
Anca Groza (bolnavă), a cărei par
ticipare ar fi ridicat considerabil 
nivelul întrecerilor feminine. Repe- 
tînd o mai veche greșeală, favori- 
ții s-au „plimbat" în calificări, rea- 
lizînd performanțe modeste. Doar 
Marian Slavic și-a luat rolul în se
rios și a obținut 55,5 pe 100 m liber.

în cursul serii s-au desfășurat 
primele finale. în general, învin
gătorii au fost cei scontați. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de către Dietmar Wetterneck 
2:16,8 la 200 m, mixt, cifră care 
rectează vechile sale recorduri 
ționale de seniori și juniori cu 
sec., Marian Slavic cu 55,1 la

m liber și Octavian Kesler cu 
1:10,0 la 100 m bras.

Iată și primii campioni naționali 
în bazin acoperit : 100 m liber (f) 
Eugenia Cristescu (Dinamo) 66,5 ; 
100 m liber 
(Steaua) 55,1 ; 
nielia Hoțescu 
1:22,8; 100 m 
Kesler (Steaua) 1:10,0 ; 200 m mixt 
(b) Dietmar Wetterneck (Șc. Sp. 
Reșița) 2:16,8 — nou record na
țional de seniori și juniori; 4X100

Marian Slavic(b)
100 m bras (f) Ca- 

(Șc. Sp. Ploiești) 
bras (b) Octavian

cu 
co- 
na-
1,1

100

Ploaia intermitentă, ca și vîntul 
care a suflat în rafale, au spulberat 
Semnificațiile rezultatelor ultimei re
uniuni. în cea mai însemnată pro
bă, „Premiul de aprilie”, victoria a 
revenit lui Odiseu, cal în plină trans
formare, dar este greu de presupus 
că în condițiuni atmosferice normale, 
Hoțoman și Senzația — caii care 
suportau handicap — n-ar fi contat 
efectiv în lupta pentru victorie.

Din ansamblul rezultatelor înregis
trate subliniem dublul succes al cam
pionului Tănase, cu Formula și Hru
ba, o nouă victorie a lui Madison — 
pentru că N. Ion. a voit să confirme 
valoarea de data trecută ! — și sti
lul cu care au cîștigat Hipoderm și 
Ornic, doi elevi ai lui Avram aflați 
la valori superioare celor estimate 
de handicaperi. O luptă dîrză s-a dat 
în premiul Afumați între Jeleu și

mixt (b) Steaua 4:18,3 ; 4X100 
mixt (f) Dinamo 5:05,6.

Alte amănunte despre primele 
finale în numărul nostru de mîi- 
ne.

întrecerile continuă marți 
azi) cu următoarele probe : 
liber (bărbați și 
spate (bărbați și 
delfin (bărbați și 
m liber bărbați.

m 
m

femei), 
femei), 

femei) și

400
100
100
4X200

(n.r.
m 
m 
m

Adrian VASILIU

REZULTATE NESEMNIFICATIVE
Artizan,. încheiată cu victoria pri
mului, care și-a depășit adversarul 
cu un scurt cap pe po’tou. Rezultate 
tehnice : cursa I, Hipoderm (V. 
Moise) 37,7, Hiena ; simplu 4, ordinea 
închisă ; cursa a II-a Ornic (G. A- 
vram) 35,4, Garofița ; simplu 2, event 
25, ordinea 31 ; cursa a III-a Ma
dison (N. Ion) 31,1, Hectar ; simplu 
4, event 24, ordinea 36, triplu cîștigă- 
tor 315 ; cursa a IV-a Jeleu (V. 
Gheorghe) 33,7, Artizan; simplu 2, 
event 10, ordinea 14. triplu cîștigă- 
tor 120; cursaaV-a, Formula (Gh. Tu
nase) 30,2, Viraj ; 
ordinea 20 ; cursa 
Oană) 29,4, Silvia, 
event 36, ordinea 
tor 705, ordinea 
a Vil-a Hruba (Gh. Tănase) Atlas ; 
simplu 9, event .31, ordinea 40.

Niddy DUMITRESCU

simplu 5. event 9, 
a Vl-a Odiseu (I. 
Țesalia ; simplu 3, 
201, triplu ciștigă- 
triplă 2584 ; cursa

toacelor de pe
loc. Bineînțeles _ ___ „_____ _______  .
grele, traseul solicitînd in mod deosebit 
pe motocicliști. s-a concurat doar la 
două categorii: tineret și avansați, Indi
ferent de cilindreea motocicletelor. In 
final, pe primele trei locuri — la avan
sați — s-au situat: I.ucaci (St. roșu). 
Moașe (St. roșu), Motișan (Victoria Mo- 
reni) — iar la începători: Barbu (Loco
motiva Ploiești). Oprea (St. roșu). Oproiu 
(Poiana Cîmpina).

Chițu n-a concurat intrucît s-a acci
dentat la antrenament, iar Banu și Cris- 
bai — aflați printre ‘------
se pare, pregătirea 
să le permită să-și 
litățile.

• Cea de a doua , _ ____r______
lui republican de dirt-track — care tre
buia să se desfășoare duminică 15 apri
lie, la Sibiu — n-a avut loc din cauza 
condițiilor atmosferice neprielnice La 
ora începerii concursului pe pista sta
dionului Voința era un strat de zăpadă 
de 5 cm. și ningea în continuare. Etapa 
a fost amînată pentru prima jumătate a 
lunii mai.

• în ziua de 29 aprilie, In Iugoslavia, 
se desfășoară probele eliminatorii pentru 
preliminariile Campionatului mondial de 
dirt-track, competiție la care vor parti
cipa și doi alergători români. In vede
rea pregătirii motocicliștilor noștri și a 
verificării stadiului lor de antrenament. 
Bobîlneanu și Rîureanu se vor deplasa 
în Cehoslovacia pentru a participa la 
trei concursuri, iar Voiculescti Și Ionlță 
în Bulgaria unde vor lua startul în alte 
trei concursuri (20—22 aprilie).

traseu, cursele au avut
* s-a alergat în condiții

favorițl — n-au încă, 
fizică necesară care 
pună în valoare ca-

etapă a camplonatu-

Azi se deschide expoziția

Federația română de turism- 
alpinism în colaborare cu cer
cul turistic al Clubului Finan- 
țe-Bănci au realizat o expozi
ție care evocă prin imagini fo
tografice, documente, trofee, 
insigne etc 25 de ani de activi
tate într-unul dintre cele mai 
frumoase sporturi, desfășurate 
în aer liber, în cadrul pitoresc 
al pădurilor: orientarea turis
tică.

Expoziția intitulată „Un sfert 
de secol în orientarea turisti
că” se deschide astăzi (ora 17) 
în sala clubului Finanțe-Bânci 
(str. Doamnei nr. 2) și va putea 
fi vizitată pînă la 20 aprilie 
între orele 17—20.

1
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CE „SPERANȚE" SE PRODUC PE SCENA DIVIZIEI B ?
DUPĂ CALIFICAREA JUNIORILOR NOȘTRI PENTRU TURNEUL FINAL U.E.F.A

LA VÎRȘEȚ, In REPRIZA SECUNDĂ,
A

ECHIPA A JUCAT FOARTE BINE
• Stoica —Răducanu— Ciurea-Negruțiu, cvartetul care a decis victoria

• 150 de jucători urmăriți in șase partide de redactorii noștri • Acolo unde școlile de juniori lucrează,

roadele apar și in formațiile campionatului secund • Talente există, dar există și multe deficiențe

de comportare și pregătire

După ratarea victoriei în partida 
retur cil Grecia de la București, 
foarte puțini erau cei care mai cre
deau că juniorii noștri vor reuși, 
totuși, să se califice pentru faza 
finală a turneului U.E.F.A. Printre 
acei foarte puțini, care nu s-au lă
sat copleșiți de semieșecul din ziua 
de 1 aprilie, s-au numărat 
jucătorii, 
crezători 
tunel, cu 
clujeanul 
trai al echipei, care părăsise tere
nul accidentat, afirma optimist: 
„Nu-i nimic. Mai avem de jucat un 
meci..."

Mai era de jucat meciul de la 
Vîrșeț, cu Iugoslavia. Și l-au JU
CAT. Așa cum scrie la carte. Ca o 
echipă matură, care știe ce vrea, 
sigură pe tot ceea ce întreprinde. 
Apărarea n-a mai gafat ca la Bucu
rești, evoluînd cu precizia unui cea
sornic, reușind să stăvilească regu
lat avalanșele de atacuri. Aceștia 
s-au năpustit, încă din primul mi
nut, spre poarta lui Ciurea. Au do
minat teritorial, dar apărătorii 
echipei noastre i-au obligat pe a- 
tacanții iugoslavi să-și încerce no
rocul numai prin șuturi din afara 
careului. Doar de două ori, în prima 
repriză, Savici și Zavodnik s-au a- 
flat în imediata apropiere a porții 
lui Ciurea. dar au ratat ocaziile. 
După pauză, ofensiva elevilor lui 
Mihici și Mladinici s-a lovit, ca 
valurile de un țărm stîncos, de cer
bicia lui Cotigă, Naghi, Negruțiu, 
Hurioi și Lucuță, iar atunci cînd 
și turtle s-au îndreptat totuși spre 
poartă, acolo, între buturi, s-a aflat 
căpitanul echipei, calm, sigur în in
tervenții : ca în acel minut 61 cînd 
a salvat miraculos un gol gata 
făcut.

La mijloc, au jucat Stoica, Iuga, 
Băcescu, fiecare din cei trei căutînd 
să acopere o cît mai mare supra
față de teren. Băcescu, cel mai 
firav dintre cei „11“, a alergat cît 
pentru două meciuri. L-a suplinit 
mult și pe Iuga. accidentat la un 
moment dat, și deci, cu un randa
ment sub posibilitățile lui. Cel de 
al treilea mijlocaș, gălățeanul Stoi
ca, a fost jucătorul care, pur șl 
simplu, « tras echipa după el spre 
victorie și calificare. A căutat, gă-

tocmai 
acești inimoși băieți, în- 
în propriile lor forțe. A- 
două săptămîni în urmă, 
Negruțiu, fundașul cen-

sit și gîndit soluția cu ajutorul că
reia a reușit să prindă mereu pe 
picior greșit apărarea iugoslavă, 
lansîndu-se pe dreapta, în curse de 
unul singur, combinînd apoi spec
taculos cu Petrișor (și el în vervă 
de joc) și, îndeosebi, cu Răducanu, 
blamatul atacant, mai ales după 
jocul cu Grecia. Nu, Răducanu nu 
s-a putut debarasa de meteahna lui 
— driblingul. în fond nimeni nu 
i-a cerut vreodată să nu dribleze. 
Altceva i s-a pretins. Ca după fen
tele lui subtile, ajuns în poziția 
excelentă, SĂ .FINALIZEZE. Dumi- 
minică, la Vîrșeț, a tras două șu
turi, unul prins de portar, celălalt 
puțin peste poartă. Golurile le-a 
marcat însă după ce a driblat 
trei-patru jucători și, cînd n-a mai 
avut nimic în față a trimis ușor, 
cu latul, mingea ducîndu-se cumin
te spre fundul porții, atingînd ușor 
plasa. Cei peste 7 000 de spectatori 
l-au... aplaudat cu căldură. De alt
fel, atacanții noștri au mai avut șl 
alte ocazii de gol prin excelentul 
Stoica (de două ori, în min. 33 și

37) și 
gur. a 
aceste 
DITĂȚII ACȚIUNILOR întreprin
se, surprinzînd descoperită apăra
rea gazdelor.

Concluzionînd, putem spune că la 
Vîrșeț, echipa antrenată de Con
stantin Ardeleanu și ton Voinescu 
a evoluat BINE, obținînd o califi
care pe care o merită cu prisosință. 
„Echipa dv. — afirma după meci 
Bojidar Botici, președintele colegiu
lui central de arbitri din Iugosla
via, prezent la meci în calitate de 
observator U.E.F.A. — a jucat ex
celent în ultimele 40 de minute, nr. 
8 (Stoica) și nr. 9 (Răducanu), fiind 
jucători de mare finețe, care merită 
să fie felicitați pentru jocul lor..." 
Făcînd un bilanț al comportării 
jucătorilor apreciem că Stoica, Ră
ducanu, Ciurea și 
cat foarte bine, 
Hurioi, Băcescu și 
iar Cotigă, Iuga 
mulțumitor.

Laurențiu DUMITRESCU

Petrișor (min. 48. scăpat sin- 
tras în portar). Ei și-au creat 
situații, ca urmare a RAPI-

Negruțiu, au ju- 
Naghi, Lucuțâ, 
Petrișor bine, 

și Șumulanschi

în vederea partidei de miine cu selecționata U.R.S.S

SELECȚIONATA SECUNDA
DE JUNIORI

IN R.D. GERMANA

este prevăzut un 
acomodare la Ode- 
urtde va avea loc 
de pregătire cu 

Antrenorul

Astăzi 
mocrată 
turneu de două jocuri, care 
avea loc în zilele de 21 și 23 apri
lie — selecționata secundă de ju
niori a țării noastre. Fac deplasa
rea următorii juPători : Ioniță și 
Moraru — portari, Pintea, Dumi
trescu, Agiu, Corneliu, Negroiu și 
Cotigă — fundași, Soșu, Dragu, Flo
re» și Hurioi — mijlocași, Șuren- 
Kiiin, Vrinceanu. Lunga, Popescu și 
Posteinicu — atacanți.

pleacă în Republica 
Germană — pentru

De-
un 

var

TĂNASESCU
Mîine la Odesa, selecționata de 

tineret a țării noastre întîlnește re
prezentativa similară a Uniunii So
vietice. Deși partida are un carac
ter amical, această confruntare este 
privită cu toată atenția, ea oferind 
un bun prilej de verificare a sta
diului de pregătire în care se află 
tinerii noștri fotbaliști în această 
primăvară.

Ieri dimineață a avut loc o șe
dință de analiză în care antreno-

Cornel Drăgușin a arătat jucă
torilor săi deficiențele manifestate 
în jocul-test cu Steaua pierdut cu 
2—0, și, în același timp, a remar
cat aspectele pozitive observate în 
„amicalul" lotului A cu Autobuzul, 
urmărit duminică după-amiază la 
Snagov, de toți cei 17 jucători de 
la tineret. în continuare programul 
de luni a mai cuprins un antrena
ment de 45 de minute pe stadionul 
Republicii în care jucătorii folosiți 
mai puțin în meciul cu Steaua au 
fost solicitați din plih. La ora 15, 
cei 17 jucători au plecat pe calea 
aerului spre Odesa, unde au sosit 
la ora 17.

Pentru astăzi 
antrenament de 
sa pe stadionul 
meciul, ședință 
conținut tehnico-tactic. .... ...
C. DRĂGUȘIN intenționează să în
ceapă partida cu următoarea for
mație :

Cavai 
Sandu, xanuscsvu 
(Biiloni). Moldovan — 
țescu, Roznai, Lucaci. 
cestor jucători au mai 
sarea portarul Ștefan, 
șan, Sătmăreanu II și 
atacantul Chihaia.

Ieri, cu cîteva minute înaintea 
plecării, antrenorul C. Drăgușin ne 
spunea:
examen dificil. După cîte sînt in
format, selecționata de tineret a 
Uniunii Sovietice are în componen
ța ei jucători valoroși care activea
ză în formații din campionatul 
unional. Cu toate acestea sperăm 
să practicăm un joc de calitate și 
să obținem victoria''.

— Anghelini, Ciugarin, G. 
Tănăsescu — Dumitriu IV 
----------- 1 — Angliei, Mul- 

în afara a- 
facut depla- 
fundașii Vî- 
Grigoraș și

„Știm că ne așteaptă un

fN DIVIZIA C

Fiindcă se vorbește — și nu fără temei — despre existența unor jucători 
de talent în cadrul Diviziei B, ne-am gîndit să efectuăm un prim sondaj pri
vind această problemă vitală pentru fortificarea valorică a fotbalului, in cele 
șase jocuri — cite trei din fiecare serie — urmărite duminică de redactorii 
noștri și în care au evoluat 150 de jucători, comportarea fotbaliștilor tineri 
a figurat ca principal obiectiv. Și iată observațiile desprinse. Desigur, 
punem să mai efectuăm asemenea analize cu scopul de a sonda 
complet eșalonul nr. 2 al fotbalului nostru de performanță.

BUCUREȘTI De mai multi an. 
clubul Progresul București a cres
cut și a promovat o serie de jucă
tori talentați, dintre care unii sînt 
componenți ai divizionarelor A, iar 
cîțiva au îmbrăcat și tricourile selec
ționatelor naționale. Și în actualul 
lat sînt jucători care au început să 
descifreze primele noțiuni fotbalisti
ce pe terenurile din parcul din str. 
dr. Staicovlci. Ne vom referi doar la 
doi dintre ei, și anume la Bartales 
(înaintaș) și Bora (mijlocaș). Ambii 
sînt titulari și evoluția lor, de la 
meci Ia meci, îndreptățește încrede
rea ce le-a fost acordată.’ Au pregă
tirea corespunzătoare, atît tehnică 
cît și fizică, pentru a da un randa
ment la nivel bun de-a lungul ce
lor 90 de minute. Bartales are viteză, 
dribling, centrează cu precizie, așa 
că de fiecare dată cînd acționează 
ca extremă, produce derută în apă
rarea adversă. în ceea ce-1 privește 
pe Bora, acesta are o mare rază de 
acțiune și participă cu eficiență atît 
în situațiile de ofensivă cît și in 
cele de apărare. Vom aminti și de 
fundașul Condurache promovat de 
Progresul. Acesta stăpînește proce
deele tehnice de deposedare corectă 
de balon a adversarului, pasează bine 
și, în plus, ca orice fundaș, nu scapă 
nici un prilej de a face incursiuni 
pe extremă, participînd astfel și la 
acțiunile ofensive. (V. POMPILIU).

GALATI jncercjncj sg facem un 
„inventar" al valorilor • fotbalistice 
„under 23“ care au evoluat duminică 
dimineața în meciul F.C. Galați — 
Delta Tulcea (2—0) disputat pe sta
dionul Dunărea, cu greu putem evi
denția cîteva. Mai întîi, dintre cei 
23 de jucători, doar 10 îndeplinesc 
„clauza" și au, deci, timp să mai 
însemne ceva pentru soccerul nostru.

De la Delta, fundașul Jantovan 
(născut în 1950) a arătat uneori un 
acroșaj bun și o tehnică mulțumitoa
re, iar portarul Marinescu (1951), cu 
toate că, în general, s-a achitat bine 
de sarcina sa, a fost neatent tocmai 
la fazele care au adus cele două go
luri, și mai ales primul. El are însă 
un plasament destul de bun, știe cînd 
să iasă la minge. Mai multă hotărîre 
nu i-ar strica.

F.C. Galați, cu o echipă din care 
au ieșit mulți jucători recent sanc
ționați fiind obligată să trimită în 
teren o serie de fotbaliști ce nu mai 
evoluase-ă de multă vreme, are to
tuși mult mai mulți tineri care pro
mit o ascensiune valorică reală. Du
minică, cel mai talentat ni s-a pă
rut Filer. Cu toate că nu a împli
nit 20 de ---- - * ' ’ "
buzunar", 
viteza și 
pildă, în 
executată _ ___ _ ___ _____ ___
primului gol. în general, un atacant 
mereu prezent în fazele de poartă. 
Sâ-1 adăugăm și pe Simion (cu toate 
că nu a evoluat pe postul său, s-a 
acomodat destul de bine ca fundaș 
central), pe Niță (24 de ani) fost lâ 
Rapid și să nu-1 uităm nici pe ta
lentatul portar Hagioglu (23 de ani).

Și cam atît! 
inventar destul 
RAN).

TÎRGOVIȘTE

puncte și-a pus amprenta 
Apoi, ploaia torențială, care 
tenit nici o clipă în tot timpul 
tidei, a făcut terenul greu, iar 
toacele au împiedicat contactul și 
conducerea balonului.

Și totuși, cîțiva Jucători au reținut 
atenția prin buna lor ' comportare. 
Nici nu e de mirare dacă avem în 
vedere că zece dintre fotbaliștii care 
au evoluat duminică la Tîrgovlște 
printre care Pali, Juhasz, Kallo, Mî- 
năstire, Harapu, Dobre) au făcut 
parte din echipele de Divizia A.

Vom remarca evoluția tine
rilor Sava — 22 ani, de ia C.S. Tir- 
goviște, jucător talentat, dar mai pu
țin activ decît ar trebui, Cramer (21 
de ani), Dobre (20), ca și a lui Stan, 
toți de la Gloria 
fost transferat la 
petrolistul Dobre 
tor. împreună cu 
(21), el formează 
cânți cu un gabarit excepțional, toți 
apți peste cîtva timp și pentru Di
vizia A ; cu condiția, bineînțeles, să 
se pregătească cu sîrguință. Le vom 
reproșa însă jocul excesiv de com- 
binativ și slaba frecvență a șuturi
lor la poartă dovedită duminică. 
ALEXE).

ORADEA investigația noastră 
soldat cu cîteva satisfacții. Atît

Bihor cît și la C.S.M. Sibiu, 
generație este reprezentată de 
elemente dotate, deținînd cali- 
pretinse de cursa consacrării, 

cu unele amendamente de care

Buzău. De cînd a 
divizionara B, ex- 
a progresat simți-

C. Stan și Toma 
un trio de ata-

ani, acesta, o „extremă de 
a impresionat plăcut prin 
execuțiile sale bune. De 
min. 40, o lovitură liberă 
de el duce ia înscrierea

Să recunoaștem, un 
de sărac. (M. TUDO-

Partida C.S. Tîr
goviște — Gloria Buzău a oferit o 
luptă aspră, dar care, cu cîteva ex
cepții, n-a depășit limitele sportivi
tății. Din păcate, calitatea fotbalului 
practicat n-a avut darul să mulțu
mească pe cei aproximativ 2500 de 
spectatori, dintre care destul de 
mulți buzoieni, datorită, în primul 
rînd, situației precare în clasament 
a echipei gazdă. Miza celor două

F.C.
noua 
unele 
tățile 
dar... . ___ . __ __ ____ . _ __
vom pomeni imediat. E vorba de dis
ciplina și seriozitatea mai mare de 
care acești jucători îalentați trebuie 
să dea dovadă. în primul rînd Agud, 
care — la 21 de ani — poate intra 
în rîndul atacanților de prim pluton 
al fotbalului nostru — dar numai cu 
o viață ordonată și nu cu cea pe 
care o duce în prezent ; la rîndul 
lui — sibianul Gabel (18 ani), mijlo
caș lucid și tehnic, cu forță de ori
entare, nu poate spera 
dacă va fi mai departe nediscipli
nat și nerespectuos 
lui. Bedea (20), half 
forță de acoperire a terenului, ne-a 
surprins și el plăcut, dar nu-i putem 
aproba gestul nesportiv din alterca
ția cu Marcu, și el o speranță a un- 
sprezecelui din Sibiu dar și autorul 
unei ieșiri în afara legilor jocului. 
Din grupul tineretului îi vom aminti 
pe Schwartz (23), Turlea (20) și Flo- 
rea (21). Să notăm că grosul acestui 
pluton II dau școlile de juniori oră- 
deană (la loc de frunte antrenorii 
Nicolae Kocsis, Molnar, Juhasz) și 
siblană (In frunte cu merituosul prof, 
Todoran). Cum se vede realitățile u- 
nor fructuoase promovări există in 
ambele formații. Dar pentru toate 
cazurile citate, corectivul seriozității 
ți disciplinei, al modestiei, se impu
ne. (Ef. IONESCU).

BAIA MARE Echipa gazdeior a 
în fața timișorenilor poate 

pricina decalajului de vîrstă 
jucători. Marea majoritate 
între 1938 ți 1945) au... oste- 
ultimul sfert de oră

: . doi ti
neri de certă valoare, ambii învățînd 
abecedarul fotbalului la Baia Mare. 
Primul, Pamfil Radu (născut în 1951), 
mijlocaș cu mare rază de acțiune, 
pase precise, șuturi-surpriză, puterni
ce cu ambele picioare, dar — mai 

al ba-

CU
CU

SURPRIZA ETAPEI: CARAIMANUL BUȘTENI, FRUNTAȘA
SERIEI A IlI-a, PIERDE LA POIANA CIMPINA CU 0-7 (0-0)!

Petrolul Moinești _  Oituz Tg.
(0—0), Unirea Tricolor Bîriad — 
Tecuci (1—3), Textila Buhuși ■

0—3

HU-

2—0

SERIA I
Avîntul Frasin — Danubiana Roman 

_ Q)
’ Minobradul Vatra Dornei — Nicolina 
ași i—-0 (o—0)
străduința Suceava — Cristalul Doro- 

ioi 1—0 (0—0)
Victoria Roman — A.S.A. Cimpulung 

—0 (4—0)
Unirea lași — C\.S.M. Suceava

81)
Textila Botoșani — Minerul Gura 

norului 2—2 (1—2)
Foresta Fălticeni — I.T.A. Iași

1—o 1
(Corespondenți : I. Bodnar. P. Spac, C. 

Jexa, G. Groapă. V. Diaconeseu, T. 
Ingureanu si D. Crăciun).
I. C.S.M. Suceava
1. Victoria Roman
1. Danubiana Roman
I. Avîntul Frasin
I. Foresta Fălticeni 
i. Nicolina iași 

străduința Suceava
I. Minerul G.H.
i. Cristalul Dorohol
>. Minobradui V. D.
. A;S.A. Cîmpulung 
. Textila Botoșani 
:. Unirea lași 
. I.T.A. iași
ETĂPA VIITOARE
impuiung — C-l-1— _ -
S M. Suceava — străduința Suceai a 
—1), I.T.A. iași — Textila Botoșani 
—2), Nicolina iași — Unirea iași (1—1). 
tnerul Gura Humorului — Foresta Fal
len! (0—4), Danubiana Roman _ Vio
ria Roman (3—1). Minobradul Vatra 
ornel — Avîntul Frasin (0—3).

SERIA o ll-o

25
24
23
20
19
18
16
15
15
14
14
13
12
10

___________  t A.S.A.
Cristalul 'SorohOi (0—3),

î 3
2 4
1 5
2 6
3 6
2 7
4 7
3 8
3 8
2 9
4 8
5 8
4 9
4 10

(22 aprilie)

Ocna
U.R.A. 

___ ___________________ r_ _____ Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej (3—3), Vi
itorul Vaslui — Locomotiva Adj ud (2—2).

SERIA a lll-a
Rm. sărat — Petrolul Berea

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Viitorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna 1—0 
—0) .
Petrolul MOineștî — Locomotiva Acljua 
-0 (3—0)
Rulmentul Bîriad _ Trotușui Gh.. 
heorghiu-DeJ 0—0
Textila Buhuși — Unirea Tricolor Bîr- 
d 5—0 (2—0) , „ ,
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
;tea Bacău 2—1 (1—1)
Minerul Comănești — Relonul SavI- 
‘Sti 2—O (2——O)
Cimentul Blcaz _ U.R.A. Tecuci 4-2 
—0)
(Corespondenți : M. Florea» P. Ilara- 
igiu, E. Solomon, I. Vieru. Gh. Gorun,
Bîrzan și Gh. Ghimpe).

. Petrolul Moinești
, Viitorul Vaslui
, Raionul săvineștl

Textila Buhuși
. Letea Bacău

Locomotiva Adjud

OUtnpla
3-1 (1-1) 

Carpați
2-1 (1-1) 

Chimia Buzău — I.R.A. Cîmpina 0—1 
(0-1)

Unirea Focșani — Șoimii TAROM Bucu
rești 2—1 (2—0)

Chimia Brazi — Victoria Florești 1—1 
(1-0)

Poiana Cîmpina
7—fl (0—0) !

Metalul Mija — 
(1—0)

(Corespondenți : 
man, M. Dumitru. L. Manoliu, V. Albu, 
E. Stroe și A. Caricaș).

1. Carpați Sinaia 
“ Metalul Mija 

Caraimanui Bușteni 
Unirea Focșani 
Prahova Ploiești 
Olimpia Rm. Sărat 
I.R.A. Cîmpina

8. Petrolul Berea
9. Șoimii TAROM Buc. 
‘ Victoria Florești

Petrolistul Boldești 
Poiana Cimpina 
Chimia Brazi

14. Chimia Buzău
Etapa viitoare : petrolistul 

Unirea Focșani (0—0). I.R.A.
— Chimia Brazi (2—0), Victoria Florești
— Olimpia Rm. Sărat (0—3), Petrolul Ber
ea — Chimia Buzău (1—0), Metalul Mija
— Caraimanui Bușteni (o—2), Prahova 
Ploiești 
TAROM 
(0-0).

Granitul Babadag (0—1). I.M.U. Medgidia
— Ancora Galați (0—lj, Chimia Brăila
— Știința Constanța (1—1), Portul Con
stanța _  Comerțul Brăila (1—2), Viito
rul Brăila — Electrica Constanța (0—1), 
Constructorul Galați — Cimentul Med
gidia (1—2).

SERIA o V-a

17
17

Sinaia _  Petrolistul Boldești

— Caraimanui Bușteni

Prahova Ploiești

Budescu,T. V.

2-1

Feld-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. 
11. 
12.
13.

17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

22—11
22—22
16—16
29—20
24— 19
25— 23
16—14
16—22
13—12
20—26
20—17
25—19
19—24

22
21
21
19
19
19
17
17
16
16
15
14
14

4 4
3 5
7 3
5 5
5 5
5 5
5 6
5 6
4 7
2 8
5 7
6 7
4 8
2 11
Boldești — 

Cimpina

- Carpați
București

SERIA
Galați -

Sinaia (0—2), Șoimii
— Poiana Cimpina

a iV-a
Oțelul Galați 2—2

17
17
17
17
17
17

5
6
4
3
3

„ _ _ 3
. Constr. Gtî. Gheorghiu-Dej

17 6 6

30— 9
29—10
33—20
35—27
25—18
27—23

25
24
20
19
19
19

Ancora
(0-1)

Comerțul Brăila — Chimia Brăila 1—1 
(6—0)

Știința Constanța — Electrica Constanța 
1—0 (0—0)

Dunărea Tulcea — I.M.U. Medgidia 
0~0

Constructorul Galați — Viitorul Brăila 
3—1 (1—0)

Cimentul Medgidia — Marina Mangalia 
1—0 (1—0)

Granitul Babadag — Portul Constanța 
1-1 (1-1)

(Corespondenți : V. Ștefănescu, D. Cris-

5
. Trotușui Gh. Gheorghiu-Dej

17 5 6 6
7
7
8
8

10

23—27 18

17
17
17
17
17

___ „____ _____ 17 
. Unirea Tricolor Bîriad

17
Etapa viitoare : Relonul

Oituz Tg. Ocna
, Rulmentul Bîriad 

U.R.A. Tecuci
, Minerul comănești 
Cimentul Bicaz

6 4
6 4
6
3
4

3
6
3

2 12

16—12
23—22
21—24
19—23
15—23
18—31

16—56

16
16
16
15
12
11

83
_ S&vtnești —

iîntantul Bîriad (2—2), Trotușui Gh. 
teorghiu-Dej — Cimentul Bicaz (1—01. 
Stea Bacău — Minerul Comănești (0—2),

___ ____________  . __ Mangalia
Dunărea Tulcea (1—0), Oțelul Galați

tache, S. Nace, I. Turșie, Gh. Arsenie,
R. Avram și N. Fucîgiu).

1. Constr. Galați 17 10 4 3 28—11 24
2. Marina Mangalia 17 8 5 4 19—12 21
3. Otelul Galați 17 8 4 5 15—12 20
4. Chimia Brăila 17 7 5 5 25—20 19
5. I.M.U. Medgidia 17 7 5 5 22—19 19
6. Electrica constanța 17 8 2 7 19—16 18
7. Cimentul Medgidia 17 6 6 5 15—15 18
8 POrtul Constanta 17 5 6 6 20—16 16
9. Granitul Babadag 17 3 10 4 17—22 16

10. Viitorul Brăila 17 5 5 7 25—26 15
11. Dunărea Tulcea 17 6 3 8 17—22 15
12. știința Constanța 17 3 8 6 15—20 14
13. Ancora Galați 17 5 4 8 13—27 14
14. Comerțul Brăila 17 1 7 9 8—20 9

Etapa viitoare : Marina

Dinamo Obor București — Tehnometal 
București 3—1 (1—1).

Electronica București — Azotul Slobo
zia fi—0 (1—0)

Celuloza Călărași — Unirea Tricolor 
București 3—1 (3—1).

Laromet București — Voința București 
1—0 (1—0)

Flacăra roșie București 
Giurgiu 0—1 (0—0)

Olimpia

Autobuzul București — Sirena Bucu
rești (amînat)

Sportul Ciorogîrla — T. M. București 
1—3 (0—1)

(Corespondenți : D. Diaconescu, O.
Guțu, M. Stan, P. Popa,, c., Toader și P.
Anghel).

1. Celuloza Călărași 17 14 2 1 35- 8 30
2. T.M. București 17 8 4 5 29—24 20
3. Autobuzul Buc. 16 7 5 4 22—12 19
4. Electronica Buc. 17 8 2 7 18—12 18
5. Olimpia Giurgiu 17 6 6 5 19—16 18
6. Laromet București 17 7 4 6 13—13 18
7. Azotul Slobozia 17 8 2 7 28—31 18
8. Flacăra roșie Buc. 17 6 4 7 19—15 16
9. Unirea Tricolor Buc. 17 7 2 8 20—18 16

10. Dinamo Obor Buc. 17 3 9 5 18—17 15
11. Tehnometal Buc. 17 3 8 6 20—23 14
12. Sirena București 16 6 2 8 20—31 14
i3.Voința București 17 4 5 8 12—20 13
14. Sportul Ciorogîrla 17 2 3 12! 9—42 7

Etapa viitoare : Unirea Tricolor Bucu
rești — Sportul Ciorogîrla (3—0), Tehno
metal București — Sirena București 
(3—0), Olimpia Giurgiu — Laromet Bucu
rești (0—l). Autobuzul București — Ce
luloza Călărași (0—I), Azotul Slobozia — 
T.M. București (0—4), Voința București 
—Electronica București (0—1). Dinamo 
Obor București — Flacăra roșie Bucu
rești (1—1).

SERIA a Vl-a
Răsăritul caracal — Recolta Stoicănești 

5—1 (2—1)
Dacia Pitești — Textilistui Pitești 0—1 

(0-1)
Petrolul Videle — Petrolul Tîrgovlște 

3—0 (0—0)
Flacăra Moreni — Chimia Găești 3—0 

(l—0)
Progresul corabia — Chimia Tr. Măgu

rele 2—1 (1—0)
Oltul Slatina — Automatica Alexandria 

2—2 (0—0)
C.F.R. Roșiorii de Vede — Unirea Dră

gășani 1—0 (0—0)
(Corespondenți : Gh. Donciu, I. Fețea- 

nu, A. Pancu, Gh. Ilinca, C. Fllip. C. 
Ghițescu și T. Neguiescu).

13

1. Flacăra Moreni 17 10 4 3 29—11
2. Dacia Pitești 17 10 2 5 31—15
3. Oltul Slatina 17 7 8 2 26—15
4. Automatica Alexandria

17 7 6 4 18—1G
5. Progresul Corabia 17 8 4 5 23—26
6. Unirea Drăgășani 17 6 6 5 14—11
7. Petrolul Videle 17 5 8 4 12—10
8. Chimia Tr. Măgurele 17 6 5 6 20—21
9. Petrolul Tîrgoviște 17 6 5 6 25—27

10. CFR Roșiorii de Vede
17 4 5 8 18—31

24
22
22

Șapte jucători pe metru patrat! De fapt, „un metru pătrat" din suprafața 
de pedeapsă a Deltei TulceaI Fotografia exprimă cum nu se poate mai 
bine aglomerarea care a domnit tot timpul meciului F. C. Galați — 
Delta (2—0) în fața 
(nr. 4) de la Delta

porții echipei

centrările sale 
activă prezen-

în progres
antrenorul 

deosebită

tăios și... eficace. La 
precise, se adaugă o 
ță în careul advers.

Ehipa Politehnica își are compo- 
nenții mai apropiați ca ‘ 
tre cei tineri o remarcă . 
tru Marin Bojin (1951). Venit de la 
Orșova — unde a avut ca antrenor 
pe inginerul Tănase, fost jucător la 
Progresul București și Politehnica 
Timișoara — el este o mai veche cu
noștință de-a noastră, din perioada 
cînd C.F.R. Timișoara era în A. Im
presionează prin forța fizică și in
transigența cu care rezolvă situațiile 
de atac. Are o mare calitate : scă
pat de sub o strictă supraveghere, 
Înscrie goluri spectaculoase. Joc de

vîrstă. Din- 
specială pen

cap bun, excelent șuter, dar nu știe 
să deposedeze. Zoltan Covalcic 
(1952), venit anul acesta de la Ora
dea, extremă 
bună și viteză 
slab, în acest

stînga cu o tehnică 
de reacție. A fost mai 
meci. (L. BOBOCEA).

din Tulcea. In prim plan, Jantovan 
Foto: Virgil ONESA

Diviziei B. Dc partea cealaltă, la 
Olimpia, portarul Kiraly și fundașul 
Ulici inspiră, la ora actuală, o mai 
mare încredere — în ce privește a- 
firmarea deplină și promovarea pe 
un plan competițional superior — de- 
cît coechipierii lor Lemak, Dongdlo 
și Godeny, a căror tehnică de joc 
manifestă încă insuficiențe, chiar 
și pentru pretențiile diviziei secunde.

Concluzia 7 tn meciul de la Brașov 
prezența tineretului a fost nesemni
ficativă si cantitativ și valoric. (Mi
hai IONESCU).

capotat 
și din 
dintre 
(născuți 
nit în 
meciului. Și totuși există

al

ce cu ambele 
ales — cu un control deosebit _
Ionului. Mai slab In situațiile defen
sive. Al doilea este Zoltan 
(1955), component al naționalei de ju
niori, care în mod surprinzător a 
fost prezent la acest meci în loc să 
se afle la Vîrșeț I Este o extremă 
de viteză, cu driblinguri scurte. Bă-

Crișan

BRAȘOV q privire de 
blu, aruncată t , ’
cători, care au evoluat în întîlnirea 
Metrom — Olimpia Oradea, ne duce 
la o primă constatare și anume a- 
ceea că tineretul reprezintă doar 
25 la sută din efectivul total. Canti
tativ, aceasta ni se pare destul de 
puțin, dacă avem în vedere rolul, 
firesc am spune, de pepinieră al 
Diviziei B în fotbalul nostru de 
performanță. Sub raport valoric 
situația este însă șl mai puțin satis
făcătoare. Așa, de pildă, Metrom a 
avut în formație, duminică, trei ju
cători sub vî'rsta de 25 de ani, pe 
fundașul central Păltinișan și ata- 
canții Selymeși și Florescu, dintre 
care numai acesta din urmă — grație 
și experienței sale în prima divizie 
la Steagul roșu — ar putea fi inclus, 
deocamdată, pe lista unor promisiuni 
capabile să mai depășească nivelul

_ B j ansam-
asupra celor 25 de ju-

Deta — Mine-

8. Unirea Tomnatic 17 8 1 8 28—34 17
9. Vagonul Arad 17 7 2 8 24—23 16

10. Progresul Tim. 17 5 6 6 18—21 16
ÎL Furnirul Deta 17 6 3 8 22—27 15
12. Gloria Arad 17 6 2 9 19—34 14
13. Minerul Ghelar 17 6 1 10 18—27 13
14. Constr. Arad 17 3 2 12 20—52 8

Etapa viitoare : Furnirul
rul Lupeni (1—1), C.F.R. Simeria — Uni
rea Tomnatic (1—3), Constructorul Arad 
— U.M. Timișoara (0—5), Minerul Ghe_ 

Vagonul 
‘ Elec- 

Deva 
Arad

Iar — Victoria Călan (1—2), 
Arad _ Progresul Timișoara (0—0). 
tromotor Timișoara — Mureșul 
(1—2), Minerul Teliuc — Gloria 
(2-2).

— Recolta Salonta (0—2), Victoria cărei
— C.I.L. Sighet (1—2), Bihoreana Mar-
ghita — Minerul Cavnic (1—2), Bradul 
Vișeu — Voința Cărei (0—3), Someșul ------  ------- —.------- „ . .. (1_3

Baia
)

UN GEST REPROBABIL
Așa cum am amintit in cro

nica din ziarul nostru de ierî, 
duminică, la Tîrgoviște, pe 
marginea terenului de joc și. 
la Intrarea echipelor In vestia
re s-au petrecut acte huliganice 
pe care ne simțim datori să le 
consemnăm în rîndurile de

Mal Intii, vom sublinia fap
tul că în incinta terenului de 
joc, cu îngăduința arbitrului 
T. Trofin (Galați), au pătruns 
persoane neautorizate. Acest 
fapt a dus la un neplăcut in
cident.

în min. 67, mingea a ieșit 
în aut. Jucătorii buzoieni, care 
aveau inițiativa în joc, se gră- ■ 
beau să repună balonul de la 
tușă. Dobre s-a dus după min
ge, dar Florin Rădulescu, au
torul actului de care vom 
vorbi, a pus piciorul pe balon, 
Incercînd să-1 oprească. Fotba
listul buzoian l-a îmbrîncit. 
Desigur gestul acestuia, cu 
toată starea sa de surescitare, 
nu poate fi acceptat Dar Flo
rin Rădulescu, secretar al 
Consiliului popular municipal, 
nici una, nici două, I-a lovit 
pe jucătorul buzoian cu um
brela în cap, rănindu-1. La 
sfîrșitul jocului, Dobre i-a ce
rut socoteală pentru gestul co
mis, la care Florin Rădulescu 
a ridicat iarăși umbrela, gata 
să lovească din nou. Gestul a 
incitat pe mai mulți, inclusiv 
pe un om de ordine, cu ban
derolă la mînă.

Actele comise au fost deza
probate de cel. prezenți; ele au 
surprins, cu atît mai mult cu 
cît au pornit de la un om de 
la care se așteaptă o conduită 
ireproșabilă. Sîntem convinși 
că organele locale din Tîrgo
viște nu vor trece cu vederea 
acest act și vor lua măsurile 
de rigoare (C. A.).

Vișeu — Voința Cărei (0—3), 
Satu Mare — Topitorul Baia Mare 
Minerul Baia Borșa — Minerul 
Sprie (1-2).

SERIA □ Xl-a
Vitrometan Mediaș — Textila 

heiul Secuiesc 1—0 (0—0)
Mureșul Toplița — Carpați Covasna 3—2 

(2-2)
Oltul Sf. Gheorghe — Minerul Bălan 

4—1 (1—0)
Someșul Beclean — Gaz metan Mediaș 

1—1 (1—0)
Viitorul Gheorghienl _ Foresta Bistri

ța 2—0 (1—0)
Lacul Ursu Sovata — Viitorul Tg. Mu

reș î—i (1—1)
Forestierul Tg. Secuiesc — Unirea Cris- 

turu Secuiesc 2—2 (1—1)

Odor-

12
12
12
11

3 6 8 16—20
4 4 9 18—25
4 4 9 21—38 

4 3 10 17—28 
Drăgășani

11. Răsăritul Caracal
12. Chimia Găești
13. Recolta Stolcănești 17
14. Textilistui Pitești

Etapa viitoare : Unirea „ , 
Progresul corabia (0—1), Automatica A- 
lexandrla — C.F.R. Roșiori (2—0), Chl- 
mfă Tr. Măgurele — Dacia Pitești (0—2), 
Textilistui Pitești — Petrolul Videle 
(0—1), Petrolul Tîrgovlște — Chimia Gă
ești (0—0). Oltul Slatina — Recolta Stol- 
eănești (0—2). Flacăra Morenl — Răsă
ritul Caracal (2—0).

SERIA a Vil-a
A.S. Bocșa — Știința Petroșani 2—1 

(1—1)
Victoria Craiova — Minerul Rovinari 

2—1 (0—0)
Metalui Oțelu Roșu — Dunărea Calafat 

1—0 (1—0)
Meva Drobeta Tr. Severin — Pandurii 

Tg. Jiu 0—1 (0—1)
Steagul roșu Plenița — Minerul Motru 

1—3 (0—2)
Cimentul Tg. Jiu — Metalul Topleț 

1—0 (0-0)
Vulturii textila Lugoj — Minerul Mol

dova Nouă 3—1 (0—0)

17

SERIA a IX-a
Dermata Cluj — Arieșul Turda 
C.I.L. Gherla — Aurul Brad 3—0

Steagul roșu Plenița (0—3), Meva Dro
beta Tr. Severin — Metalul Topleț (1—2), 
Minerul Moldova Nouă — A.S. Bocșa 
(1—1), Minerul Motru — Metalul Oțelu 
Roșu (2—2), Victoria Craiova — vulturii 
Lugoj (0—7). Știința Petroșani — Dună
rea Calafat (1_ 2), Minerul Rovinari —
Cimentul Tg. Jiu (1—1).

(Corespondenți : T. Țăranu. G. ște-
fan. R. Zeno, M. Focșan, I. Julea, M.
Băloi și C. Oîaru).
1. Minerul Motru 17 10 4 3 43—16 24
2. Vulturii Lugoj 17 10 4 3 35—11 24
3. Dunărea Calafat 17 8 2 7 25—22 18
4. A.S. Bocșa 17 8 2 7 25—24 18
5. Min. Mold. Nouă 17 7 3 7 29—21 17
6. Steagul r. Plenița 17 8 1 8 18—21 17
7. Pandurii Tg. Jiu 17 8 1 8 17—24 17
8. Știința Petroșani 17 8 0 9 26—21 16
9. Metalul Topleț 17 8 0 9 26—31 16

10. Cimentul Tg. Jiu 17 6 4 7 14—33 16
11. Metalul Oț. Roșu 17 6 3 8 22—21 15
12. Minerul Rovinari 17 5 4 8 20—27 14
13. Meva Drobeta T. S. 17 6 1 10 16—24 13
14. victoria Craiova 17 5 3 9 13—33 13

Etapa viitoare : Pandurii Tg. Jiu —

0—0
_____ ________ ______________  . (2—0) 
Minaur Zlatna — Tehnofrig Cluj

(1—0)
Unirea Alba Iulia — Metalul Aiud

(1—0)
industria sîrmei Cîmpia Turzii — 

nerul Bihor 3—0 (0—0)
C.I.L. Blaj — Unirea Dej 1—1 (0—0)
Soda Ocna Mureș — Arieșul Cîmpia 

Turzii 1—o (1—0)
(Corespondenți : E. Fehervari, D. Va- 

tau. N. Băișan, I. Filipescu, St. Giurgiu, 
G. Hancu și A. Verdeș).
1. Arieșul Turda
2. Minaur Zlatna
3. Aurul Brad
4. Unirea Dej
5. C.I.L. Blaj
6. Ind. sîrmei C.
7. Metalul Aiud
8. Unirea Alba Iulia
9. Soda Ocna Mureș

10. Arieșul C. Turzii
11. Minerul Bihor
12. C.I.L. Gherla
13. Tehnofrig Cluj
14. Dermata Cluj

3—0

4-0

Mi-

SERIA a VIII-o
Victoria Călan — C.F.R. Simeria 

(0-0)
Gloria Arad — Minerul Ghelar 

(1-0)
Progresul Timișoara — Minerul Lupeni 

4-1 (1-0)
U.M. Timișoara _ Furnirul Deta 3—0 

(1-0)
Mureșul Deva — Minerul Teliuc 2—0 

(0—0)
Constructorul Arad — Vagonul 

2—4 (1—3)
Unirea Tomnatic — Electromotor 

șoara 2—1 (2—01
(Corespondenți : A. Giinther, G. 

îăîță. St. Marton, C. Crețu, * “
N. Gheorghe și P. Iatan).
1. Mureșul Deva
2. victoria Călan
3. Electromotor Tim.
4. Minerul Lupeni
5. U.M. Timișoara 
«. Minerul Teliuc
7. CFR Simeria

1—1

1—0

Arad

Timi-

I.
. Nico- 
Sîmton,

17
17
17
17
17
17
17

5
5
5
3
2
4
5

31— 9
26— 15
32— 17
27— 24
30—15
19—20
22—18

27
21
19
19
18
18
17

(Corespondenți ; r. zamfir, A. Pașca-
nu. 
A.

, Gh. Briotă, I. Pintea 
Fekete și I. Sandor).

i, Cs. Malnasi,

1. Gaz metan Mediaș 17 1Q 4 3 43—12 24
2. Textila Odorhei 17 11 2 4 33—16 24
3. Viitorul Tg. Mureș 17 9 3 5 29—23 21
4. Lacul Ursu Sovata 17 7 5 5 27—23 19
5. Viit. Gheorghieni 17 8 3 6 21—24 19
6. Vitrometan Mediaș 17 9 3 5 21—17 17
7. Unirea Cristur 17 6 5 6 23—21 17
8. Oltul Sf. Gheorghe 17 7 2 8 43—22 16
9. Minerul Bălan 17 6 3 8 19—22 15

10. Mureșul Toplița 17 6 3 8 20—25 15
11. Forest. Tg. Secuiesc 17 5 4 8 24—26 14
12. Someșul Beclean 17 6 2 9 15—48 14
13. Carpați Covasna 17 3 4 10 23—27 10
14. Foresta Bistrița 17 4 1 12 15—50 9

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe-
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4
3
3
4
2
3
3
3
3
2
0
1
4
5

20 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
14
14 
13
12 
11

_____ _________ ______ __________ __ ?» 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii au fost 
penalizate cu cîte 4 puncte).

Etapa viitoare : C.I.L. Gherla — Uni
rea Alba iulia (1—2), Minaur Zlatna — 
Soda Ocna Mureș (0—1), Unirea Dej — 
Arieșul Turda (0—1), Arieșul Cîmpia 
Turzii — Industria sîrmei cîmpia Turzii 
(2—3), Dermata Cluj — Tehnofrig Cluj 
(0—0), Aurul Brad — Metalul 
Minerul Bihor — C.I.L. Blaj

SERIA a X-a
C.I.L. Sighetul Marmației 

Baia Sprie 3—1 (2—0)
Voința Cărei — Victoria 

(1-1)
Bihoreana Marghita — Minerul Baia 

Borșa 2—0 (2—0)
Bradul Vișeu — Someșul Satu Mare 

0—0
Constructorul Baia Mare

Bala Mare 1—4 (1—1)
Recolta Salonta — Rapid 

(2—0)
Unirea zalău — Minerul 

(0-0)
(Corespondenți : V. Mihali, Tr. Sila- 

ghi, A. Pașcaiău, A. Ghilezăn, Gh. Co- 
trău și M. Bonțoiu).

1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic
3. Topitorul B. M.
4. CIL Sighet

10
8
8
9
8
9
7
7
7
6
7
6
4
3

(Echipele Arieșul Turda, Unirea Dej

T.

17 
17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

35—16 
22—17 
19—17
26— 15 
19—18
27— 16 
18—20 
18—21 
18—22
14— 17
15— 31 
21—22
8—21 

12—19

Aiud (1—2), 
(0-3).

Minerul

Cărei 1—2

— Topitorul

jibou 2—0

Cavnic 0—1

17
17
17 

_ 17
5. Minerul Baia S. 17
6. Bihoreana M.
7. Recolta Salonta
8. Voința caret
9. Bradul Vișeu

10. Minerul Borșa 
11—12. Unirea Zalău 
11—12. Rapid jibou

13. Someșul Satu M.
14. Constr. B. M.

17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
1
3
3
3
1

3 58—13 27
4 29—19
5 35—16
8 27—20
8 27—24
8 27—27
8 17—20
8 19—30
8 15—23
9 26—29
9 18—29
9 16—27

10 13—27
11 19—40

— Rapid

25
22
17
17
17
17
17
16
15
13
13
11
11

13 1
12 1
10 2
8 1
8 1
8 1
8 1
8 1
7
7
5
5
4
5

Etapa viitoare : Unirea Zalău
Jibou (1—1). Constructorul Baia Mare

nalizată cu 4 puncte).
Etapa viitoare : Viitorul Gheorghieni — 

Lacul Ursu Sovata (0—2), Foresta Bistrița
— Textila Odorhei (0—4), Forestierul Tg. 
Secuiesc — Viitorul Tg. Mureș (1—2), 
Minerul Bălan — Mureșul Toplița (1—1), 
Vitrometan Mediaș — Gaz metan Mediaș 
(0—2), Carpați Covasna — Unirea Cris- 
tur (1—1), Oltul Sf. Gheorghe — Some
șul Beclean (0—1).

SERIA a Xil-a
Torpedo Zărneștl — Metalul Copșa 

Mică 3—0 (1—0)
Oltul Rm. vilcea — independența Cls- 

nădle 3—0 (2—0)
Tractorul Brașov _  Carpați Brașov

1-0 (0—0)
U.P.A. Sibiu — C.F.R. Sighișoara 0—0 
Chimia Victoria — Lotrul Brezoi 6—0 

(2-0)
C.S.U. Brașov — I.C.I.M. Brașov 0—0 
Textila Sebeș — Chimica Tîmăvenl 

2—0 (1—0)
(Corespondenți : C. Chîriac, 

noiu, E. Bogdan, I. Boțocan, 1 
B. Eugen și D. Lădaru).

1. Tractorul Brașov
2. ICIM Brașov
3. Chimia Victoria
4. Metalul copșa M.
5. Oltul Rm. Vîlcea
6. CSU Brașov
7. Carpați Brașov
8. CFR Sighișoara
9. Indep. Cisnădie

10. Chimica Tîrnăvenl
11. UPA Sibiu
12. Lotrul Brezoi
13. Torpedo Zărneștl
14. Textila Sebeș

(Echipa Textila 
cu 4 puncte).

Etapa viitoare :
Brașov (0—0), Carpați Brașov — Textila 
Sebeș (4—1). C.F.R. Sighișoara — Tor
pedo Zărnești (3—2), Metalul Copșa Mică
— Tractorul Brașov (0—3), Independența 
Cisnădie — Chimica Timăveni (4—3), 
Oltul Rm. Vîlcea — U.P.A. Sibiu (1—1), 
I.C.I.M. Brașov — chimia Victoria' (1—1).

. P. Gior- 
Gh. Matei.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Sebeș a

5
3
3
3
5
7
2
6
2
6
7
4
3
0

1 38—11 27
5 25—10 21
6 30—23
7 25—18
6 26—27
5 17—18
8 21—14
6 16—18
8 23—26
6 17—30
6 17—27
8 11—32
9 21—19

10 16—30
penalizata

is
17
17
17
16 
16 
16 
16 
15 
14
13
10

Lotrul Brezoi — C.S.U.

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează duminică 22 
aprilie 1973 un concurs special 
Pronosport la care se acordă pre
mii suplimentare în valoare de 
250.000 lei din FOND SPECIAL.

Se atribuie 2 autoturisme prin 
tragere la sorți : 1 DACIA 1100 și 
1 TRABANT 601, premii obișnuite 
și premii suplimentare în bani. 
Rețineți ! Fiecare variantă are 3 
șanse de cîștig. Amănunte în toa
te unitățile de vînzare Loto-Prono- 
spcrt.

Publicăm în continuare progra
mul acesțui interesant concurs : I : 
Dinamo—Jiul; II : F.C. Petrolul— 
F.C. Argeș ; III: Universitatea Cluj 
—Universitatea Craiova ; IV : 
C.S.M. Reșița—Steaua ; V : A.S.A. 
Tg. Mureș — C.F.R. Cluj ; VI ; F.C. 
Constanța—S.C. Bacău ; VII: U.T. 
Arad—Sportul studențesc ; VIII i 
Atalanta—Ternana ; IX ; Fiorenti
na—Palermo ; X: Internazionale— 
Roma; XI: Napoli—Bologna ; XII: 
Sampdoria—Cagliari ; XIII : Vero
na—Torino. 1

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.45. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor ■ 
PREMIILE CONCURSULUI

PREȘ----
Extragerea I: ___

a 38 414 lei ; a 3-a : 
a 4-a : 32 a 2 401 lei : 
lei : a 6-a : 3 569,85 a

Report categoria 1 : 
Extragerea a n-a : 

10% a 77 554 lei : B 
C : 45.90 a 1 690 lei ; D : 
e : i38,7o a 200 lei; f :_____________

Premiul de categoria A, jucat pe o va
riantă 10% a revenit participantului AN- 
DRONACHE CONSTANTIN din București.

Robrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT

PRONOEX- 
NR. 15 DIN 11 APRILIE 1873

Cat. 2 : 2 variante 50% 
7,55 a 10 146 lei ; 
a 5-a : 102,95 a 746 
40 lei.
774 355 lei.
Cat. A : 1 variantă 
: 15.65 a 4 950 lei ;

2 142,25 a 60 lei ; 
2 863.20 a 40 lei.



AZI ÎN MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEj PATINATORII
SOVIETICI

S-AU IMPUS
LA RIGA

SUB SOARELE MEDITERANEI

Cej aproape 100 de tineri hand- 
baliști din Europa și America de 
Sud, reuniți pentru cea de a V-a 
ediție a „Cupei Țărilor Latine1* în 
noul și modernul centru al petro
chimiei noastre de pe valea Tro- 
tușului, municipiul Gh'. Gheorghiu- 
Dej, sînt de două-trei zile ținta 
amatorilor de autografe, a Iubito
rilor sportului, care-i urmăresc cu 
interes și curiozitate la antrena
mente sau în orele de răgaz prin 
holul hotelului „Trotușul“. Paralel 
cu pregătirile sportivilor, se desă- 
vîrșesc și ultimele .preparative ale 
organizatorilor așa că. totul este 
pus Ia punct și nu se așteaptă de
ci t ora începerii primului meci.

Numai că inimoșii activiști spor
tivi din acest centru industrial, care

au muncit cu nădejde pentru ocît 
mai bună organizare a tradițio
nalei competiții internaționale, sînt 
îngrijorați din cauza vremii. Par
tidele din cadrul „Cupei Țărilor 
Latine" se dispută pe un teren în 
aer liber, bituminizat și este evi
dent că în caz de ploaie condițiile 
de disputare a întrecerii devin pre
care. Cum vremea, în ultimele zile, 
s-a arătat destul de capricioasă 
este lesne de înțeles îngrijorarea iu
bitorilor sportului din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. deoarece dacă 
timpul devine nefavorabil întrece
rile vor avea loc în alt oraș, in 
sală.

Dar să sperăm că... cerul va fi 
îngăduitor și primele jocuri vor 
avea loc azi, după următorul pro
gram 5 ora 17 : FRANȚA — BRA-

o au for- 
și Româ- 
anunță și 
lupta pen- 
cupluri de
H. Carls-

ZILIA ; ora 18,15 : SPANIA — 
PORTUGALIA ; ora 19,30 : ROMÂ
NIA — ITALIA. în aceste meciuri 
inaugurale, prima șansă 
mafiile Franței,. Spaniei 
niei, care, de altfel, se 
principalele candidate la 
tru primul loc. Cele trei 
arbitri sînt următoarele :
son și L. Oisson (Suedia) : II. Sin
ger și P. Rauchfuss (R.D.G.) ; Z. 
Jurici și C. Kreso (Iugoslavia).

întrecerea va continua în zilele 
de miercuri, joi, sîmbătă și dumi
nică, vineri fiind zi de pauză. Un 
ultim amănunt : în ultima etapă 
a competiției, adică duminică 22 a- 
prilie, meciurile sînt programate di
mineața, festivitatea de închidere 
urmînd să aibă loc la ora 14.

TENISMENII NOȘTRI ÎNAINTEA
UNOR NOI ÎNTRECERI

NISA. 16 (prin telefon). — La ca
pătul celui de al doilea turneu inter
național pe Coasta de Azur, tinerele 
noastre jucătoare se prezintă cu un 
bilanț pozitiv. Ele s-au situat 
primul plan al întrecerii.

pe cele pe care

„MĂRIA ALEXANDRU a rămas aceeași mare jucătoare

(Urmare din pag. I) finală a pro-

Pe 
atît în 

probele de tineret, cit și în cele de 
senioare. De două ori, pe terenurile 
de tenis din Nisa, spectatorii au fost 
martorii unor „finale românești", 
opunînd în lupta decisivă pentru ti
tlu reprezentante ale țării noastre. 

Iată, așadar, pe Virginia Ruzici, 
tînăra tenismană a clubului Dinamo 
București, după ce a fost finalistă 
în primul turneu, de la T.C. Mediter- 
raneo cîștigînd pe terenul central 
de la T.C. Nice, trofeul acordat ce
lei mai bune jucătoare sub 21 de 
ani. Cei patru ani care o separă de 
această limită sînt o garanție pentru 
posibilitățile ei de progres. Ca și 
acelea ale învinsei sale din finala 
tinerelor, colega sa de club Mariana 
Simionescu. Amîndouă aceste jucă
toare, dar și coechipiera lor Flo
rența Mihai, care a avut de aseme
nea rezultate bune, confirmă speran
țele noastre. în plus, campioana de 
senioare a țării, Iudit Dibar-Gohn, 
se arată în formă, deși a avut o u- 
șoară criză de sciatică în timpul 
partidei din „sferturi", pe care a 
pierdut-o în fața suedezei Ingrid 
Bentzer, cîștigătoarea concursului, 

în timpul finalei dintre tinerele 
Ruzici și Simionescu. discutam cu 
maestrul emerit Ion Țiriac și acesta 
spunea: „Fetele noastre pot ajunge, 
peste puțin timp, la rezultate care

să întreacă chiar și 
le-am avut noi in Cupa Davis..,“ Este 
o apreciere care face cinste celor 
două jucătoare, al căror talent este 
recunoscut și de toți specialiștii 
străini, prezenți aci la turneele me- 
diteraniene. Ion Țiriac a făcut pe
reche cu Iudit Gohn, în proba de 
dublu mixt, pierzînd în sfert de fi
nală, în fața cuplului 
Zeelandă). Bernasconi 
6—1, 6—4.

Ca și în precedenta 
ță, regret că nu pot 
cruri prea încurajatoare despre bă
ieții noștri, cei tineri, participanți la 
aceste turnee. Ei nu reușesc să se 
ridice, în general, la nivelul com
petițiilor. Nici unul n-a ajuns să se 
califice pentru tabloul final, la ur
mătorul turneu al Circuitului, cel 
care a început la Monte Carlo, pe

Prvde (Noua 
(Italia) 3—6,

coresponden- 
transmite lu-

„CENTURA
(Urmare din pap. W

Mo- 
pri-

terenurile de la Country Club 
naco. Iată rezultatele lor, în 
mul tur al calificărilor: Svensson 
(Suedia) — Mureșan 6—3, 6—1; Ro- 
driguez (Chile) — Tr. Marcu 1—5, 
6—1; Tannin (Franța) — Sotiriu
6—3, 6—2. N-a jucat D. Hărădău, 
care participă însă la turneul se
cundar.

Bineînțeles, la Monte Carlo sînt 
trecuți direct pe tabloul de simplu 
primii noștri jucători. Hie Năstase, 
care este așteptat să revină din 
America, poartă nr. 1, iar Ion Ti
riac are nr. 6. între ei se află tre
cuți, în ordine: Orantes, Panatta, 
Gimeno, Proisy. începe un nou tur
neu, cel mai mare din suita celor 
de pe litoralul francez.

AUREL SEGĂRCEANU
antrenor

RIGA, 16. — La concursul inter
național de patinaj artistic, desfă
șurat la sfîrșitul săptămînii în ca
pitala R.S.S. Letone, au luat parte 
sportivi din șase țări.

Concurînd în proba de perechi, 
cuplul român Beatrice Huștiu—Dan 
Săveanu a ocupat locul patru, cu 
punctajul 20—166.4. Pe primele 
locuri s-au clasat trei perechi so
vietice : Leonidova—Bogoliubov 5— 
213,3 ; Okurina—Kașa 12—182,3 î 
Kulakova—Ciudakov 13—181,4.

în celelalte probe, de asemenea,' 
s-au impus gazdele. Ludmila Va- 
konina a cîștigat la femei, cu 5— 
179,29 înaintea patinatoarei vest- 
germane Dagmar Lurz 15—176,24.' 
La băieți, primul a fost Igor Bob
rin, cu 5—157,41. Pe locul trei, cam
pionul maghiar Laszlo Vajda 14—• 
178,39. Dansurile au revenit cuplului 
Alekseeva—Voitiuk cu 5—270,5.

DE AUR“

Cupa Federației" 
ROMÂNIA — BRAZILIA 

ÎN PRIMUL TUR

apărut luni Ia Belgrad, consem
nează textual... „A deziluzionat 
în mod special Stipancici, comportîn- 
du-se de parcă îi era indiferent 
cine urma să fie învingătorul...".

In ultima probă, Ia dublu femei, 
s-a văzut cu prisosință că Maria 
Alexandru n-a renunțat Ia gîndul 
că ar putea, in cele din urmă, să 
urce pe podiumul laureaților. Cu 
o putere de concentrare extraordi
nară, cu o voință de fier, campi
oana României, într-o colaborare 
perfectă cu reputata ei parteneră, 
japoneza Miho Hamada, a aruncat 
în luptă toate resursele de energie, 
întreaga ei forță de joc. Momentul 
cheie l-a constituit partida cu Rud- 
nova (U.R.S.S.) și Magos (R.P. Un
gară). cuplu care a dezlănțuit un 
adevărat bombardament pe 
nul“ advers.
prompt și 
cu Hamada, 
bronz erau, 
ele au fost 
datorită unui 
mun.

La încheierea finalei, 
satisfacție, fostul campion 
Ichiro Ogimura (Japonia) 
clarat: „Cunosc foarte bine teni
sul de masă din România și am 
cele mai bune aprecieri pentru 
jucătorii dumneavoastră. Pe Maria 
Alexandru o urmăresc cu admira
ție de ani de zile. A rămas aceeași 
mare jucătoare. Succesul de acum 
o ilustrează cum nu se poate mai 
bine".

Dar competiția Se îa Sarajevo 
Tie-a oferit și alte subiecte de dis- 
tuție.

„tere- 
Dar, riposta a venit 

Alexandru, împreună 
a biruit. Medaliile de 
așadar, asigurate, dar 
transformate' în ■ aur 

admirabil efort co-

plin Se 
al lumii, 
ne-a de-

Mai intii, faptul că tenisul de 
masă european — ne referim In 
special la băieți — a ajuns să se 
situeze pe același plan cu cel din 
Asia, avînd în unele cazuri chiar 
preponderență. între primii opt 
jucători s-au aflat șapte europeni, 
iar la echipe Suedia aduce „Cupa 
Swaythling" pe continentul nostru 
după 20 de ani. Cu toate acestea, 
R.P. Chineză rămine aceeași forță 
recunoscută, reprezentanții ei cîști
gînd cel mai mare număr de me
dalii. Mai ales la fete a fost prezen
tată o garnitură tînără, extrem de 
redutabilă, noua campioană a lu
mii Hu Yu-lan 
exponentă, deși joacă în stilul cla
sic al europenilor.

Actualul campion mondial și-a 
văzut Ia Sarajevo visul împlinit. 
Semifinalist 
Și En-tin

Fază din partida 
bei de dublu femei. Mingea este 
respinsă de Hamada spre Ciu 
Pao-cin (63). Maria Alexandru 
și Lin Mei-ciun (64) își așteaptă 
cu înfrigurare rîndul la masa 

ele joc.
Telefoto : A.P.-Agerpres

DUSSELDORF, 16. — Echipa fe
minină de tenis a României va avea 
ca primă adversară în „Cupa Fede
rației", programată la Bad Homburg 
(R.F.G.), între 30 aprilie și 6 mai, 
formația Braziliei. In alte întîlniri 
din primul tur se întîlnesc : S.U.A. 
— Italia. Olanda — Franța, Dane
marca — Iugoslavia, Luxemburg — 
Polonia, Suedia — Argentina. în to
tal, iau startul reprezentativele a 30 
de țări.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ȚARII NOASTRE
fiind principala (Urmare din pag !J

la Nagoya (1971). 
(R.P. Chineză) a 

reușit să iasă de data aceasta în
vingător. Tenace, calm și jucînd 
în același ritm susținut de la în
ceput pînă la sfîrșit el s-a impus 
eu pregnanță în fața lui Kiel Jo
hansson (Suedia). După finală, plin 
de modestie, Si En-tin a spus: 
„N-am crezut că voi cîștiga titlul, 
în întilnirile precedente cu Johans
son victoriile alternaseră. Partene
rul meu este un jucător excelent 
de la care poate învăța și un cam
pion mondial". într-adevăr, suede
zul, fost campion al Europei în 
1964 și 1966 și actual deținător al 
titlului suprem la dublu bărbați, 
a făcut o adevărată școala în te
nisul de masă alături de Alser și 
Bengtsson. Ceea ce explică, fără 
îndoială, ascendența sportivilor 
scandinavi în acest sport.

în continuare, mîine (n.r. astăzi) 
fotbaliștii noștri vor vizita, dimi
neața, orașul gazdă a întîlnirii cu 
reprezentativa U.R.S.S., urmînd ca 
seara să efectueze un antrenament 
de acomodare, la orele 19, pe sta
dionul Central din Kiev, pe care 
se va desfășura și partida de 
miercuri.

Toți jucătorii noștri sînt apți de 
joc și îptr-o bună dispoziție psihi
că. Cei doi antrenori. Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc. nu s-au 
stabilit încă pînă acum asupra for
mației definitive cu care vom in
tra pe teren, urmînd să facă acest 
lucru după antrenamentul de astă- 
seară. Anticipînd, totuși, „11“-le 
probabil al României pentru parti
da cu U.R.S.S., el ar arăta astfel : 
RĂDUCANU — SÂTMĂREANU, 
SAMEȘ, VLAD. DELEANU — 
BELDEANU, DUMITRU, NUN- 
WEILLER — TROI, MUREȘAN, 
MARCU.

Lotul reprezentativ al Uniunii 
Sovietice a sosit în Kiev luni către 
ora prînzului. Antrenorul Evgheni 
Goreanski, are la dispoziție un lot 
valoros, în rîndurile căruia remar-

căm printre alții prezența cunos- 
cuților internaționali Rudakov, Ka- 
plicinîi, Muntean, Fedotov, Kolotov, 
în cp privește pe căpitanul repre
zentativei Uniunii Sovietice Hurți- 
lava, se dă ca sigură indisponibili
tatea sa pentru jocul de miercuri 
seara. El nici nu a făcut, de altfel, 
deplasarea la Kiev. Formația pro
babilă, pe care o va alinia antre
norul Goreanski este următoarea : 
Rudakov — Doduașvili, Olșanski, 
Kapiicinii. Lovcev — Muntean, 
Fedotov. Andriasin, Kolotov — Zin- 
cenko, Bloliin.

Pentru jocul dintre reprezentativa 
noastră și aceea a Uniunii Sovieti
ce interesul este deosebit de mare. 
Cererea de bilete este în continuă 
creștere și se contează pe aproxi
mativ 70—80 000 de spectatori.

Vremea este asemănătoare aceleia 
de la București, cu cerul acoperit 
și destul de rece. Aseară tempera
tura a fost de 6 grade și probabil 
că și miercuri seara, la ora me
ciului, va fi la fel.

Partida va începe la ora 19 (18, 
ora României) și va fi transmisă, 
în direct și în întregime, de pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

crajele sînt asigurate de oficiali 
din 9 țări.

Sorții sînt orbi, se spune, dar 
ei nu puteau determina mai sim
bolic decît ad făcut-o decizia ca 
în chiar meciul de debut să apară 
primul cîștigător, de anul trecut, 
al „Centurii de aur" : semimuscă 
Ștefan Boboc. l51n păcate- efortu
rile sale în partida cu cubanezul 
Jorge Hernandez n-au putut fi 
răsplătite decît cu satisfacția unor 
aprecieri favorabile pentru boxul 
tehnic practicat, decizia de învin
gător revenindu-i lui Hernandez, 
boxer foarte înalt pentru această 
categorie, cu alonjă și bine pregă
tit fizic. Boboc a boxat extrem de 
economicos, s-a apărat foarte bine, 
dar a reușit de puține ori 
străpungă garda adversarului, 
tiv pentru care arbitrii au 
semnat, în unanimitate, pe buleti
nele de punctaj numele lui Her
nandez.

Bucuria primei victorii româ
nești la turneul internațional ne-a 
adus-o Remus Cozma. La aceeași 
categorie (semimuscă), dinamovis- 
tul l-a depășit categoric la puncte 
pe Aladin Ceakîr (Turcia), pe 
care l-a trimis și la padea în mi
nutul 2 al luptei. Partida urmă
toare. deși se disputa între doi 
sportivi străini (Gaetano Curcetti 
— Italia și Jozsef Huczik — Un
garia), a fost mult aplaudată de 
public. Pugilistul maghiar, înalt 
și bun tehnician, a încercat să se 
impună în lupta de la distanță,

DUPĂ iNTÎLNIREA CU SPANIA

IN PLINA CONSTRUCȚIE

O DAT PRILEJ DE NOI SATISFACȚII
Iată, rugbyștii noștri s-au reîn- 

tîlnit sîmbătă cu victoria, odată cu 
e-cest prim meci oficial România — 
Spania (16—3). Un scor destul de 
net, dar — ceea ce este mai im
portant — realizat la capătul unui 
joc dinamic, spectaculos, care pro
bează capacitatea certă a „XV“-lui 
tricolor, clasa sa înaltă. Și lucrul 
acesta este normal să ne bucure, 
deoarece a fost obținut în cam
pionatul F.I.R.A., o competiție ce 
tinde tot mai mult a deveni o 
mare întrecere internațională in
tr-un sport care cunoaște o destul 
de ciudată desfășurare a calenda
rului său internațional.

Dacă fotbalul, handbalul, voleiul 
sau baschetul, celelalte sporturi de 
echipă, au realizat o adeziune cvasi
unanimă a federațiilor națio
nale, reușind a organiza competi
ții la nivel mondial și continental, 
nu în aceeași măsură s-ar putea 
lăuda rugbyul, a cărui soartă ba
lansează între hotărîrile F.I.R.A. 
(Federația internațională de rugby 
amator) și „veto-ul“ lui Internatio
nal Board (for la care sînt afiliate 
Anglia, Țara Galilor, Scoția, Ir
landa, precum și toate țările de 
limbă engleză: Australia, Noua 
Zeelandă, Africa de Sud, excepție 
făcînd doar Canada, care respectă 
statutele F.I.R.A.).

Este, desigur, de dorit ca o dată 
cu creșterea ariei de răspindire a 
balonului oval care a cuprins țări 
de pe diverse meridiane (U.R.S.S., 
Japonia, Argentina, Africa de Nord, 
Suedia etc.) să asistăm nu numai 
la o rezolvare în sensul organiză-

rii la nivel mondial a unor com
petiții rugbystice de amploare, dar 
și la o unificare a celor două fo
ruri internaționale, unire care, fi
rește, ar da acestui frumos și băr
bătesc sport sensuri noi și impulsul 
pe care-1 doresc atît de ardent toți 
cei ce iubesc rugbyul. Dar asta 
este încă, desigur, o chestiune de 
viitor pentru a cărei rezolvare ne 
va mai trebui o bună doză de 
răbdare.

Pînăuna-alta campionatul F.I.R.A. 
își duce viața în cele două grupe 
valorice, noi făcînd parte neîntre
rupt din prima. în ediția ’72/’73 a 
competiției românii au disputat 
două partide: una cu Franța, pe 
care au pierdut-o la Constanța, 
astă-toamnă, cu 6—15 și alta, acum, 
tot la Constanța ,cu acești talentați 
rugbyști spanioli, pe care au cîști- 
gat-o clar, așa cum de altfel pro
nosticăm. Acest succes, care va fi 
urmat, probabil, de unul viitor a- 
supra echipei Marocului, un ad
versar mai puțin dificil (duminică 
22 aprilie, la București), ne con
duce, de fapt, pe locul secund în 
grupă, deoarece spaniolii — care 
i-au întrecut și ei pe marocani cu 
23—9, la Casablanca, nu vor putea 
învinge, în mod normal, „XV"-le 
Franței, deși îl vor întîlni pe te
ren propriu (27 mai la Barcelona). 
Poziția a doua în Europa este. în 
fond, un loc destul de bun, dacă ținem 
seama că avem încă o bază de 
masă extrem de fragilă. Abia după 
consolidarea acesteia și pătrunde
rea balonului oval mai adine în

să-i 
mo- 
con-

în fața unui adversar mult mai 
scund, dar puternic și combativ. 
A fost o luptă cu schimburi clare 
de lovituri, în care forța italianu
lui a avut cîștig de cauză.

Alexandru Turei a urcat în ring 
extrem de decis în partida cu 
Gheorghi Osmanov (Bulgaria), do
rind parcă să arate antrenorilor 
că tot el. cel selecționat pentru 
Jocurile Olimpice. este cel mai 
bun la categoria semimuscă, în 
ciuda unor declinuri temporare de
formă. După numai un minut de 
luptă, boxerul bulgar asculta pen
tru prima oară numărătoarea ar
bitrului, în urma unei puternice 
drepte la bărbie. Meciul a avut un 
aspect asemănător și în repriza 
secundă, pînă în momentul în care 
arbitrul a oprit lupta, declarindu-1 
învingător prin abandon pe pugi- 
listul român.

La primul său examen interna
țional mai dificil, campionul muș
telor, Traian Cerchia s-a dovedit 
inapt pentru asemenea confrun
tări. Este drept, el a întîlnit în 
ugandezul James Otwori (partici
pant la J.O. de la Miinehen) un 
adversar incomod, foarte înalt și 
posesor al unei drepte extrem de 
dure. Totuși, urmașul unor boxeri 
de talia lui Mircea Dobrescu sau 
Constantin Ciucă s-a dovedit mult 
prea fragil și vulnerabil (în raport 
cu titlul său de campion) și a fost 
învins prin abandon în ultima re
priză. după ce a recepționat multe 
lovituri ce puteau fi evitate.

La cîteva zile după ce a abandonat 
in Turul Belgiei — cîștlgat la actuala 
ediție de rutierul danez Leif Mortensen 
— asul- belgian al pedalei Eddy Merckx 
(în fotografie) și-a făcut o reintrare view 
torioasă în tradiționala cursă de mare 
îond Paris—Roubaix, disputată pe ploaie 
și vint, sosind cu un avans de peste 
două minute față de următorii clasați. 
Merckx a lost cronometrat, pe cei 272 
km, în 7h 28:43, iar al doilea a sosit 
compatriotul său Godeîroot. Din cei 135 
de concurent! prezențl la startul acestei 
a 71-a ediții, doar 38 au reușit să ter
mine cursa. .

FLORIN GHEORGHIU

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

la a doua infrîngere
LAS PALMAS, 16 (Agerpres). — 

Marele maestru suedez Ulf Anders
son este noul lider al turneului in
ternational de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare) cu 7 puncte (1) p, 
după runda a 11-a. îl urmează L. 
Stein (U.R.S.S) 6>/j.

In runda a 11-a, Andersson l-a În
vins pe Huguet, Diez del Corral a 
cîștigat la Florin Gheorghiu, iar 
Darga a remizat cu Panno.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA— _ _ • —
BULGARIA : ȚS.K.A. 

SE DISTANȚEAZĂ

SOFIA (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). După etapa a 
25-a a campionatului bulgar, 
Ț.S.K.A. Sofia și-a mărit avansul la 
6 puncte '. Ț.S.K.A. a 
Volov Șumen (ultima 
7—1. Jekov a înscris 4 
din lovituri libere — 
sa). în clasamentul
Jekov conduce cu 21 de goluri, ur
mat de Bonev (Lokomotiv Plovdiv) 
și A. Mihailov (Lokomotiv Sofia) — 
cu cite 16. în meciul Slavia — Per- 
nik, la pauză scorul era încă alb, 
dar gazdele au terminat învingă-

întrecut pe 
clasată) cu 
goluri (două 
specialitatea 
golgeterilor

toare cu 5—0 I Lokomotiv Sofia a 
cîștigat la Plovdiv, împotriva Tra- 
kiei, cu 3—2, deși după pauză a ju
cat în „10“. în acest meci, o mică 
festivitate l-a sărbătorit pe funda
șul echipei locale, fostul internațio
nal V. Apostolov, care a ajuns la 
350 de meciuri în prima divizie, 
nou record al fotbalului bulgar. Ce
lelalte rezultate : Spartak Pleven 
— Akademik 1—2, Dunav — Levski 
Spartak 1—1, Botev — Lokomotiv 
Plovdiv 3—1, Cernomoreț — J.S.K. 
Spartak 1—0, Beroe — Etir 1—1, 
Cerno More — Laskov 3—1. în cla
sament : 1. Ț.S.K.A. — 38 p ; 2.
Levski Spartak — 32 p; 3. Slavia 
Sofia — 32 p ; 4. Lokomotiv Plov
div — 30 p etc.

TOMA HRISTOV

golgeterilor conduce SantracI 
(O.F.K.) — 19 goluri, urmat de Ba* 
jevici (Velej) și Lazarevici (Steaua 
roșie) — ambii cu 15.

DUȘAN BUGARIN

Mijlocașul nostru la grămadă Florescu a fost foarte activ in timpul partidei cu Spania. In fotografia noastră, 
iată-l placat de un apărător spaniol, dar ’ ’ ■" J- ""iată-l placat de

tineretului se 
în mod .serios

mijlocul școlarilor și 
cuvine să ne gîndim 
la escaladarea poziției de vîrf. Pină 
atunci nu strică, însă, s-o asaltăm 
cu toate puterile și energiile de 
care sintem capabili.

După „testul Spaniol" putem 
avansa cîteva concluzii asupra nou
lui team aruncat în luptă de an
trenori, nou în proporție de 50 la 
sută, și gata de a mai primi și alte 
întăriri substanțiale, din toate col
țurile țării; este vorba de jucători 
care sîmbătă fie că au fost anga
jați pe alte fronturi în întreceri in
ternaționale, fie că au plătit tri
but uno-r accidentări. Și dacă vor
bim de aceste potențiale „întăriri" 
nu este pentru că am avea ceva de 
reproșat antrenorilor în privința al
cătuirii formației naționale, ci pur 
și simplu deoarece constatăm, cu 
satisfacție, că începem să avem de 
unde alege. Și aceasta este o pri
mă concluzie menită a ne furniza o 
doză serioasă de optimism.

balonul va fi recuperat de

actuală avem o formație 
bine pusă la punct, un 
de nădejde, încă în plină

La ora 
națională 
ansamblu 
construcție, despre al cărui joc or
ganizat am amintit și în cronica 
meciului de sîmbătă. Considerăm 
utilă a face acum o scurtă referire 
asupra comportării celor 15 jucă
tori utilizați la Constanța. Fundașul 
Bucoș a jucat bine, dar trebuie 
să avem în vedere că a avut o 
sarcină ușoară, nefiind prea mult 
solicitat în apărare; mai trebuie 
urmărit. Pe aripă, Peter a fost a- 
proape perfect, a recentrat balonul 
cu precizie la prima încercare, este 
autorul celei de a doua încercări și 
fiecare cursă a sa a' produs panică 
printre adversari. Teleașă a evo
luat. la o valoare mai modestă. La 
centru, Niea a făcut o partidă 
mare, fiind un autentic creator de 
faze spectaculoase. Marica, mai pu? 
țin bun, deși nu lipsit de perspec
tivă. La deschidere, Nicolescu a

un coechipier
Foto! Th. MACARSCHI

jucat cu maturitate și siguranță. O 
excelentă evoluție a avut-o mijlo
cașul la grămadă Florescu, revenit 
la națională ; a fost prompt, inspi
rat, plin de
tor, eficace. Linia a treia, Tatucu 
(un debut 
(muncitor și 
disciplinat ca oricînd). în linia a 
doua, doi excelenți jucători : Posto- 
lache (o consacrare) și Dumitru (o 
revelație). în linia întîi Atanasiu (pe 
un post nou pentru el) a excelat, 
în timp ce celălalt pilier, Dinu a 
jucat și el bine. La talonaj, Popovici, 
foarte bun, mai ales în cîmpul 
de joc.

Și acum, „la revedere Spania — 
bună ziua Maroc !“.

în încheierea acestor rînduri, un 
sincer „bravo" organizatorilor, mu- 
r.icipialității orașului Constanța care 
încă o dată s-a dovedit a fi o 
mare prietenă a rugbyului.

fantezie și spirit crea-

promițător), Daraban 
eficient) și Fugigi (mai

Dimilrie CALL1MACHI

IUGOSLAVIA : LIDERUL C1ȘTI 
GA LA SCOR

NOVI SAD (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). Jucînd pe 
teren propriu cu echipa Bor, lide
rul, Steaua roșie Belgrad, a reușit 
să facă scorul etapei a 24-a a cam
pionatului iugoslav : 5—1. Urmări- 
toarea sa, Velej Mostar, a jucat tot 
pe teren propriu, dar nu a izbutit 
să treacă de Celik Zenița decît cu 
2—1. O.F.K. și Partizan Belgrad au 
jucat în deplasare, și ambele au 
terminat cu același scor, 1—1, în 
fața formațiilor Sloboda Tuzla și 
respectiv Radniciki Niș. Celelalte 
rezultate : Dinamo Zagreb — Spar
tak 2—1, Vojvodina— Sutjeska 3—0, 
Hajduk — Olimpia 2—1, Vardar — 
Sarajevo 0—0, Zeleznicear — Boraț 
1—0. în clasament: 1. Steaua roșie
— 37 p ; 2. Velej - ~~
— 31 p ’, 4. F<x: u 
Sarajevo — 28 p.

JUNIORII SOVIETICI CALIFICAȚI ÎN

35 p ; 3. O.F.K. 
Partizan — 31 p ; 5.

In clasamentul

La Zalagerszeg (Ungaria), în pre
zența a 10 000 de spectatori, s-a dis
putat meciul dintre selecționatele 
de juniori ale U.R.S.S. și Ungariei, 
contînd pentru grupa a 4-a preli-

U.R.S.S. (etapa a 2-a): Pahtakor 
Tașkent— Dinamo Moscova 2—0 ; 
Șahtior Donețk — Dinamo Minsk 
1—0 ; Kairat Alma Ata — Torpedo
1— 1 (în urma executării loviturilor 
de la 11 m: 4—3) ; Dinamo Tbilisi
— Dinamo Kiev 0—1 ; Ararat Ere
van — Zaria Voroșilovgrad 1—1 (in 
urma executării loviturilor de la 11 ’ 
m : 4—3) ; Dnepr Dnepropetrovsk — 
Zenit Leningrad 3—1; SKA Rostov 
pe Don — Spartak Moscova 1—1 
(în urma executării loviturilor de 
la 11 m : 6—5) ; Karpati Lvov — 
ȚSKA Moscova 0—0 (în urma exe
cutării loviturilor de la 11 m: 
4—5). Clasament: 1—2. Dnepr Dne
propetrovsk și Șahtior Donețk — 
4 p. După cum s-a anunțat, înce- 
pînd din acest an în campionatul 
unional nu mai există meciuri nule, 
în caz de egalitate, după 90 de mi
nute de joc, echipa 
este desemnată în 
loviturilor de la 11 
caz, se acordă un 
clasament,

R.D. GERMANĂ 
Hansa Rostock —
2— 2 ; Vorwărts Frankfurt pe Oder
— Carl Zeiss Jena 1—1 ; Lokomo
tive Leipzig — Dynamo Dresda 
1—1 ; Union Berlin — Dynamo Ber
lin 0—2 ; Chemie Halle — Chemie 
Leipzig 1—1 ; FC Karl Marx-Stadt
— Rotweiss Erfurt 3—0 ; Wismut 
Aue — Sachsenring Zwickau 1—1. 
Clasament : 1. Dynamo 
26 p ; 2. FC Carl Zeiss 
p ; 3. FC

învingătoare 
urma executării 
m, dar, în acest 
singur punct în

(etapa a 16-a) :
FC Magdeburg

Dresda — 
Jena — 23 
20 p.Magdeburg —

TURNEUL U.E.F.A
minară a 
a revenit 
tinerilor 
sînt virtuali calificați în faza fi
nală a competiției.

turneului UEFA. Victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0) 

fotbaliști sovietici, care

TELEX • TELEX • TELEX
In ziua a doua a turneului internațional 
de polo pe apă de la Hvar, selecționata 
Spaniei a obținut o surprinzătoare victo
rie cu scorul de 3—2 (3—0, 0—2, 0—0, 
0—0), în fața redutabilei reprezentative 
a Iugoslaviei. Intr-un alt Joc, formația 
Italiei a întrecut cu același scor: 3—2 
(0—0, 0—0, 2—0. 1—2) echipa Cubei.

■
Finala turneului de tenis de Ia Bruxelles 
s-a încheiat cu o nouă victorie a campio
nului american Stan Smith în fata asului 
australian Rod Laver: 6—2, 6—4, 6—1. 
Proba de dublu a revenit cuplului ame
rican Smith-Lu iz. învingători cu 6—4, 
7—6 asupra perechii australiene Alexan- 
der-Dent.
■

Cîștigînd turneul de la Cleveland 
(Ohio), tenismanul australian Ken Ro- 
servall a repurtat cea de-a doua victorie 
consecutivă în grupa B a concursurilor 
W.C.T. In finală. Rosewall l-a întrecut 
cu 6—3, 6—4 pe englezul Taylor. Proba 
de dublu a prilejuit un nou succes pen
tru Rosewall. în cuplu cu compatriotul 
său Fred Stolle: 6—2. 6—3 cu perechea El 
Shafel (Egipt) —■ Fairlie (Noua Zeelandă)

In cadrul „Turneului celor 5 națiuni* 
la rugby, echipa Irlandei a învins cu 
scorul de 6—4 (3—0) echipa Franței, în 
meciul desfășurat la Dublin.■
La Neuchatel, s-a desfășurat întîlnirea 
internațională amicală de rugby dintre 
reprezentativele Elveției și portugaliei. 
Victoria a revenit cu scorul de 23—4 
(4—0) rugbyștilor portughezi

Desfășurat la Dublin, meciul de tenis 
pentru zona europeană (grupa A) a 

dintre echipele Irlandei 
scorul de 
norvegieni.

„Cupei Davis' 
și Norvegiei s-a încheiat cu 
5—0 în favoarea tenismenilor
■
Cursa cicliștii internațională
în Italia a fost cîștigată de
mondi urmat de compatrloțiî săi Fran
co Bitossi la
13 sec. și de
Ultima etapă
gia—Martina
lui Pietro Campagnari,

desfășurată 
Felice Gi-
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12 sec., 
danezul
(a 4-a) 

Franca

Michele Dancelli Ia 
Ole Riter la 20 sec. 
a competiției. Fog- 
(237 km) a revenit

/


