
=s= 4 PAGINI 30 BANI

A ÎNCEPUT TURNEUL F.I.R.A. ’73 PENTRU JUNIORI

reprezentativii t româniei și hmnih -
SE ANUNȚĂ DREPT FAVORITELE COMPETIȚIEI

ANUL XXIX — Nr. 7388 Joi 19 aprilie 1973

PENTRU TRADUCEREA (N VIAȚĂ A HOTĂRÎRII PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

NOILE CARTIERE
NU SE POT LIPSI 

DE SPATIILE DE JOACĂ, 
SPORT ȘI AGREMENT

• Cînd nu to|i rămln indiferenți
Raid-anchetă la nevoile de joacă ale copiilor

• Ascensiune printre blocuri... In 
in municipiul

Ploiești-Vest • Leagănele nu pot

Ploiești I
 înlocui terenurile de sport • 0 dispariție 

pe ruta proiectant — constructor
Mîna

REZULTATE TEHNICE
România — Polonia 29—0

(7-0).
Spania — R. F. Germania 
11—9 (3—3).
Franța — Maroc 58—3 

(35—3).
Italia — Cehoslovacia 18—8 

(3-4).

ETAPA A ll-a
(semifinalele, vineri 20 aprilie)

România — Italia
Franța — Spania
Polonia — Cehoslovacia 
Maroc — R. F. Germania

Stadioanele și orele de în-, 
cepere ale meciurilor vor fi 
stabilite în cursul zilei de azi.

• în meciul cu Polonia, juniorii noștri s-au detașat, 

în repriza a doua • Cel mai frumos și mai echilibrat 

joc: Spania - R. F. G.
Turneul F.I.R.A. 1973 pentru juniori a debutat ieri în Capitală. Pe două 

Stadioane (Progresul și Ciulești), cele 8 reprezentative naționale angrenate îrt 
întrecere au oferit, în general, spectacole agreabile, încheiate cu rezultata 
scontate, lată, pe scurt, filmul celor patru partide...

VICTORIE CATEGORICĂ

A SELECȚIONATEI NOASTRE
începutul jocului de rugby de 

pe stadionul Progresul dintre re
prezentativele de juniori ale Româ
niei și Poloniei a surprins. Cei care 
atacau foarte hotărîți, dominînd, e- 
rau oaspeții, în tițnp ce jucătorii 
noștri acționau crispat, greșind to
tul. Din fericire însă această situa
ție n-a durat decît 7 minute după 
care juniorii români s-au instalat 
în terenul echipei poloneze de 
unde... n-au mai ieșit pînă la sfir-

UN MECI FĂRĂ ISTORIC

Ploiești, orașul „aurului negru", a 
crescut — în anii noștri — pe plan 
urbanistic și edilitar ca o necesitate 
firească, izvorîtă din avîntul econo
mic și social al județului Prahova, 
județ cu mare pondere în procesul 
de industrializare socialistă a țării.

Ca niște buchete uriașe din beton 
z't înflorit pe platformele extracen- 
trale ale orașului noile cartiere 
populate de zeci de mii de locui
tori. Și chiar dacă denumirile aces-

tora nu fac decît să fixeze punctele 
cardinale la care sînt situate — Plo- 
iești-Vest, Ploiești-Sud, Ploiești-Nord 
— cvartalurile amintite întregesc pro
filul acestui important centru urban 
din țara noastră, oferind cetățenilor 
condiții bune de viață. Și, firesc, rai
dul nostru anchetă pe o temă de 
actualitate — „Spațiile de joacă, sport 
și agrement în cartiere" — a vizat în 
principal aceste conglomerate urbane 
pentru a vedea în ce măsură orga-

gospodarului este evidentă. Imagine 
generală nr.

nele de resort municipale și cetățe
nii cartierelor respective încadrează 
sportul, mișcarea în aer liber și a- 
grementul în preocupările lor coti
diene, afectîndu-le cele necesare.

„INIȚIATIVELE AU LIPSIT..." „

Primul popas, în cartierul Andrei 
Mureșanu, cel mai reprezentativ — 
după cum ni s-a spus — din partea 
de Nord a Ploieștiului. Din colțul

ÎN ZILELE VACANȚEI

BOGAT PROGRAM SPORTIV PENTRU ELEVI
• Numeroase acțiuni în județele țării

• Se amenajează noi terenuri simple

9 Experiment reușit in organizarea 

„Zilei sportului"

din cartierul Nord, lingă Școala 
25
străzii Cibinului, unde ne aflăm, îm
brățișăm cu privirea împrejurimile. 
In dreapta — un vast teren viran, 
în stingă — un grup de copii zben- 
guindu-se printre lăzile de gunoi, în 
față — panglica îngustă a unei alei 
circulate de autovehicule, Ioc ad-hoc 
de fotbal pentru niște adolescenți. 
„De ce aici ?“ — întrebăm. „Pentru că 
nicăieri, pe aici, n-avem un loc spe
cial unde să putem face sport". Pri
virea ne este din nou atrasă de te
renul nefolosit din preajma impro
priilor locuri de joacă ale copiilor 
de aici și de această dată întrebarea 
i se adresează vicepreședintelui 
C.J.E.F.S., prof. Mircea Cojocaru, 
care ne-a însoțit în raidul nostru 
anchetă : „Cum se explică faptul că 
un asemenea teren stă nefolosit, cînd 
o simplă amenajare l-ar putea trans
forma intr-un excelent spațiu de miș
care și joacă în aer liber ?“ Răspun
sul este fără echivoc ; „Inițiativele au 
lipsit, măsurile au fost mai mult pe 
hîrtie !“.

Pașii ne poartă în continuare pe 
aleile acestui cvartal de blocuri noi. 
Ne întîlnim cu un cetățean care toc
mai descărca dintr-o furgonetă niște 
puieți de pomi pe un loc unde gropile 
gata făcute arătau că acest .colț tr 
mează să devină o zonă de verdeață 
și umbră. Este președintele asociației

Pe stadionul Giulești, juniorii 
Franței au jucat în compania re
prezentativei Marocului. Două echi
pe cu același stil de joc (multă fan
tezie, predilecție pentru acțiuni des
chise), dar de forțe deosebite. Vigoa
rea atacurilor franceze s-a făcut 
simțită încă de la primele acțiuni. 
Mai mult, prin forța percuțiilor lor, 
rugbyștii francezi și-au creat per
manent un avantaj, mai ales în 
prima parte a întilnirii. Sigur, nu 
ne putem formula un punct de ve
dere definitiv asupra valorii echi
pei Franței, adversarul ei din pri
mul meci al Turneului F.I.R.A. fiind 
destul de modest.

Scorul l-a deschis Barataud (min. 
7) printr-o lovitură de pedeapsă. 
Tot francezii au marcat (min. 11,

prin Ricaud) o încercare transfor
mată de Dennes. Un minut mai 
tîrziu marocanii au redus din han
dicap, prin Amri, autorul unei lo
vituri de pedeapsă. Apoi, în min. 
14 Billac a mărit avantajul echipei 
sale : încercare. în plină dominare, 
francezii au înscris din nou — în 
min. 27 — prin Dubroca (încercare 
transformată de Dennes). în conti
nuare s-a jucat aproape numai în 
jumătatea de teren marocană, fran
cezii reușind să finalizeze o serie 
de alte acțiuni: min. 31 — o încer
care a lui Billac transformată de 
Dennes, în min. 37 o nouă încer-

șitul reprizei. încet, încet, joeuî 
rugbyștilor români a început să fie 
mai clar și, firesc, ei s-au impus 
dominînd categoric în această 
parte a jocului. Totuși — din cau
za tracului — ei n-au marcat pe 
măsura superiorității din teren și 
repriza a luat sfîrșit cu scorul de 
7—0, realizat de Bunduc (încerca
re) și Milcă (lovitură de pedeapsă).

Cea de-a doua repriză ne-a ară
tat o echipă română jucînd așa 
cum așteptam. în vervă pe linia 
de treisferturi, o înaintare puterni
că și hotărîtă, cîștigînd aproape 
toate baloanele la tușe sau grămezi. 
Evident, jocul bun al juniorilor noș
tri s-a concretizat și astfel tabela 
de marcaj s-a transformat mereu 
în favoarea lor ajungînd pînă la 
29—0. în această parte a jocului 
am văzut cinci încercări realizate 
de Milcă (2), Barba (2), Atanasiu 
(1), una dintre ele transformată de 
Milcă.

O victorie meritată (ea putea fi 
și mai mare dacă nu exista tracul 
din prima repriză) care însă ne dă 
speranțe pentru jocurile următoa
re. Așteptăm de la rugbyștii noș
tri mai multă hotărîre în joc,

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)

Atletismul place, atletismul atrage tot mai 
mulți elevi din școlile generale și din licee. 
Este și ceea ce vrea să ne demonstreze foto
reporterul nostru, T. Macarschi, care a sur
prins acest instantaneu la Școala generală 

nr. 96 din Capitală...

în aceste zile de vacanță 
elevii patriei iau parte la nu
meroase activități sportive, cu 
precădere în aer liber.

Cei din județul Prahova, de 
pildă, se remarcă prin partici
parea la frumoase excursii : 
100 de elevi din municipiul 
Ploiești au vizitat stațiunea Si
naia și împrejurimile, iar alți 
600, Doftana. în același timp, 
400 de școlari din comunele 
județului au făcut popas la 
Predeal.

Elevii din județul Neamț 
au inaugurat în orașul de re
ședință un club al tineretu
lui. Cu acest prilej au fost a- 
menajate o serie de terenuri 
pentru volei, tenis de cîmp și 
handbal pe care se desfășoa
ră zilnic o activitate susți
nută. De semnalat că la Ro
man, peste 150 de copii sînt 
cuprinși într-o competiție i- 
nedită — pe vîrste — la tenis 
de cîmp.

„Cupa U.T.C." se intitu

lează competiția de minifot- 
bal a elevilor brăileni la care 
sînt prezenți peste 200 de iu
bitori ai acestei discipline. 
Tot la Brăila, alți 200 de elevi 
sînt cuprinși în întrecerile de 
handbal dotate cu „Cupa spe
ranțelor".

Traducînd în viață reco
mandările recentei Hotărîri 
de partid, conducerile școli
lor de toate gradele din ju
deț au și organizat primele 
acțiuni în cadrul „Zilei spor
tului", evident Ia disciplinele 
care oferă condiții optime de 
desfășurare. Pînă acum la a- 
ceste acțiuni au fost prezenți 
aproape 5 000 da elevi și eleve.

în județul Bihor este de 
semnalat o frumoasă acțiune 
consacrată atletismului, în 
speță probelor de alergări pe 
diferite distanțe. Ea vine să 
completeze întrecerile de 
baschet, volei și handbal

Paul SLAVESCU

Fotografii : Ion TĂNASESCU, 
coresp.

(Continuare în pag. a 3-a)

Cronici de Tiberiu STAMA și Modesto FERRARINI

Foto : Dragoș NEAGUPerajaski (Polonia) — încearcă să stopeze un atac al juniorilor români

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“

IN ULTIMA REUNIUNE A PRELIMINARIILOR, PARTIDE ECHILIBRATE
9 Astă-seară, primele semifinale, la Patinoarul „23 Augus “ 9 Campionul olimpic Teofilo Stevenson s-a... 
antrenat trei reprize cu olandezul Henny Toonen • Al. Turei calificat in semifinalele categoriei muscă

(Continuare în pag. a 2-a)

JOC ANEMIC, DEZLÎNAT, NESATISFĂCĂTOR AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

Ieri, la Kiev: U.R.S.S.-ROMĂNIA 2-0 (10)
Sint necesare măsuri grabnice pentru recuperarea titularilor și fortificarea

echipei naționale în vederea meciului oficial cu Albania de la 6 mai

KIEV, 18 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Desigur, înfrîngerea suferită de 
echipa noastră reprezentativă în 
primul său joc din acest an în fața 
formației Uniunii Sovietice ne pro
duce nemulțumire, cu toate că ad
versarii noștri sînt medaliații cu
argint ai ultimului campionat euro
pean. Nesatisfacția pornește, evi
dent, de Ia scor, dar poate mai
mult de la maniera de joc a trico
lorilor care foarte rar, dc-a lungul 
celor 90 de minute, s-au ridicat la

LUPTĂTORII DIN
B.E. GERMANIA Șl IRANIA 

VOR CONCDRA IA 
TULCLA Șl CONSTANȚA

Echipa de lupte greco-romane a 
țării noastre va întîlni în ziua de 
4 mai, la Tulcea, reprezentativa si
milară a R.F. Germania. în urmă
toarele două zile, la Constanta, 
sportivii celor două formații, căro
ra li se vor alătura și șase luptă
tori francezi, vor paiticipa la un 
turneu pe categorii.

Din echipa R.F. Germania, așa 
după cum am fost anunțați, nu vor 
lipsi Jiirgen Hans Veil, medaliat cu 
argint la J.O., Manfred Schondorfer 
și Wilfried Dietrich, clasați pe lo
cul 4 la Olimpiada de anul trecut. 
Dintre luptătorii francezi reține, în 
mod deosebit, atenția fostul campion 
mondial Daniel Robin.

nivelul așteptărilor în ceea ce pri
vește combativitatea. organizarea 
jocului și chiar realizarea mult-do- 
ritei remanieri în ceea ce privește 
concepția de joc. La Kiev, echipa 
României n-a putut face față jocu
lui rapid, ofensiv, susținut al gaz
delor. Chiar dacă reprezentativa 
României n-a putut fi in formație 
completă, și așa ar fi trebuit ca ti
nerii fotbaliști introduși în echipă 
să dea dovadă de mai multă dă
ruire și forță de joc.

Cele mai multe greșeli ale selec
ționatei noastre s-au localizat în 
special în prima repriză în jocul 
trio-ului defensiv de pe mijlocul 
terenului (Sameș, Anca și libero-ui 
Pescaru), dar în aceeași perioadă și 
fundașii de margine au gresii mult. 
Nesiguranța apărării imediate a 
obligat și restul echipei să practice 
un joc defensiv. în aceste condiții, 
atacul nostru, cu un Troi care n-a 
confirmat așteptările, cu un Dumi- 
trache aproape permanent izolat si 
cu un Lucescu obligat să joace foar
te retras, n-a putut constitui un pe
ricol pentru apărarea adversă. In 
această primă parte a jocului, în 
care inițiativa a aparținut aproape 
continuu gazdelor, înregistrările 
noastre au consemnat un raport d_e 
cernere de 5—2 și un raport de șu
turi la poartă de 9—-5, dar trebuie 
să precizăm că loviturile fotbaliști
lor noștri spre buturile lui Ruda
kov n-au fost deloc periculoase,

fiind executate de la mare distan
ță și în afara porții.

în repriza a doua s-a înregistrat 
o oarecare ameliorare a comportă
rii „ll“-lui nostru, localizată între 
minutele 50—60, și mai ales din fi
nal. Aceste ușoare îmbunătățiri nu 
se datoresc însă atît modificărilor 
din atac, cît hotărîrii lui Anca, 
Nunweiller VI și — pînă în momen
tul cînd a fost înlocuit — Dumitru, 
de a ieși mai curajos la joc. Tre
buie să spunem că dincolo de unele 
deficiențe privind execuțiile teh
nice, s-a resimțit în jocul echipei 
române. în primul rînd lipsa de 
coeziune, lipsa de omogenitate în
tre compartimente, precum și ne- 
stăpinirea unei idei clare de joc. 
Trebuie să constatăm că formația 
noastră nu știe încă limpede cum 
trebuie să joace și că, din păcate, 
aceste căutări se prelungesc pînă 
acum, in preajma lunii mai, cînd 
îi așteaptă dificile examene oficiale.

Ar fi greu, față de prestația în 
general insuficientă a echipei noas
tre, să facem retnarcări. Cu toate 
acestea se cuvine să notăm efortu
rile lui Sătmăreanu (cu excepția 
debutului de partidă), ale lui Anca 
(mai mult în perioada cînd a jucat 
mai ofensiv), precum și unele ' mo-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Odată cu sfîrșitul reuniunii de 
miercuri seara, iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală și-au luat 
rămas bun de la sala Floreasca, 
urmînd să se întîlnească, astă- 
seară, cu prilejul disputării primei 
semifinale, la patinoarul artificial 
„23 August”.

în reuniunea de ieri s-au desfă
șurat meciurile din cadrul sfertu
rilor de finale la categoriile semi
muscă, semiușoară, semimijlocie, 
mijlocie și grea. Lupta pentru ca
lificarea în faza superioară a com
petiției a fost dificilă pentru toți 
concurenții, dorința puternică de 
afirmare într-o asemenea întrecere 
stimulîndu-i să-și dispute cu ar
doare șansele.

în primul meci al reuniunii, am 
putut urmări evoluția medaliatului

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI A REPURTAT O NOUĂ 
VICTORIE (27-10 cu Brazilia) ÎN CUPA ȚĂRILOR LATINE 

(Citiți amănunte în pagina a IV-a)

CATEGORIA SEMIMUSCA

REZULTATE TEHNICE
CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

Kim U Gil (R.P.D. Coreeană) b.p. A. Mihai 
(România)

B. Muwanga (Uganda) b.p. P. Ganea (Româ
nia)

J. Hernandez (Cuba) b.p. R. Cozma (România) 
Al. Turei (România) b.p. G. Curcetti (Italia)

CATEGORIA SEMIUȘOARĂ

AI. Popa (România) b.p. A. Huusen (Olanda) 
Kim De Son (R.P.D. Coreeană) b.p. M. Lupu 

(România)
E. Coreea (Cuba) b.ab.1 V. Prodan (România)
J. Vigh (Ungaria) b.p. S. Mihalcea (România)

CATEGORIA MIJLOCIE

Ro En Su (R.P.D. Coreeană) b.p. J. Fernandez 
(Cuba)

S. Cuțov (România) b.p.
N. Duca (România) b.p.

G. Russi (Italia) 
Ch. Juriștii (Franța)

A. Năstac (România) b.p. 
Coreeană)

CATEGORIA
T. Stevenson (Cuba) b.p.

Son Dek Fan (R.P.D

GREA
H. Tooncn (Olanda)

PROGRAMUL GALEI DE AZI (semifinala I) PATINOARUL „23 AUGUST", ORA 19
Categoria muscă : I. ȘULĂ — C. GRUIESCU, F. IBRAHIM — J. Odwori (Uganda) , 

categoria pană : GH. CIOCHINĂ — K. Ayubu (Uganda). N. BUTISEACÂ — C. ȘTEFANO- 
VICI ; categoria ușoară: M. TEOFIL — P. DOBRESCU, C. CUȚOV — A. GUȚU • cate 
goria mijlocie mică: T. NICOLAE — V. FILIP, Șt. FLOREA — S. TÎRÎLÂ ; catego 
ria semigrea : G. Carrillo (Cuba) — G. Stoimenov (Bulgaria), J. Siklosi (Ungaria) — M 
CONSTANTINESCU.

Al. Turei a expediat 
încă o directă de 
dreapta și in parti
da pe care a cîști- 
gat-o în fața italia
nului G. Curcetti.

cu argint al categoriei semimuscă 
de la Munchen — Kim-U-Gil — 
R.P.D. Coreeană, în compania vice- 
campionului european. Aurel Mihai. 
Românul a început bine meciul și 
părea că va realiza o surpriză. în 
primul rund, Mihai a punctat de
seori prin surprindere, acumulînd 
un ușor avantaj. Odată cu începu
tul reprizei secunde, „contra" de 
dreapta a lui Kim-U-Gil a început 
să funcționeze cu promptitudine și 
precizie, punîndu-1 pe Mihai în di
ficultate; încercările constănțeanu- 
lui de a reface terenul pierdut, în 
ultima parte a meciului, cînd a 
luptat exemplar, s-au dovedit tar
dive, victoria lui Kim-U-Gil fiind 
consfințită cu 5—0. în partida ur
mătoare, alt sportiv român a cobo- 
rît învins treptele ringului : Petre 
Ganea. Fostul campion național a 
întîlnit în ugandezul Beker Mu
wanga un adversar, neobișnuit de 
înalt pentru această categorie, de

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

Ro En Siu (R.P.D. Coreeană) a evitat multe lovituri ale cubanezului 
I. Fernandez și va obține o meritată victorie.

1 Fotografii de V. BAGEAC(Continuare în pag. a 4-a)
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ÎNCEPÎND DE MÎINE, LA SALA DE ATLETISM DE LA „23 AUGUST"
!
[Campionatul Armatelor Prietene la lupte libere

RIVALITATE BINE ÎNȚELEASĂ... | ® La aceste întreceri participă sportivi din șapte jări

La Huși, există două licee de cul
tură generală, situate unul lîngă al
tul, ambele avînd echipe angrenate 
în concursurile locale. Cele mai bu
ne își dispută întîietatea șl în cam
pionatele județene.

Rivalitatea sportivă dintre aceste 
două școli este notorie și pasionantă, 
mai ales că victoriile sînt împărțite 
aproape in mod egal. Numai dintr-un 
anumit punct de vedere elevii liceu
lui „Mihail Kogălniceanu" (director 
— Mihai Hogaș) se dovediseră supe
riori. Și anume ! în buna întreținere 
și gospodărire a bazei sportive, spre 
deosebire de cei de la „Cuza Vodă" 
(director — Ștefan Bahnaru) care lă
saseră în părăsire terenul de hand
bal, situație relatată, de altfel, în- 
tr-unul din numerele trecute ale zia
rului nostru. Receptivă la semnalele 
critice, conducerea liceului „Cuza 
Vodă" ne-a comunicat telefonic că 
s-a trecut 
că, în cel maî scurt timp, se vor 
confecționa două porți metalice 
handbal, se va umple cu nisip proas
păt groapa de sărituri în lungime, 
iar spațiul de joacă din curtea școlii 
va fi rațional amenajat.

Foarte bine I Prin urmare, între-

cerea dintre cele două licee se 
lansează și pe acest plan, care 
este chiar cel mal puțin 
tant. (Tr. I.).

re- 
nu 

impor-
I
I

la remedierea situației,

de

„SĂPTĂMÎNA TURISMULUI

PIONIERESC BISTRIȚEAN“
Urmărind practicarea și dezvolta

rea sporturilor aplicative în rîndul 
elevilor, Consiliul orășenesc al orga
nizației pionierilor Bistrița a inițiat 
o amplă acțiune de orientare turis
tică, în care au fosț angajați aproa
pe 2 000 de pionieri.

Preconizată în patru etape (pe de
tașamente, interdetașamente, unități 
și ’ oraș), competiția a ajuns Ia ulti
ma fază, aceasta urmînd a se desfă
șura pînă .la sfîrșitul vacanței, cu 
participarea a peste 300 de copii.

în paralel cu această întrecere — 
care face parte din „F" 
rismului pionieresc 
fiecare școală generală 
făcut cîte o ieșire sau două, în locu
rile plăcute și recreative din jurul 
orașului. (N. D.).

I
I
I
I
I
I
I

Șăptămîna tu- ■ 
bistrițean" — I 

i din oraș a •

I
I

BOGAT PROGRAM SPORTIV PENTRU ELEVI I
(Urmare din pag. V

din cadrul „Cupei vacanței", la 
care — numai în săptămîna care 
a trecut — au luat parte peste 1 000 
de elevi. Pentru studenții bihoreni 
de Ia Institutul pedagogic este de 
notat o competiție de fotbal cu par
ticiparea reprezentativelor tuturor 
facultăților. în fine, o altă inițiati
vă frumoasă — „Joia tenisului de 
masă" — rezervată elevilor din mu
nicipiul Oradea.

„Cupa vacanței" polarizează aten
ția elevilor din județul Bacău. Cele 
mai reușite întreceri, în Municipiul

Gheorghe Gheorghiu-Dej, la Tg. 
Ocna și la Comănești, toate organi
zate la fotbal.

Vrednici ca totdeauna, elevii din 
județul Arad, paralel cu desfășura
rea unei bogate activități sportive, 
sînt preocupați să-și amenajeze noi 
spații pentru practicarea exercițiu
lui fizic, a sportului. în această pri
vință sînt de notat acțiunile iniția
te de conducerile școlilor, în cola
borare cu organizațiile de tineret 
din comunele Nadlac, Inău, Sebiș 
și Macea. în comuna Macea se lu
crează intens la un bazin popular 
de înot, acțiune care se va realiza 
prin muncă patriotică, (t. st.)

I
I
I■

I
î
I
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începînd de mîine, sala de atle
tism de la Complexul sportiv „23 
August" din Capitală găzduiește o 
mare competiție internațională de 
lupte libere, ediția 1973 a Campio
natului Armatelor Prietene. La în
treceri și-au anunțat participarea 
sportivi militari din șapte țări : 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, Ungaria,

U.R.S.S. și, firește, România. între
cerile — ce se vor desfășura sis
tem turneu individual — se anunță 
disputate și de o ridicată valoare. 
Cluburile militare din Moscova, So
fia, Budapesta și Ulan Bator, de 
pildă, au în componența lor nu
meroși sportivi medaliați la ulti
mele ediții ale Jocurilor Olimpice, 
ale campionatelor mondiale și eu-

La întrecerile din „Memorialul Wladyslav Pytlasinski" 

LUPTĂTORII NOȘTRI AU AVUT PRILEJUL UNEI EXCELENTE VERIFICĂRI 
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE

La Varșovia a avut loc, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, un important tur
neu de lupte greco-romane, „Memo
rialul Wladyslav Pytlasinski". La a- 
ceastă competiție, aflată la a XVI-a 
ediție, au participat unii dintre cei 
mai buni luptători din Europa, re- 
prezentînd 9 țări ce sînt înscrise pe 
primele locuri în ierarhia mondială 
din ultimii ani a acestui sport i 
U.R.S.S., Bulgaria, România, Ungaria, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia și Finlanda. Pentru 
a obține unele amănunte, ne-am a- 
dresat antrenorului federal. Ion Cor- 
neanu, care i-a însoțit pe luptătorii 
noștri la Varșovia.

— în convorbirile telefonice ne-ați 
comunicat rezultatele sportivilor noș
tri. Acum, v-am ruga să ne spuneți 
cum apreciați acest turneu sub aspec
tul nivelului tehnic și, în contextul 
respectiv, rezultatele luptătorilor ro
mâni ?

— Faptul 
ultimul test 
re înaintea 
explică suficient, cred, atenția ce i-a 
fost acordată de antrenorii luptăto
rilor din țările participante. După 
cum știți, la aceste confruntări și-au 
apărat șansele numeroși medaliați 
din competițiile de prestigiu. Faptul 
că la tradiționalul turneu al Poloni
ei, campionul olimpic Gheorghi Mar
kov (Bulgaria), campionii continentali 
Jiirgen Hăhnel (R.D. Germană), Jan 
Michalik (Polonia) și Ilristo Traikov 
(Bulgaria), precum și alți medaliați 
la marile întreceri au fost învinși 
sau n-au reușit să ocupe primul loc,

că acest turneu a fost 
internațional de amploa- 
campionatelor europene

SEZONUL DE TENIS ÎN AER LIBER A ÎNCEPUT. TERENURILE VĂ AȘTEAPTĂ
RAID-ANCHETĂ LA CÎTEVA BAZE DE TENIS DIN CAPITALĂ

demonstrează valoarea tehnică a a- 
cestuia.

Desigur, în acest cadru, succesele 
celor doi luptători români. Ion Baciu, 
la cat. 52 kg, și Victor Dolipschi, 
la grea, cit și locurile fruntașe obți
nute de alți 7 sportivi ai țării noas
tre sînt îmbucurătoare. Trebuie să 
precizez, însă, că obiectivul principal 
al participării la acest turneu nu au 
fost rezultatele, ci verificarea luptă
torilor în vederea campionatelor con
tinentale.

— Și care vă sînt concluziile ?
— Unele destul de bune, altele mai 

puțin. Exceptindu-i pe Baciu și Do
lipschi, ce s-au impus Ia categoriile 
lor în mod merituos, întrecindu-i pe 
unii dintre adversarii pe care, cu 
siguranță, îi vor întîlni și la „euro
pene", alți luptători, îndeosebi unii 
dintre cei tineri, au concurat promi
țător și au mari șanse să fie selec
ționați în lotul pentru C.E. Mă refer 
la Nicoiae Gingă (cat. 52 kg), Victor 
Prențiu (cat. 74 kg), Constantin Ale
xandru (cat. 48 kg) și Marin Dumi
tru (cat. 57 kg). Gingă l-a condus 
pînă în ultimul minut pe bulgarul 
Todor Todorov, Prențiu a avut, de 
asemenea, avantaj pînă spre Sfîrșitul 
partidei cu Klaus-Peter Gopfert (R.D. 
Germană), clasat pe locul secund la 
ultima ediție a campionatelor mon
diale, Alexandru a fost învins — 
cînd mai erau doar 35 de secunde — 
de bulgarul Pavel Hristov, cîștigăto- 
rul categoriei, iar Dumitru și-a în
vins adversarii din primele trei tu
ruri înainte de limită și pe cel 
dintr-al patrulea — Leonid Gurșin 
(URSS) — la mare diferență de 
puncte.

Mult mai mult așteptam de la Ion 
Gabor (cat. 82 kg), Marian Ciutan 
(cat. 62 kg) și Tiberiu Horvath (cat. 
68 kg), eliminați după două sau trei 
meciuri. Ei au luptat sub posibilități 
și — ceea ce m-a nemulțumit, îndeo
sebi — au făcut greșeli elementare.

ropene. Dintre aceștia majoritatea 
vor evolua la ediția bucureșteană 
a competiției.

Iată și cîteva dintre loturile a- 
nunțate pînă miercuri la prînz: 
R. D. GERMANA : G, Schrange 
(cat. 57 kg), V. Koch (68), J. Kostka 
(74), D. Baumann (90), W. Arndt 
(100) ; UNGARIA : I. Seres (48), 
L. Klinga (57), T. Fekete (62), J. 
Kocsis (68), K. Buzas (74), G. Mol
nar (82), J. Csatari (100) ; BULGA
RIA : P. Metodiev (48). T. Balev 
(52), R. Iumerov (57), R. Momcilov 
(62), N. Kîrstev (68), I. Pavlov (74), 
T. Projkov (82), S. Radev (90), M. 
Ghercev (100), B. Boian (-J-100). Cu 
echipe complete vor mai participa 
R.P.D. Coreeană, U.R.S.S. și Româ
nia — reprezentată de formația 
Steaua.

întrecerile se vor disputa pe 
două saltele concomitent și vor fi 
arbitrate de către delegați din par
tea echipelor participante, șefi de 
saltea fiind arbitrii internaționali 
Vascul Popovici și Ion Crîsnic 
(România).

Programul întrecerilor : vineri, de 
la ora 16,30 — tururile I și II; 
sîmbătă, de la ora 16,30 — tururile 
III—IV și duminică, de la ora 10 
— semifinalele, finalele și festivi
tatea de premiere.

în prima zi a campionatului, vi
neri înainte de masă, va avea loc 
o consfătuire metodică a antreno
rilor echipelor participante.

PRIMA EDIȚIE
A „CUPEI BRĂILA"

LA LUPTE „LIBERE"
în sala sporturilor din Brăila

Sezonul de tenis în aer liber, atît 
de mult așteptat de iubitorii aces
tui sport, a început. Și, odată cu el, 
s-a reluat și campania, Inițiată în 
toamnă, de amenajare a noi terenuri 
cu suprafață de zgură ori ciment.

în Capitală, mai timpuriu decît în 
elte localități, tenismenii au ieșit să 
joace afară pe aproape toate bazele 
existente. Motiv pentru care ne-am 
propus, recent; să întreprindem un 
raid pe cîteva dintre „courts“-urile 
bucu reștene.

PE TOATE TERENURILE — 
ACTIVITATE CA IN PLIN SEZON

© Excesul de umiditate 
împiedicat amenajarea 
nurilor.
• Antrenorii cluburilor 
ind în școli, recrutează
performeri. ® La Ștrandul 
Tineretului, prețurile pentru abo

namente sînt exorbitante

nu a 
tere-

instru- 
viitori

La Facultatea de educație fizică din lașiGENERAȚII DE PROFESORIMULTILATERAL PREGĂTIȚI, SPORTIVI DE MARE PERFORMANTĂ
...Obiective majore, In vederea cărora

Peste puțin timp, Facultatea de 
educație fizică din Iași va sărbă
tori împlinirea a zece ani de la 
prima promoție. Pe adresa secreta
riatului sosesc aproape zilnic scri
sori — de... acreditare, cum spun 
în glumă profesorii — în care cei 
dinții absolvenți își exprimă bucu
ria de a se reîntîlni în bătrîna ca
pitală a Moldovei.

în febra pregătirilor pentru a- 
ceastă sărbătorire am vizitat și noi 
facultateș, notîndu-ne cîteva as
pecte ale activității desfășurate de 
studenții și profesorii de aici. Iar 
primul interlocutor ne-a fost deca
nul facultății, conf. univ. ALE
XANDRU MERICĂ.

— Recenta Hotărîre a Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului a trasat sarcini precise 
și pentru activitatea viitoare a fa
cultăților de educație fizică. Ce ac
țiuni aveți în vedere pentru tradu
cerea în fapte a acestor directive ?

— Ca șl pentru ceilalți activiști 
din domeniul educației fizice și 
sportului, recenta Hotărîre repre
zintă, și pentru noi, un puternic 
imbold în munca de zi cu zi, un 
stimul deosebit în procesul de for-

cadreie didactice depun eforturi sporite
care vădesc calități. Cred că este 
semnificativ, în acest sens, faptul 
că circa 40 Ia sută din studenții 
facultății practică sportul de per
formanță.

— Vă preocupă numai activitatea 
sportivă din cadrul facultății dv, 
sau ați extins aria acestor preocu
pări și asupra celorlalte facultăți 
din Universitate ?

— Firește că munca noastră, a 
cadrelor didactice de la Facultatea 
de educație fizică, este strîns legată 
do activitatea sportivă desfășurată 
în toate facultățile Universității. 
Lectorul universitar GHEORGHE 
LUCA, șeful catedrei a II-<a alcă
tuiește împreună cu noi calendarele 
competiționale, pornind de la or
ganizarea campionatelor inter-ani 
și inter-facultăți și pînă la dumini
cile sportive destinate studenților. 
Dintre acțiunile recente, încununate 
cu reușite, aș menționa „Cupa 8 
Martie" la gimnastică modernă și 
„Cupa anilor", precum și faptul 
că în primul semestru al acestui an 
numărul studenților angrenați în 
practicarea sportului a depășit ci
fra de 1600.

Cel de-al doilea interlocutor al 
nostru a fost conf. univ. CONSTAN-

La Tenis-club București, relativ 
recent înființat cu scopul de a răs
punde dorinței multor bucureștenl 
de a practica, In scop de agrement, 
sportul alb, dar și pentru a depista, 
selecționa și instrui elemente talen
tate din școli, activitatea in aer li
ber a început mal devreme decît la 
celelalte baze. Bunii gospodari de 
aici (președinte Iile Turcu, antrenori 
profesorii Giinther Bosch șl Vasile 
Serester) s-au îngrijit din timp de 
procurarea zgurei, de cernerea aces
teia astfel că, deși suprafețele de 
joc erau încă moi din cauza exce
sului de umiditate, terenurile au fost 
repede puse la dispoziția abonaților 
pentru noul sezon.

Terenurile Institutului Politehnic — 
aflate in același perimetru cu ale 
Tenis-clubului — cunoșteau și ele

rea sezonului de aer liber. Antrenorii 
Arnulf Schmidt și Aneta Verone — 
pentru seniori, Ecaterina Roșianu și 
Vladimir Crevenciuc — pentru copii, 
se aflau pe terenuri încă de dimi
neață, în ziua vizitei noastre. După 
cum ne-a spus Ion Pilug, președin
tele clubului, pentru recrutarea și 
pregătirea schimbului de mîine al 
clubului, dar și în scopul atragerii 
cît mai multor copii, „Progresul" a 
luat sub patronaj școlile generale 
122, 128 și 203, adevărate pepiniere 
de viitori tenismeni. In acest scop, 
în zilele de luni, marți și miercuri, 
antrenorul Crevenciuc se deplasează 
la aceste unități (care au fost aju
tate să-și amenajeze terenuri) pen
tru instruire și selecție. Au rămas, 
deocamdată, în vederile clubului 60 
de copii cărora, datorită talentului 
ce l-au dovedit, antrenorii le acordă 
mai multă atenție.

timelor două terenuri ce urmau a 
fi puse la dispoziția jucătorilor. Au 
adus cu toții (de altfel problema 
este generală) în discuție faptul că 
zgura ce o primesc de la Comănești 
este de proastă calitate. Federația 
de specialitate, căreia i-am adus Ia 
cunoștință situația, a reținut observa
ția urmînd a întreprinde sondaje pen
tru găsirea altui furnizor. Credem, 
însă că această măsură nu trebuje 
să-i scutească pe cei de la Comănești 
de a adopta măsuri pentru ca zgura 
ce o trimit beneficiarilor să poată fi 
utilizată la amenajarea terenurilor, 
și nu la... pietruirea drumurilor de 
acces, din cauza bolovanilor pe care 
o conține.

CONDIȚII MAI MULT DECÎT 
NECORESPUNZĂTOARE — 

PRETENȚII MARI

bucureștenilor 
nu numai pen- 
și plaja sa, dar 

sale de tenis.

Este binecunoscut 
Ștrandul Tineretului, 
tru bazinele de înot 
și pentru terenurile 
Situate aproape de centrul Capitalei,
deci foarte accesibile, terenurile de 
aici ar putea fi solicitate de mii de 
iubitori ai tenisului. în acest sezon 
— dezamăgiți de faptul că sesizările 
la adresa I.E.A.B.S.-ului și conduce
rea bazei au rămas fără 
foarte mulți dintre cei care
terenurile acestea pentru a juca te
nis, au început să le părăsească. în

ecou — 
aleseseră

La terenurile de tenis ale Școlii sportive nr 3, antre noarea Florica Butoi (a doua in stingă) supraveghează 
și dă indicații elevelor din grupa sa.

animația pe care, de obicei, o In- 
tîlnim în plin sezon. Aici, după cum 
ne relata profesoara Elena Caimacan, 
se practică tenis numai In scopuri 
de inițiere și agrement, politehnicii 
fiind realmente îndrăgostiți de acest 
sport. Ca urmare a judiciozității pro
gramului întocmit, este posibil ca în 
fiecare dimineață să joace tenis cîte 
aproximativ 120 de studenți.

Reputatul club Progresul (mențio
năm și adresa întrucît aici funcțio
nează si un centru de inițiere : str. 
Dr. Staicovici nr. 42) nu a rămas în 
urmă cu pregătirile pentru deschide-

Următorul popas l-am făcut în 
zona ștrandului Izvor, unde sînt am
plasate terenurile Școlii sportive nr. 
3. Din toamnă — lucrările fiind a- 
praape terminate — a început aici 
amenajarea de noi terenuri, constru
irea de vestiare și îngrădirea cu 
gard de sîrmă a suprafețelor de joc. 
Avînd în vedere specificul unității, 
aici se acționează mai ales în direc
ția performanței. Profesorul Alexe 
Bardan, antrenor principal, lucra, 
împreună cu ceilalți antrenori (Gh. 
Boaghe, Florica Butoi, Aida Samura 
și Mihai Tănăsescu) Ia retușarea ul-

CONTINUĂ ÎNTRECERILE PENTRU 

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Profitînd de vremea favorabilă, 

organizatorii competiției de tenis 
„Cupa municipiului București" au 
programat meciuri pe toate terenurile 
clubului Steaua. De miercuri după 
amiază au intrat în întrecere și fe
tele. La categoriile de vîrstă 17—18 
ani și 15—16 ani (băieți) au început 
sferturile de finală. O comportare 
bună au avut, pînă acum, Florin Ma
nea (Dinamo București), C. Curcă, 
D. Mîrza și M. Mîrza (Progresul), 
I. Liviu (Steaua) și alții. Este remar
cabilă, de asemenea, prezența cu 
bune rezultate în concurs a jucăto
rilor L. Țiței (Școala sportivă Con
stanță) și O. Ziis (Electrica Timi
șoara).

Iată și cîteva rezultate ale meciu
rilor disputate pînă acum f băieți, 
17_18 ani : C. Ionescu (Dinamo) — 
F. Niculescu (Șc. sp. nr. 3) 6—0, 6—0; 
I. Russen (Progresul) — N. Neuman 
(Dinamo) 6—2, 6—4 ; C. Pelea (Dina
mo' L. Soare (Steaua) 6—2, 6—3 ; 
L. Țiței (Șc. sp. Constanța) — V. To- 
mescu (Steaua) 6—1, 6—1 ; D. Mîrza 
(Progresul) — V. Dumbravă (Steaua)

7—5, 6—1 ; C. Curcă (Progresul) — A. 
Niculescu (Electrica Timișoara) 6—2, 
6—1 ; F. Manea (Dinamo) — C. Ră- 
dulescu (C.S.U. Construcții) 6—2, 6—3; 
M. Mîrza (Progresul) — C. Fețeanu 
(Cutezătorii) 5—7, 6—1, 7—5 ; I. Liviu 
(Steaua) — C. Pelea 6—4, 6—7, 6—3 ; 
L. Țiței (Șc. sp. Constanța) — A. Bă- 
din (Dinamo) 6—3, 6—2 ; D. Mîrza — 
R. Turburi (Progresul) 4—6, 6—0, 6—2; 
C. Ionescu — L. Uță (C.S.U. Con
strucții) 6—1, 6—2 ; C. Curcă — C 
Ristea (Steaua) 6—0, 6—1 ; băieți, 
15—16 ani : A. Crăciun (Dinamo) — S. 
Zancu (Cutezătorii) 6—5, 6—5 ; L. Ți
ței — I. Marian (Steaua) 6—0, 6—0 ;
O. Ztis (Electrica Timișoara) — S 
Boerică (Șc. sp. Constanța) 6—0, 6—1; 
R. Opreanu (Electrica Timișoara) - 
V. Tomescu 6—3, 6—0 ; N. Neuman — 
V. Dumbravă 6—2, 6—4 ; băieți, 
13—14 ani : A. Dîrzu (Progresul) —
P. Bogdan (Șc. sp. Constanța) 6—3, 
6—2 ; E. Pană (Cutezătorii) — S. Ni
culescu (Progresul) 6—3, 6—0.

întrecerile continuă, zilnic, între 
orele 8,30—12,30 și la 14,30—19,15.

S. IONESCU

primul rînd datorită condițiilor ne
satisfăcătoare în care sînt primiți. 
Cele două vestiare sînt foarte mici, 
iar condițiile de echipare sînt mai 
mult decît precare, fără a mai vorbi 
de faptul că de mulți ani ușile de 
la intrarea la dușuri sînt defecte și 
nimeni nu le-a reparat nici pînă 
acum.

Dar ceea ce este de-a dreptul in
admisibil — în strînsă legătură cu... 
inexistența condițiilor de care vor
beam — sînt prețurile exorbitante 
pe care întreprinderea pentru 
administrarea bazelor sportive le-a 
fixat abonamentelor pe între
gul sezon, sau pe o singură 
lună. Să explicăm t dacă vrei să joci 
tenis la Tineretului, plătești 700 de 
lei (toți banii odată I) sau 150 de 
lei lunar cu dreptul de a juca de 
trei ori pe săptămînă. în schimbul 
acestor sume, ți se asigură doar... 
intrarea în bază, dar nu și terenuri 
libere, așa cum ar fi normal și cum 
prevăd recomandările federației de 
specialitate. în aceste condiții doar 
puțini — chiar dintre cei mai în- 
focați adepți ai tenisului — s-au în
cumetat să achite aceste sume. De 
altfel, cifrele pe care le vom con
semna sînt edificatoare i dacă în se
zonul de tenis 1972, la data de 10 
aprilie, achitaseră integral prețul a- 
bonamentelor aproape 200 de oa
meni, pînă la aceeași dată din actua
lul sezon s-au înregistrat doar vreo 
25 de înscrieri.

Discutînd chestiunea cu prof. A. 
Lăzărescu, secretarul general al fe
derației, acesta ne-a spus că atît ad
ministrația bazelor sportive, cît și 
cea a ștrandului au adoptat majo
rarea prețurilor fără vreo consultare 
prealabilă cu forul de resort. De 
altfel, am aflat că această problemă 
a fost adusă la cunoștința conducerii 
C.N.E.F.S. Sperăm — așadar — că 
se va reveni asupra măsurilor arbi
trare adoptate de T.E.A.B.S

Ion GAVRILESCU

Costin CHIRIAC

în sala sporturilor din Braila a 
avut loc o interesantă competiție de 
lupte libere — „Cupa Brăilei". La 
întreceri au participat luptători de 
la Dunărea Galați, Școala sportivă 
nr. 1 Constanța, Petrolul Ploiești, Ni- 
colina Iași și Progresul Brăila. în 
clasamentul final pe echipe, primul 
loc a revenit sportivilor din locali
tate, cu 41 de puncte. Pe locurile 
următoare — Școala sportivă nr. 1 
Constanța 39 p șl Dunărea Ga
lați 28 p.

Cupa pentru cel mal tînăr concu
rent oferită de Consiliul județean al 
sindicatelor a fost atribuită luptăto
rului Dan Stoica de la Petrolul Plo
iești. Ziarul local „înainte" a atri
buit o cupă celor mal buni sportivi 
— Petre Blîndu (Șc. sp. 1 Constanța) 
și Ion Lungu (Progresul Brăila).

Traian ENACHE — coresp.

18 SPORTIVI ROMANI, LA BALCANIADA
DE LA

Aseară au plecat în Iugoslavia 
trăgătorii români care, în zilele de 
21, 22 și 23 aprilie, vor participa 
la ediția 1973 a Balcaniadei de tir. 
Pe poligonul sportiv central din 
Belgrad se vor disputa numai pro
be la arme cu glonț: armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat șl 

.3x40 focuri, pistol viteză, pistol li
ber, pistol calibru mare — seniori, 
armă standard 60 focuri culcat și 
3x20 focuri — senioare și juniori.

Din lotul trăgătorilor români fac 
parte : D. Iuga, M. Roșea, I. Cor- 
neliu, V. Atanasiu, L. Giușcă, M.

BELGRAD

Toader (la probele de pistol), N. Ro
taru, I. Olărescu, Șt. Caban, Gh. 
Vasilescu, I. Codreanu (pușcă se
niori), Mariana Feodot, Melania Pe
trescu, Veronica Stroe, Magda Bor- 
cea, Laurențiu Ilovici, Vasilica Ma
nea și Georgiana Oprișan (pușcă 
senioare și juniori). Ca antrenori 
s-au deplasat E. Drăgan, Gh. Cor- 
bescu și M. Baia.

AJUTOR COLEGIAL CARE
' CICLISM
Fără doar și poate că ultima etapă 

a cursei internaționale de lung kilo
metraj, dotată cu „Cupa Steaua", a 
fost extrem de dură, cei 52 de cicliști 
români și bulgari care au luat star
tul duminică în circuitul celor 66 de 
km pe str. Cimpinei avînd de în
fruntat frigul, ploaia torențială șl 
vîntul. Cu toate acestea, majoritatea 
alergătorilor nu s-au menajat, au 
luptat din răsputeri pentru un loc 
cit mai bun, furnlzînd o cursă rapi
dă și presărată cu numeroase tenta
tive de evadare.

Dar au fost si rutieri, din păcate 
cam mulți, care au cedat cu ușurință 
în fața intemperiilor. In consecință 
s-au înregistrat 14 abandonuri. Și 
încă ceva care a scăzut din spectacu
lozitatea întrecerilor : juriul a fost 
nevoit să .dea repetate avertismente 
si apoi, să elimine din concurs pe 
cicliștii care au comis acte de indis
ciplină.

Se știe că în „Cupa Steaua" s-au 
alcătuit numai clasamente individua
le si pentru a apăra echitatea în 
timpul disputelor a fost interzis aju
torul coechipierilor în situații difici
le. Ignorînd această măsură, o serie 
de cicliști români și bulgari au ră
mas duminică pe traseu să-i ajute pe 
unii candidați la primul loc în cla
samentul general, care suferiseră de
fecțiuni mecanice, pentru a reintra 
în pluton. Sfidînd avertismentele 
date de oficiali, V. Selejan (Dinamo), 
C. Camer (Steaua) și V. Pascale 
(Steaua) au fost eliminați din cursă, 
iar stelistul I. Naghi și bulgarul V. 
Mihailov au fost penalizați fiecare 
cu cîte 30 de secunde, pentru că au 
acceptat sprijinul colegilor lor.

Așadar, iată ce se întîmplă atunci 
cînd cicliștii nu respectă regulamen-

CONTRAVINE REGULAMENTULUI
tul, acordînd sau primind ajutor în 
cursele individuale.

ÎNViNGÂTORII PROBELOR 
DE DUMINICĂ

în programul ultimei etape a 
„Cupei Steaua", consumată dumi
nica trecută, au figurat (în afară 
de întrecerea seniorilor) și probe 
pentru celelalte categorii de alergă
tori. Iată învingătorii în cursele 
respective: juniori mari — N. 
SAVU (Petrolul Ploiești), juniori 
mici — A. BANDI (Petrolul Plo
iești), semicurse — A. FLOREA 
(Șc. sp. nr. 3), biciclete de turism 
— D. MARIN (Șc. sp. nr. 2).

Tr. IOAN1ȚESCU

-ATLETISM i
Stadionul Republicii a găzduit între

cerile primei etape a „Cupei 1 Mal“. 
întrecere organizată de comisia muni
cipală de atletism București.

în cadrul acestui concurs am remar
cat — în afara noilor recordmani Maria 
Puică (3 000 m — 9:36,0) și Iulian Căli, 
neață (3 km marș j. n — 13:17.0) —
pe talentatul junior III dlnamovist, Dan 
Bîgu, care s-a Impus categoric în dis
puta cu juniorii dă categoria a II-a, 
obținînd pe 400 m un timp, care ÎI 
impune atenției specialiștilor : 52:8 sec. 
Am mal remarcat forma bună, pentru 
început de sezon, a recordmanului la 
săritura cu prăjina, Nlchifor Llgor, care 
a trecut ștacheta înălțată la 4,90 m.

Alte rezultate : SENIORI — 100 m : 
C. Nemeș (Dinamo) 10.7 ; 400 m : P. 
Vasile (Dinamo) 48.6 ; 1500 m ; Z. Gaș- 
par (C.A.U.) 4:04.4; 5 000 m; V. Za- 
flris (Ș. S. Ploiești) 15:05.6 ; 110 m g :

ECHIPA LICEULUI MIERCUREA CIUC— 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA JUNIORI MARI

Un nou succes a] hocheiștilor din 
Miercurea Ciuc în acest sezon. După 
ce, cu cîteva zile în urmă, echipa de 
juniori mici a Școlii sportive a intrat 
în posesia titlului de campioană, iată 
că formația Liceului din aceeași lo
calitate a obținut o valoroasă per
formanță, ureînd pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere 
în campionatul republican al junio
rilor mari.

Elevii antrenorilor I. Mezel și C. 
Antal au ieșit învingători în toate 
cele patru partide susținute, acumu- 
lînd astfel maximum de puncte, do
vedind încă o dată (după promovarea 
în Divizia A) că formează o echipă 
închegată, un mecanism bine pus li 
punct. Iată numele celor care au 
adus la Miercurea Ciuc al doilea 
titlu republican din acest an ! portari
— Z. Gergely și I. Mathe ; fundași
— S. Gall, V. Eross, D. Cziszer, S. 
Gabrielli, T. Cherman și G. Albert ; 
atacanți — 1. Doczy, F. Sandor, L. 
Bartalis, T. Peter, P. Incze, T. Toke, 
Z. Nagy, T. Gyorgypal, I. Szabo și 
O. Deaky.

A doua clasată, Dinamo București, 
a constituit o plăcută surpriză datori
tă, în special, jocului unor elemente 
dotate cu tehnică bună și mare pu
tere de luptă.

Pe parcursul celor zece partide am 
avut prilejul să remarcăm și cîțiva 
jucători talentați ! S. Gall (Lie. M. 
Ciuc), Gh. Nicolae (Dinamo Bucu
rești), T. Sprencz (S.C. M. Ciuc), A. 
Bălăucă (Constructorul București) și 
E. Stoica (Dunărea Galați).

Prezent Ia aceste întreceri, Con
stantin Țico, președintele colegiului 
de antrenori din F.R.H.. ne-a decla
rat î „Turneul final al acestei ediții 
s-a ridicat Ia un nivel tehnic și 
spectacular superior celor preceden
te. Cîștigătoarea a fost o echipă omo
genă, jucînd tot campionatul cu trei 
linii complete, echilibrate atit tehnic, 
cit și fizic, confirmînd prin compor
tare rezultatele obținute în Divizia 
B și în jocul de baraj disputat cu 
Avîntul Gheorghieni".

Clasament: 1. Liceul Miercurea
Ciuc 8 p, 2. Dinamo București 6 p, 
3. S.C. Miercurea Ciuc 4 p, 4. Con 
structorul București 2 p, 5. Dunărea 
Galați 0 p.

Dumitru NEGREA

Echipa de gimnastică modernă a Universității Iași, la unul dintre antrena
mentele obișnuite. Foto i Al. NOUR — Iași
mare a unor noi generații de pro
fesori și a unor sportivi de per
formanță cît mai valoroși. A? sub
linia însă faptul că prevederile IIo- 
tărîrii ne-au găsit pe un drum bun, 
noi fiind preocupați în ultima vre
me de cîteva aspecte foarte impor
tante, legate atît de activitatea di
dactică, cît și de cea sportivă, de 
performanță.

— Vă rugăm să ne vorbiți pe 
larg despre aceste acțiuni.

— în primul rînd, ne-am Îndrep
tat atenția asupra asigurării unor 
generații viitoare de studenți cît 
mai bine pregătiți fizic, cu aptitu
dini deosebite pentru practicarea 
sportului de performanță. în aceas
tă idee am avut inițiativa de a în
ființa centre de pregătire pentru 
copii și juniori, care au și început 
să funcționeze pe lîngă facultatea 
noastră. Deocamdată avem secții de 
atletism, gimnastică modernă, mini- 
volei și minibaschet, urmînd ca 
peste cîtva timp să extindem nu
mărul sporturilor cu încă două sau 
trei discipline.

Activitatea acestor centre este 
condusă în momentul de față de 
cadre didactice, dar peste puțin timp 
studenții vor prelua în cadrul prac
ticii productive conducerea secții
lor. Paralel cu această activitate, 
continuă și procesul de selecție, des
fășurat tot cu sprijinul cadrelor di
dactice care — în afara orelor de 
program — vizitează școli din oraș, 
și județ, asistă la orele de educație 
fizică și depistează elementele cu 
aptitudini reale.

Pentru studenți, clubul Universi
tatea Iași oferă largi posibilități 
de practicare a sportului de per
formanță. De altfel, noi căutăm 
să-i îndrumăm pe toți cei care au 
făcut sport spre secțiile clubului, în 
timp ce pe ceilalți îi atragem și îi 
dirijăm spre disciplinele pentru

„CUPA 1 MAI"
D. Horjan (Constructorul) 15,3 : lun
gime : I. Scarlat (L.C.A. C-lung Muscel) 
6,95 m ; trlplusalt : șt. Bocor (Dinamo) 
14.18 m ; înălțime : Z. Szigyarto
(Steaua) 2:00 m ; greutate : V. Pop 
(Metalul) 15,74 m. SENIOARE : 100 m : 
C. Ene (C.A.U.) 12,2 ; 400 m : D. Bă- 
descu (Rapid) 58.1 ; 100 m g : N. Manea 
(Metalul) 14,9 ; lungime : D. Cătineanu 
(Metalul) 5,77 m : Înălțime : M. Matei 
(Metalul) 1,60 m ; disc : Șt. Lesencluc 
(Dinamo) 48,28 m. JUNIORI II — 100 
m; Gh. poparad (Ș. S. A.) 11,4; 200 m: 
N. Zavară (Ș. S. A.) 24,2 ; 5 km marș: 
I. Călineață (Dinamo) 24:31,4 ; 110 m g : 
Em. Alexe (Ș.S.A.) 15,9 ; lungime : V.
Mihalache (L.C.A. C-lung Muscel) 6.52 
m ; înălțime : V. Șerban (Ș.S.A.) 1,80 m; 
greutate : D. Ispas (Ș.S.A.) 11.96 m.
JUNIOARE n — 100 m : D. Ciolan
(Steaua) 13,2 : 400 m : Ad. Negrea (Di
namo) 61,5 ; lungime : Al. . Sandu
(Ș.S.A.) 5,22 ; Înălțime : M. Bebliuc
(Ș.S.A.) 1,50 m ; disc : V. Alexe (Ș.S.A.) 
30.24 m.

Etapa a doua se va desfășura pe sta
dionul Tineretului, sîmbătă de la ora 
16,30 și duminică de la ora 9.

C. M. MUREȘANU

UN NOU RECORD REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Timp de două zile, pe stadionul 
„23 August" din Roman au avut 
loc întrecerile de atletism dotate cu 
„Cupa municipiului", competiție 
organizată de Clubul atletic din 
localitate și CMEFS, la startul că
reia s-au prezentat concurenți din 
Bacău. Iași, Piatra Neamț, Suceava 
și Roman.

La aceste întreceri au participat 
peste 300 de copii și juniori. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
Vasile Gheneș (Ceahlăul Piatra 
Neamț) în proba de 1000 m (juniori 
III) care a realizat un nou record 
republican cu timpul de 2:42,08.

In clasamentul final, pe primele 
locuri i 1. Clubul atletic Roman, 2. 
Școala sportivă Bacău, 3. Ceahlăul 
Piatra Neamț.

Mihai CHIRIAC — coresp.

TIN ALBU, șeful catedrei I. Iată 
ce ne-a spus : „Fiind președinte al 
Cabinetului metodico-științific aș 
vrea să vorbesc în primul rînd 
despre preocupările cadrelor didac
tice pentru realizarea unei strînse 
legături între cercetarea științifică 
și activitatea practică. Cred că, 
dintre toate inițiativele noastre, cea 
mai interesantă și binevenită a fost 
elaborarea unor îndrumare pentru 
activitatea de educație fizică din 
școli, alcătuite conform noilor pro
grame școlare, pe cicluri de fnvă- 
țămînt (clasele I—IV, V—VIII șl 
anii I—IV din licee). Sub denumi
rea de „Caiete metodice", aceste în
drumare cuprind planuri de lecții 
și amănunte deosebit de utile pen
tru activitatea profesorilor de edu
cație fizică.

în altă ordine de idei aș vrea să 
amintesc și despre tradițiile spor
tului de performanță din facultatea 
noastră și despre studenții care sînt 
fruntași atît pe stadioane, cît și Ia 
cursuri. Printre ei se află atletul 
Radu Gavrilaș, fotbaliștii Romila 
și Lupulescu, rugbystul Petre Mo- 
treseu și voleibalistele Nadia Bru
mă și Ana Chiritescu".

☆
Despre Facultatea de educație fi

zică din Iași ar mai fi încă multe 
lucruri de spus, dar ne vom opri, 
totuși, aici, pentru că, credem noi, 
rîndurile de mai sus sînt grăitoare 
tn privința pasiunii și interesului 
cu care este privită activitatea spor
tivă. ’ *'•

Horia ALEXANDRESCU

MÎINE, TRAGERE LOTO 
OBIȘNUITĂ DUPĂ 0 NOUĂ 

FORMULĂ TEHNICĂ
începînd de la 13 aprilie 1973, 

tragerile LOTO OBIȘNUITE sînt 
organizate după O NOUĂ FORMU
LĂ TEHNICĂ. în noua formulă, 
tragerea obișnuită Loto constă din 
2 extrageri : prima de 9 numere di
ferite din 90, iar cea de a doua de 
9 numere diferite din cele 81 de 
numere, rămase în urnă după efec
tuarea primei extrageri. Deci, se 
vor extrage 18 numere în loc de 
16 ca la tragerile anterioare.

Participați la tragerea Loto da 
mîine. Azi ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor !

• Duminică 22 aprilie 1973, ama
torilor de concursuri Pronosport li 
se oferă o plăcută surpriză prin 
posibilitatea de a participa la pri
mul concurs special din acest an, 
la care se acordă cîștiguri su
plimentare din fond special în va
loare de 250 000 lei, din care — 
prin tragere la sorți — un auto
turism DACIA 1100 și un TRA
BANT 601.

Rețineți ! La concursul special din 
22 aprilie 1973, în afara cîștiguri- 
lor obișnuite în bani, se mai pot 
obține cîștiguri suplimentare în 
bani de valoare variabilă și auto
turisme. Depuneți-vă din vreme bu
letinele 1

• Tragerea Loto de mîine va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18,05.

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES Nr. 
16 DIN 18 APRILIE 1973 FOND GE
NERAL DE PREMII i 1.889.425 lei 
din care 774.355 lei report

EXTRAGEREA I :
37 17 42 9 31 29 

EXTRAGEREA a II-a ,
38 41 7 24 35

Plata premiilor va îndepe în Capi
tală de la 26 aprilie pînă la 2 iunie; 
in țară de la 30 aprilie pînă la 2 
iunie 1973, inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT
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Interviu fulger cu Miho Hamada
V

JJ

M PREZENTAM
kg.

12 MINI-CLASAMENTE

_ Emoționată la culme și 
șită de asaltul felicitărilor,

în meciul de 
pereche Li 

P. Chineză), 
aveau atîta

cople-
____ , Mihp 

Hamada se pierduse parcă în îm
brățișările celor care o înconjurau. 
Profitînd de un moment de răgaz, 
ea ne-a spus cu o voce tremurîn- 
dă : „Extraordinar ! Nu mi-am în
chipuit așa ceva. Să cîșțigăm fără 
ca să fi jucat vreodată împreună. 
Maria este o ideală jucătoare de 
dublu. Am toată admirația pentru 
excepționala ei putere de concen
trare ; vasta ei experiență ne-a a- 
jutat foarte mult. Ea a fost o ex
celentă parteneră..."

j— Ați avut desigur clipe de cum
pănă. Care au fost cele mai evi
dente ?

— Da, fără îndoială, 
debut cu redutabila 
Li — Ian Ciun (R. 
Dar acțiunile noastre 
sincronizare incit totul a mers foar
te bine. Apoi, după ce am reușit să 
trecem de celelalte adversare, mai 
ales de Rudnova — Magos și de 
compatrioatele mele Abe și Edano, 
și am ajuns în finală, m-a cuprins 
o mare emoție, pe care nu știam 
cum să mi-o stăpînesc. De aceea am 
început să joc partida decisivă, cu 
chinezoaicele Ciu Pao-cin și Lin 
Mei-eiun, intr-o tensiune maximă. 
Simțeam eă parcă inima era gata 
să-mi iasă din piept. Calmul și si
guranța Măriei Alexandru m-au li
niștit însă treptat și apoi totul a 
fost atît de frumos...

— Desigur este prematur să vor
bim acum de viitor. Dar, am im
presia că vă gîndiți totuși și la 
campionatele mondiale de peste doi 
ani, de la New Delhi, din India ?

— Indiscutabil, aș vrea să ne a-

CAMPIONII DE ZONA LA

în mai multe orașe din țară au 
avut loc fazele de zonă ale campio
natului național de box rezervat 
juniorilor mici și mari. Iată cîștigă- 
torii, în ordinea celor 12 categorii 
de greutate.

TIMIȘOARA; juniori mici : C. 
Tismănaru (Pitești), K. Kesler (Re
șița), C. Matei (Reșița), V. Marta 
(C-lung Muscel), V. Moldovan (Oțe
lul roșu), W. Stenghel (Sibiu), C. 
Breje (Timișoara), A. Pleșa (Timi
șoara), D. Văleanu (C-lung Muscel), 
A. Suveg (Timișoara), M. Săndules- 
cu (Pitești), Fr. Luxemburg (Reșița): 
juniori mari.- D. Truț (Timișoara), 
D. Negru (Sibiu), I. Căprărescu (Ti
mișoara) FI. Jurcuță (Timișoara), 
P. Cuțitor (Sibiu), V. Sîrbu (Bocșa), 
L. Măciucă (Timișoara), G. Brătes- 
cu (Pitești), V. Didea (Reșița), P. 
Batki (Reșița), I. Brezeanu (Pitești), 
I. Săliceanu (Arad).

Șt. MARTON-coresp.

GALAȚI : juniori mici; I. Lungu 
(Galați), D. Donase (Buzău), N. Sto- 
ienescu (Galați), I. Porumb (Galați), 
P. Harasciuc (Tulcea), I. Stroe (Bu
zău), Gh. Barah (Galați), T. Vîrlan 
(Galați), A. Tudor (Galați), V. Gri- 
goraș (Tulcea), T. Barbu (Galați) ; 
juniori mari; V. Moldoveanu (Ga
lați), I. Cristea (Rm. Sărat), I. Ga
vrila (Buzău), A. Barbu (Galați), G.

RAID-ANCHETĂ ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
(Urmare din pag 1)

„De jucat, co- 
i se joace. Și 

mai bine ca aceștia să fie 
într-un loc bine întreținut 
sub ochii noștri, decît să 

printre mașini, pe asfalt", 
de locuri bine întreținute:

de locatari — ing. Ludovic Winkel- 
bauer — care, aflînd despre scopul 
vizitei noastre prin cartier, ne-a 
spus : „Raportat la cci aproximativ 
patru mii de locuitori, dintre care 
majoritatea copii și tineri, cartierul 
nostru are foarte puține locuri de 
joacă și sport, special amenajate 
pentru ei. Totuși, ca să nu credeți 
eă chiar pe toți ne lasă indiferenți 
această problemă, v-aș ruga să mer
geți să vedeți terenul în curs de 
amenajare dintre blocurile A2—A6 de 
pe str. Tîrnave".

într-adevăr, găsim aici o suprafață 
proaspăt curățată și nivelată, înca
drată pe trei laturi de pomi plantați 
de curînd. La o fereastră larg des
chisă către acest teren, o gospodină 
trebăluia. O întrebăm dacă n-o neli
niștește perspectiva apropiată a unul 
asemenea teren de joacă_ și. sport în 
apropierea locuințelor. , 
piii oricum trebuie să 
e mult 
adunați 
și aflat 
zburde 
Apropo 
in preajmă, un spațiu de joacă pen
tru cei mici lăsat în paragină, cu 
un leagăn rupt, un carusel știrb cu 
două scaune în loc de patru, un ba
lansoar fără... ax 1 Deci, în afară de 
amenajări este nevoie și de simț 
gospodăresc.

CONCEPȚIE CE TREBUIE 
CORIJATA

Oricum am întoarce-o, singurele 
bare îixe sînt... cele de bătut, covoare. 
Și gospodinele, firesc, nu sînt deloc 
dispuse să le lase copiilor pentru 
exerciții. De altfel, concepția în ceea 
ce privește amenajarea spațiilor <le 
joacă și sport din cartiere este defi
citară, fapt subliniat atît de vice
președintele C.J.E.F.S. care ne înto
vărășea — Mircea Cojocaru — cît 
și de profesorul ploieștean Gh. An- 
ghel care a prefațat raidul nostru 
anchetă, prin scrisoarea trimisă zia
rului. Se consideră că dotarea unor 
mici spații dintre blocuri cu un pe
tec de verdeață și cîteva aparate de 
joacă pentru cei mai mici locatari, 
înseamnă rezolvarea locurilor de 
joacă și sport pentru copii. Se uita 
diferențierea firească, pe grupe de 
vîrste. Copiii de vîrstă școlară — 
îndeobște îndrăgostiți de alergare și 
minge — au nevoie de alte spații 
unde să-și consume energia.

Iată, deci, o concepție care trebuie 
revizuită de către edilii localităților 
noastre. în Ploiești, după cum ne-a 
spus președintele Consiliului munici
pal pentru educație fizică și sport — 
tov. Ion Brujban — pe planșele pro- 
iectanților și-au găsit locul asemenea 
terenuri, numai că blocurile s-au ri
dicat, iar terenurile n-au mai apărut.

Liceul „Dobrogeanu Gherea". 
remarcă de la distanță cordonul co
chet, bituminizat, al terenurilor de 
sport. Despărțite printr-un gard, un 
spațiu impunător, nivelat și acoperit 
cu pietriș îți sugerează prin dimen
siuni o platformă de terenuri, în
conjurată de o pistă de atletism. O 
asemenea bază sportivă ar fi o oază 
binevenită în cartierul de Nord al 
Ploicștiului, unde seceta unor ase
menea baze este vizibilă. Pentru mo
ment, amenajarea sa se află în im
pas întrucît forul tutelar de învăță- 
mint n-a mai acordat școlii fondu
rile necesare. Chiar terminat, însă,

Se

parăm titlul la următoarea ediție. 
Pentru aceasta însă vg trebui să 
fiu selecționată în reprezentativa 
țării mele. Este dorința mea cea 
mai mare.

Dialogul ar mai fi putut conti
nua. Dar avalanșa numeroșilor zia
riști și comentatori devenise ' tot 
mai „amenințătoare". Din spirit de 
colegialitate am preferat să ne re
tragem...

Constantin COMARNISCHI

JUNIORI MICI Șl MARI
Grozea (Galați), N. Movilă (Galați), 
N. Nicolov (Galați), I. Dimache (Ga
lați), P. Istrate (Galați), C. Tudose 
(Macin), D. Mici (Galați), G. Axente 
(Galați).

T. SIRIOPOL-coresp. județean 
SUCEAVA: juniori mici: C. Mi- 

chitoi (Suceava), Z. Frin-cu (Bacău),
C. Ilieș (Bacău), I. Istrate (Iași), T. 
Chișcă (Iași), S. Bolog (Iași), V. 
Neacșu (Bacău), St. Steangă (Iași), 
V. Tănase (Iași), M. Stuza (Iași), I. 
Leancă (Iași); juniori mari: I. Croi- 
toru (Suceava), C. Dreier (Iași), M. 
Vornicu (Suceava), V. Albu (Sucea
va), V. Soroceanu (Iași), N. Dolcan 
(P. Neamț), M. Roibu (Suceava), M. 
Oatu (Bacău), G. Sasu (Suceava),
D. Hubă (Suceava), Gh. Matache 
(P. Neamț).

C. ALEXA-coresp. județean
TG. MUREȘ ; juniori mici: T. 

Grărgia (Brașov), V. Cimpoieșu 
(Brașov), M. Deliu (Tg. Mureș), P. 
Pruzaru (Brașov), Gh. Nahy (Re
ghin), St. Petre (Brașov), I. Cuge- 
rean (Tg. Mureș), L. Medre (Reghin), 
N. Marhodin (Brașov); juniori mari: 
A. Vaczkamy (Tg, Mureș), N. Ro
man (Brașov), St. Bîclea (Brașov), 
I. Nagy (M. Ciuc) Gh. Găescu (Re
ghin), M. Ungureanu (Brașov), D. 
Cimpoieșu (Brașov), Gh. Moraru 
(Brașov), D. Văcaru (Brașov), Gh. 
Bucur (Reghin), Al. Degi (Tg. 
Mureș).

C. ALBU-coresp.
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accidente nedoritePrintre mașini, pe 
terenul nu și-ar deschide porțile 
pentru toți tinerii cartierului, întrucît 
conducerea liceului (director : O. An- 
dreescu) se teme de perturbarea pro
cesului de învățămînt. Noi opinăm 
pentru eforturi conjugate, la nivel 
municipal, pentru ca baza sportivă 
să fie grabnic terminată, în folosul 
întregului cartier, iar accesul la a- 
ceasta să fie organizat și suprave
gheat.

AM VĂZUT ÎNFLORIND 
FORMALISMUL I

Cartierul Ploiești-Vest, unul dintre 
cele mai tinere ale orașului (în care 
se mai construiește încă intens), îți 
Iasă impresia că nici măcar nu și-a 
pus vreodată problema spațiilor de 
joacă, sport și agrement pentru lo
cuitorii săi. La tot pasul ai 
cut ascensiuni peste movile 
mint lăsate de constructori printre 
blocuri și arareori înlăturate 
tățenii mutați de circa 2—3 ani pe 
aici. Am văzut chiar înflorind for
malismul : în recenta și absolut ne
cesara campanie de sădire a pomilor 
în întreaga țară, în preajma Școlii 
generale nr. 6 locatarii au înfipt,

de fa
de pă-

de ce-

Hfl.ND.g'AI,-*
Formația masculină de divizia*

A, Minaur Baia Mare a întreprins 
un turneu de mai multe jocuri în 
Ungaria. Iată echipele pe care le-au 
întîlnit handbaliștii băimăreni și re
zultatele înregistrate: cu o selecțio-, 
nată a Ungariei 21—19 (15—15), cu 
Csepel Budapesta 27—15 (10—7), cu 
Spartakus Budapesta 20—14 (12—6), 
cu Dozsa Debrețin 15—15 (8—9). La 
sfîrșitul turneului, antrenorul Las- 
căr Pană s-a arătat mulțumit de 
evoluția elevilor săi, remareînd în 
mod special comportarea portaru
lui Negovan și a jucătorilor Panțîru 
și Rotaru.

® La Călărași s-au disputat în
trecerile din cadrul competiției 
„Cupa Orașelor", întrecere rezer-

fa- 
Lu- 
Hi-

Miho Hamada s-a născut la 
24 noiembrie 1947 la Kochi-City. 
Are 1,59 m înălțime și 47 ' 
Este necăsătorită.

A terminat cursurile unei 
cultăți economice din Tokio, 
crează în cadrul companiei 
kosuke Tamasu pentru firma de 
tenis de masă Butterfly.

Joacă tenis de masă de la 13 
ani. Nu practică alt sport.

Cea mai bună performanță di
nainte de Sarajevo : locul trei la 
proba de simplu femei de la 
campionatele mondiale, Miln- 
chen 1969.

A fost finalistă in campiona
tele Japoniei la simplu feminin, 
in 1971, și a cucerit de două ori 
titlul național la dublu fete, în 
1966 și 1971.

Folosește priza clasică (euro
peană) și este considerată o ex
celentă apărătoare.

GIMNASTICA J

La finele săptăminii

La finele acestei săptămîni, gim
nastica noastră se va afla din nou 
în fața unui examen internațional: 
sîmbătă, în Capitală, va avea loc 
meciul amical, internațional dintre 
echipele de tineret (feminine și mas
culine) ale României și Uniunii So
vietice. Un nou prilej pentru spor
tivii noștri de a-și verifica gradul 
de pregătire, de a face un util 
schimb de experiență cu reprezen
tanții școlii de gimnastică din U- 
niunea Sovietică.

în vederea acestei confruntări, în 
care se va concura numai cu exer
ciții liber alese, la complexul spor
tiv „23 August" s-au reunit în aces
te zile loturile lărgite de gimnaste 
și gimnaști, din care urmează a fi 
alcătuite echipele definitive ce vor 
concura la sfîrșitul săptămînii. Exis
tă încă incertitudini asupra formu
lei de echipă feminină, opinîndu-se, 
în general, spre formarea unei se
lecționate în care să intre atât gim
naste care au evoluat la Ruse, în 
meciul cu echipa similară a Bulga
riei, cit și cîteva eleve ale antreno
rului Bela Karoli, între care Nadia 
Comăneci și Maria Cojanu. Lucru
rile se vor clarifica astăzi, cînd este 
programat un concurs de selecție, 
în ce privește echipa masculină, este 
mai mult ca sigur că se va apela 
la Nicolae Oprescu, Mihai Borș, 
Liviu Mazilu, Ștefan Gali, Gheorghe 
Iușan, Radu Branea.

Meciul dintre echipele de tineret 
ale României ți U.R.S.S. va avea loc 
simbătă după amiază, în sala Flo- 
reasca.

stradă, sportul se poate solda cu 
pur și simplu, puieții printre gră
mezile de pămînt, nefăcind nici un 
efort de nivelare și înfrumusețare a 
locului ! Să ne mai mirăm oare că 
spațiile de joacă și sport lipsesc cu 
dcsăvîrșire în cartier ?

în drum spre cartierul de sud, 
ne-am oprit Ia Școala generală nr. 4 
unde, după cum ne-a informat pre
ședintele C.J.E.F.S. Teodor Constan- 
tinescu, au fost investite fonduri pen
tru amenajarea unei piste de aler
gări. Ne-,a fost destul de greu s-o 
reperăm în curte, fiind acoperită în 
mare parte de iarbă J Ni s-a vorbit 
aici despre necesitatea drenării pistei 
(de 60 m), de lipsa unor fonduri, a 
zgurei speciale. Esențial rămîne însă 

are conducerea șco- 
zgură existentă este 
incit... a năpădit-o

faptul (ce părere 
Iii ?) că pista de 
atît de folosită 
verdeața !

Str. Teleajen, 
Întîlnim aici un 
tru copiii mici... 
Pentru că există 
se pot accidenta, ț „__  „ __,T__
talice ale aparatelor sînt deteriorate, 
cu fiare îndoite, iar scindările de pe 
balansoare lipsesc.

Unde este grija celbr mari?

din cartierul Sud. 
loc de joacă pen- 

, periculos. De ce ? 
gropi în care copiii 

pentru că părțile me-

LA SEMICERC...
vată, după cum se știe, junioarelor 
II. La capătul unor jocuri atrac
tive și viu disputate, reprezentativa 
orașului București a cucerit trofeul 
pus în joc. De reținut că selecțio
nata Capitalei obține pentru prima 
dată victoria în această competiție, 
fapt care dovedește că munca an
trenorului Gheorghe Predescu și a 
elevelor sale n-a fost zadarnică.

• Duminică se dispută cea de a 
XXI-a etapă a diviziei feminine A, 
care programează următoarele în- 
tîlniri: Rulmentul Brașov—Cons
tructorul Timișoara, Universitatea 
Timișoara—Progresul, Universitatea 
București—Rapid, IEFS—Mureșul 
Tg. Mureș și Textila Buhuși—Voin
ța Odorhei.
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DE TINERET-REZERVE

Duminică, revedere cu campiona
tul primei divizii. Ne-am gîndit »ă 
pregătim reintrarea In atmosfera Di
viziei A prin prezentarea unui mic 
bilanț, un bilanț al constanței. El 
rezultă din totalizarea notelor pe care 
jucătorii le-au primit în cronicile re
vistei „FOTBAL", de Ia începerea 
campionatului și pînă acum. Am so
cotit că prezentarea primilor cinci 
clasați pe fiecare post dă o imagine 
a situației din aceste posturi : faptul 
că unii dintre fotbaliști au fost uti
lizați pe mai multe posturi ne-a obli
gat să alcătuim un clasament supli
mentar, al 12-lea.

Echipa campionatului, care rezultă 
din înșirarea celor 11 jucători frun
tași, o' găsiți în fiecare săptămînă in 
revista „FOTBAL". Noi vom prezen
ta aceste clasamente tocmai pentru 
că prezintă unele interesante între
ceri șl, credem, vom stimula într-o 
comportare constant bună sau și mai 
bună.

O parcurgere a situației din cele 
12 mini-clasamente ne demonstrează 
că diferențele cele mal c nfortabile, 
față de cei clasați pe locul secund 
le dețin Pescaru (Steagul roșu) pe 
postul de mijlocaș dreapta, Troi (F.C. 
Argeș) pe acela de extremă dreapta, 
și — mai eu seamă, — Mulțescu (Jiul) 
și Mureșan („U“ Cluj) pe cele două 
posturi din centrul atacului.

Prezențele mai puțin așteptate pe 
primele locuri se numesc Georgevici 
(C.S.M. Reșița, fundaș central dreap
ta), Czako (A.S.A., fundaș stingă) și 
Petrescu (C.F.R. Cluj, extremă stin
gă), dar observația, departe de a fi 
un reproș, ci mai repede o remarcă, 
constituie în același timp o dovadă 
că pe aceste posturi s-au produs că
deri ale unor fotbaliști, de certă va
loare. Dar cine va putea contesta 
meritele fruntașilor amintitelor pos
turi dacă ei își’ vor menține — prin 
jocuri bine cotate — în continuare 
— locurile de frunte ?

Și-acum, iată situația în cele 12 
mini-clasamente :

PORTARI : Adamache (Steagul ro
șu) 155 puncte ; Răducanu (Rapid) 
154 p ; Stan (F.C. Argeș) 146 p. ; 
Gadja (C.F.R. Cluj) 145 p, ; Ghiță 
(S.C. Bacău) 139 p.

FUNDAȘI LATERALI DREAPTA : 
Tănăsescu (Sportul studențesc) 148 p.;
I.upu  (C.F.R. Cluj) 146 p. ; N. Ionescu 
(Petrolul) 142 p. ; Pop (Rapid) 135 p. ; 
Sătmăreanu (Steaua) 134 p.

FUNDAȘI CENTRALI DREAPTA: 
Georgevici (C.S.M. Reșița) 157 p. ; 
Boc (Rapid) 152 p. ; Tonca (Jiul) 149 
p. ; Antonescu (F.C. Constanța) 146 p.; 
Catargiu (S.C. Bacău) și Tudorie (Pe
trolul) 143 p.

FUNDAȘI CENTRALI STlNGA : 
Vlad (F.C. Argeș) 154 p. ; Pojoni

PANTEA INDISPONIBIL
Antrenorul Gh. Constantin are din 

nou probleme în privința alcătuirii 
atacului echipei Steaua pentru me
ciul cu C.S.M. Reșița. Celor trei ju
cători accidentați (Aelenei, Iordănes- 

■ cu, Năstase), li s-a adăugat acum și 
Pantea, care a suferit o ruptură de 
fibre musculare, prezența lui . în for
mație devenind incertă.

MOZAIC COMPHIȚIONAL 
REPREZENTATIVA DE JUNIOARE 

PLEACĂ LA BARI
După cum am mai anunțat, echipa 

națională de junioare va lua parte, între 
21 șl 23 aprilie, la turneul de calificare 
pentru campionatul european rezervat 
acestei categorii de jucătoare. România 
face parte din grupa de la Bari, alături 
de selecționatele Italiei, Israelului și 
Iugoslaviei. în acest scop, tinerele noas
tre baschetbaliste se pregătesc în Capi*’ 
tală, sub îndrumarea antrenorilor L. 
Nagy și M. Fleșeriu și urmează ca vi
neri să plece spre Bari.

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULVI
PARTICIPĂ LA „MARELE PREMIU 

AL ORAȘULUI SOFIA"
C$ în fiecare an, tradiționala compe

tiție ^Marele Premiu al orașului Sofia44 
va reuni puternice selecționate de ca
pitale, printre care cele ale Havanei, 
Berlinului, Madridului, Varșoviei, Sofiei, 
Bucureștiului ș.a. Lotul bucureștean va 
pleca duminică la Sofia, în următoarea 
componență : Diaconescu, Novac, C-v 
vulescu, Georgescu, Cernat, Tarău, Oc- 
zelak, D. 
Scutaru 
Popescu 
cepe în

ASTĂZI,

Dumitru, Mănăilă, Ruhring, 
și Zdrenghea. Antrenori : Al. 
și E. Sarossy. Turneul va în- 
ziua de 24 aprilie.

MECIUL FEMININ, 
ORADEA — I.E.F.S.

Restanța Crișul _ I.E.F.S.
XIII-a a diviziei feminine A) _ _ . 
șoară astăzi la Oradea. Partidele ulti
mei etape a celui de al doilea tur al 
campionatului feminin vor avea loc 
sîmbătă (Universitatea Cluj — I.E.F.S.) 
și duminică (Voința Tg. Mureș — Ra
pid). Celelalte jocuri ale etapei se vor 
disputa la 8 mai (Sănătatea Satu Mare 
— Politehnica București), șl la 9 mai 
(Crișul — Voința București).

DIVIZIA B SE REIA LA SFÎRȘITUL 
sâptaminii

AI patrulea (și ultimul) tur al divi
ziei B începe la sfîrșitul acestei sâptă- 
mîni, urmînd ca la încheierea lui să fie 
cunoscute echipele care vor participa 
la turneele de calificare în divizia A 
(între 1 și 3 iunie, în sală, pe teren 
neutru).

CRIȘUL

(etapa a 
se desfă-

DREAPTA : Pescaru 
roșu) 154 p. ; Anca („U" Cluj) 

Dinu (Dinamo), 
și * Pușcaș (C.S.M.

Petescu
Reșița)

; Beldeanu 
Nunweiller

(U.T.A.) 148 p. ; Grigoraș (Rapid) 
Stocker (Jiul) 144 p. j Kiss (C.S.M. 
Reșița) 140 p.

FUNDAȘI LATERALI STlNGA I 
Czako (A.S.A. Tg. Mureș) 141 p. ; Po- 
povicl (U.T.A.) și Margasoiu (S.C. Ba
cău) 140 p. ; Anghelini (Steagul roșu) 
136 p. ; Gruber (Petrolul) 135 p.

MIJLOCAȘI
(Steagul
146 p. ; 
(U.T.A.)
138 p.

MIJLOCAȘI STlNGA : 
(C.S.M. Reșița) 162 p. ; ]
(Dinamo) 156 p. ; M. Popescu (F.C. 
Argeș) 148 p. ; Dincuță (Petrolul) 138 
p. ; Domule (U.T.A.) și Cadar (Stea
gul roșu) 133 p.

EXTREME DREAPTA : Troi (F.C. 
Argeș) 147 p. ; Pantea (Steaua) 139 
p. ; Uifăleanu („U" Cluj) 130 p ; Lu- 
cescu (Dinamo) și Atodireaei (C.S.M. 
Reșița) 127 p.

VÎRFURI DE ATAC DREAPTA (ro! 
de creatori) : Mulțescu (Jiul) 151 p. ; 
Naghl (A.S.A. Tg. Mures) 136 p : Soo 
(„U“ Cluj) 131 p. ; Țegean (C.F.R. 
Cluj) 127 p. ; Tufan (F.C. Constanța) 
124 p.

VÎRFURI DE ATAC STlNGA (rea
lizatori) : Mureșan („U“ Cluj) 139 p ; 
Dumitrache (Dinamo) 125 p. ; Adam 
(C.F.R. Cluj) 123 p. ; Roznai (Jiul) 
122 p. ; Rugiubei (S.C. Bacău) 119 p.

EXTREME STlNGA : Petrescu
(C.F.R. Cluj) 150 p. ; Gyorfi (Steagul 
roșu) 145 p. : Florea (C.S.M. Reșița) 
138 p. ; Hajnal (A.S.A- Tg- Mureș) 
135 p. ; Lieă („U“ Cluj) 133 p.

JUCĂTORI UTILIZAȚI PE MAI 
MULTE POSTURI : Vișan (C.F.R. 
Cluj) 143 p.: Deselnicti („U“ Craiova) 
135 p. ; M. Sandu (Sportul studen
țesc) 135 p. ; Mioc (S.C. Bacău) 130 p,; 
Kraus (Sportul studențesc) 117 p.

o
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SURPRIZE ÎN TURNEELE DE TENIS
romani se califică9 Smith și Orantes eliminați de outsideri 9 Jucătorii

MONTE CARLO. — Jucătorii ro
mâni Ilie Năstase și Ion Tiriac s-au 
calificat pentru optimi de finală, 
în turneul internațional de tenis 
de la Monte Carlo. Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—4, 6—3 pe mexica
nul J. Lara, în timp ce Țiriae a 
cîștigat cu 6—1, 7—6 în fața lui 
A. Korpas. O mare surpriză a fur
nizat tînărul jucător italian Corrado 
Barazzutti, care l-a întrecut cu 
6—7, 6—4, 6—1 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Alte rezultate : Borg 
(Suedia) — Machan (Ungaria) 6—4, 
6—1 ; Bertolucci (Italia) — Hrebee 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—1; Munoz 
(Spania) — Taroczy (Ungaria) 
6—4, 7—6 ; Mignot (Belgia) — Met
ier (R.F.G.) 6—0, 6—4 ; Guiyas (Un
garia) —■ N’Godrella (Franța) 7—5,
6— 0 ; Goven (Franța) — Deblicker
(Franța) 7—5, 6—1 ~
lia) — Johansson
7— 6. în optimile 
tase l-a învins pe 
cu 6—2, 6—2.

•1 ; Panatta (Ita- 
i (Suedia) 6—3, 

de finală, Năs-
■ Szoke (Ungaria)

BOXERII POLONEZI
ÎNVINGĂTORI

NEW YORK, 18 (Agerpres). — 
Echipa de box a Poloniei a susți
nut a doua întîlnire de la sosirea 
în S.U.A. Pugiliștii polonezi au evo
luat la West Paterson (New Jersey) 
în compania reprezentativei țării 
pe care au întrecut-o cu scorul de 
16—6.

NOUA ORGANIZARE A ATLETISMULUI AFRICAN

in
Și 
în

Atletismul este unul dintre 
cele mai populare sporturi pe 
continentul african. Atleții afri
cani ocupă poziții din ce în ce 
mai bune, care îi fac să fie con
siderați printre favoriți la nu
meroase probe în marile com
petiții internaționale. Odată cu 
succesele, începe și o serioasă 
operă de organizare și dotare a 
mișcării atletice pe acest con
tinent. Astfel, în Libia a apă
rut prima pistă de tartan, ur
mată de amenajări similare 
Algeria și Nigeria, precum 
altele în curs de construcție 
Kenya și Tunisia.

Pentru o mai bună coordona
re a eforturilor ce se fac pen
tru impunerea sportului și în 
special a atletismului african în 
lume, a luat naștere recent Fe
derația africană de atletism. A- 
cestui organism, proaspăt con
stituit, îi precede o bogată is
torie. încă după succesele obți-

TELEX ®TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional de șah de la 
V'rnjacka Banja a continuat cu parti
dele rundei a 4-a. In singura partidă 
decisă, Mesing l-a învins pe Pldevski. 
A fost consemnată remiza în partidele 
Forintos — Simici, Tringov — Vukici șl 
Marjakovicl — Lengyel. In clasament 
conduce Tringov (Bulgaria) cu zy, p 
urmat de Velimlrovici (Iugoslavia) — 
2 (2) p și Benko (S.U.A.) — 2 (1) p etc.
a
Desfășurată la Bordeaux, întîlnirea de 
natație dintre echipele Elveției, Bulga
riei și selecționatele secunde ale Fran
ței s-a încheiat cu victoria sportivilor 
elvețieni. în clasamentul general, Elve
ția a totalizat 257 puncte, fiind urmata 
de Franța (B) — 232 puncte și Bulga
ria — 199 puncte. Rezultate din ultima 
zi de concurs : masculin : 200 m flu
ture — Dobrev (Bulgaria) 2:14,69 : 
200 m liber — Gheorghiev (Bulgaria) 
2:02,16 (nou record național) ; 200 m 
spate — Meslier (Franța) 2:17,13 
200 m bras — J. Pierre (Elveția) 2:31,84; 

Vrtnd parcă să ignore lipsa de atenție 
cu care este privit ta general, campio
natul de tlneret-rezerve oferă o lupta 
interesantă și echilibrată, un fel de co
pie a primelor formații, aflate ta dis
pută aprigă atît ta fruntea clasamentu
lui, ctt și la periferia șa. Și anul acesta 
disputa este dominată de trioul Dlnamo 
(antrenor Ștefan) — Cluj (antrenor 
Hăluțlu), Petrolul (antrenor Dridea), 
actuala ordine ta e&asamant Mr los> 
ta aona fierbinte, se schimbă mereu 
locurile, O analogie Intre primele echi
pe șl cele de ttaeret-rezerve ne oferă 
cîteva constatări demne de reflecție, 
chiar dacă distanța dintre cele două 
eșaloane continuă să fie (spre necazul 
antrenorilor) Imensă. Vom lua ta pri
mul rind, spre exemplificare, atacul ti
nerilor <le la Petrolul (32 goluri înscrise) 
ta flagrantă contradicție cu cel al pri
mei formații care, cu numai 15 goluri 
la activ, se numără printre cele mal 
slabe ofensive ale primei divizii. în a- 
ceeași categorie și „paralela const&nțea.. 
nă” -. echipa prima 15 goluri Înscrise 
— echipa de tineret-rezerve 29 ! Ideea 
poale ii continuată și ta privința apă
rărilor. Campioana, din acesț punct de 
vedere, U.Ț.A., (una din revelații), yu 
numai 16 goluri primite j»ate trezi in
vidii serioase In rindul primei formații, 
greu încercată în această primăvară, în 
primul rind. datorită defensivei sale 
către a cedat de nu mai puțin de 2» 
de ori !

Adevărul este eă echilibrul existent î.n 
clasamentul echipelor de ținWet-rezerve 
nu se datorește unei creșteri a nivelului 
valoric (excepțiile sint foarte rare !), ci 
a unei egalizări de sus ta jos. Pentru 
că, dacă luăm numai ultimele rezultate, 
nu mai avem nevoie de alte argumente. 
Liderul, Dlnamo. pierde la F.C. Argeș 
cu 2—0, deci ta fața unei echipe de lo
cul 12 ; Petrolul, după ce face scor la 
Bacău (5—0), se chlnule acasă (1—0) 
cu penultima clasată, C.F.R. Cluj, pen
tru ca apoi să piardă la steagul roșu; 
„U» Cluj pierde la Bacău acolo unde 
foarte puține echipe au fost atît de... 
filantroape !

Cîteva cuvinte și despre echipele din 
„zona rece“ a clasamentului. Pe ultimul 
loc a fost multă vreme echipa băcăua
nă, dar, grație unei victorii surprinză
toare la Craiova, team-ul moldovean a 
urcat pe locui ii, cedlnd „lanterna" for
mației din Tg. Mureș, ce-i drept cu un 
joc mai puțin. Neașteptat de slab evo
luează Universitatea Craiova, ctadva 
echipă campioană a tineretului. Astăzi, 
craiovenil se află pe locul 11, șl, chiar 
dacă au un joc mal puțin susținut, re
zultatele lor nu pot mulțumi pe nimeni. 
Cum nemulțumitoare este șl poziția 
Stelei, echipă cu rezerve și tineri foarte 
valoroși, pentru că formația militară se 
află abia pe locul 6. singura sa conso
lare fiind eficacitatea atacului — 41 de

I

JOHANNESBURG. — Tenismanul 
american Stan Smith, neînvins în 
20 de partide susținute în ultimul 
timp, a fost eliminat încă din pri
mul tur al concursului internațio
nal de la Johannesburg. Autorul 
surprizei este portoricanul Charles 
Pasarell, care a cîștigat în două 
seturi: 0—2, 6—2, Alte rezultate: 
Battrick (Anglia) — Emerson (Aus
tralia) 7—6, 6—3 ; Parun (Noua 
Zeelandă) — Stockton (SUA) 4—6, 
6—1, 6—2 ; Mandarine (Brazilia) —

BOGATĂ AGENDĂ OLIMPICĂ

unei conferințe de presă, 
de dorit ca pe viitor co- 
olimpice europene să co
ma! eficient pentru dez- 
activității sportive pe ve

MONTE CARLO, 18 (Agerpres). — 
Cea de-a 4-a adunare generală a 
comitetelor olimpice naționale din 
Europa își va desfășura lucrările la 
Monaco, în zilele de 4 și 5 mai, în 
prezența președintelui C.I.O., lor
dul Killanin. Se așteaptă să parti
cipe delegați din 28 de țări. Se
cretarul general al adunării, Jean 
Weymann (Elveția), a declarat, cu 
prilejul 
că este 
mitetele 
laboreze 
voltarea 
chiul continent. în programul reu
niunii de la Monaco sînt înscrise 
o serie de probleme importante, în
tre care și proiectul organizării 
„Jocurilor europene".

LAUSANNE, 18 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, Comitetul 

nute la ediția mexicană a Jocu
rilor Olimpice de vară. Consi
liul superior a! sportului african 
a hotărît, în adunarea sa gene
rală, să însărcineze un comitet 
coordonata^ cu alcătuirea statu
tului federației atletice. în anul 
1971, la Kampala (Uganda), cu 
ocazia campionatelor de atle
tism ale Africii de Vest, cei mai 
de seamă activiști în domeniul 
sportiv de pe continent au luat 
în discuție structura viitoarei 
organizații, care este realizată în 
clipa de față. Președinte al fe
derației a fost ales Lamin 
Diak, secretar de stat cu pro
blemele tineretului din Senegal.

Scopul noii organizații este 
de a unifica eforturile și a co
ordona rezultatele diferitelor re
giuni ale Africii și a organiza, 
la fiecare doi ani, campionatele 
continentale. Totodată, federa
ția are în sarcina sa pregătirea 
noilor cadre de antrenori.

feminin : 100 m spate — Suzanne
Niesner (Elveția) 1:10,06 ; 100 m bras
— Erika Ruegg (Elveția) 1:1.9,73 ; 
200 m liber — Francoise Monod (Elve
ția) 2:16,91.■
Cea de-a 24-a ediție a campionatului 
mondial de scrimă, rezervat 
va începe astăzi la Buenos 
participarea reprezentanților 
țări. întrecerile vor avea loc 
tul Expoziției*4, unde au fost 
8 planșe de concurs.

juniorilor, 
Aires cu 
a 20 de 

în „Pala- 
amenajate

In cadrul unei gale de 
fâșurată la New York.
Columbiei la categoria mijlocie,
drigo Valdes, l-a învins prin ko în fe- 
priza a 5-a pe americanul Kid Booker, 
în urma acestei victorii, Valdes are 
șanse să fie numit șalanger al campio
nului mondial, argentinianul Carlos 
Monzon,

Au luat sfîrșit întrecerile grupelor pre- 

box, des- 
canjplo-nul 

Ro-

goluri înscrise, ceea ce reprezintă ree 
cordul competiției.

Dincolo de aceste reflecții fugare să 
nu uităm că acest campionat — unde, 
de bine de rău se rodează cîțlva tineri 
_ luațl ultimele promovări ta prima 
divizie: Tănase (Petrolul), Cuca (UTA). 
Cosma (Dinamo), Chlvu (Univ. Craio
va). Sava (Jiul) — este privit cu prea 
puțină atenție. Șl ca programare a jocu
rilor pe terenuri necorespunzătoaxe șl 
ca seriozitatea cu oare stat tratate pro
blemele de fond ale acestui eșalon. Mal 
toți antrenorii echipelor de tineret-re_ 
zerve depun suflet șl eforturi ta munca 
lor, aștepttad roade bogate, șl truda 
aoeast-a trebuie susținută printr-un Inte
res general accentuat. Un prim apel îl fa
cem spre participarea mult mal seri
oasă a tinerilor jucători în pregătiri 
șl In jocuri. Pentru ca, dincolo de ar
gumentele pro șl contra, acesț campio
nat de tineret-rezerve să crească valo
ric, în folosul fotbalului românesc.

Mircea M. IONESCU

Arbitri iugoslavi la meciul cu Albania
forului 
arbitri- 

Albania — Romă- 
de la Tirana. în 
arbitri din Portu- 
fl condusă de trei

F.I.F.A. a comunicat ieri 
nostru că a decis schimbarea 
lor pentru meciul 
nia de la 6 mai, 
locul unui trio de 
galia, întîinlrea va 
arbitri din Iugoslavia.

NEAGII Șl ANGELESCU

ȘI-AU RELUAT
ANTRENAMENTELE

La începutul acestei săptămîni, ra- 
pidiștii Neagu și Angelescu, care au 
fost mai multă vreme accidentați, 
și-au reluat antrenamentele. Cu toate 
acestea, ei nu sînt încă total resta
biliți și nu vor putea face parte din 
formație în meciul cu Steagul roșu, 
în schimb, este posibilă reintrarea 
lui Petreanu și Dumitriu III.

1

Dent 
Lutz 
6-7,

(Australia) 
(SUA) — 
7—5, 6—1.

2—6, fi—1, 7—6ț
McMillan (RSA)

HELSINKI. — La Helsinki, în 
meciul pentru „Cupa Davis" (zona 
europeană) dintre echipele Greciei 
șl Finlandei, conduc oaspeții cu 
2—1. în proba de dublu, perechea 
Kalogheropoulos, Kelaidis a învins 
cu 8—6, 2—0, 6—3, 3—6, 9—7 cu
plul Sailae, Timonen.

internațional olimpic a numit d 
comisie de anchetă pentru a studia 
condițiile în care se practică unele 
sporturi, printre care și înotul, în 
Republica Șud-Africană și Rhode
sia, țări excluse din diferite fede
rații sportive internaționale pentru 
politica lor de apartheid. Această 
comisie, condusă de mexicanul Xa
vier Ostos, s-a deplasat la fața lo
cului, urmînd să-și prezinte rapor
tul la Congresul Federației inter
naționale de natație, ce va avea loc 
la 28 august, la Belgrad. Din pri
mele informări culese de reprezen
tanții presei, se crede că R.S.A. și 
Rhodesia vor fi excluse și din ca
drul Federației internaționale de 
natație.

ȘAHIȘTII NOȘTRI
PE LOCURI MODESTE

în turneul internațional de șah da 
la Las Palmas (Ipsulele Canare) au 
fost continuate iiartidele întrerupte. 
Vlastimil Mort (Cehoslovacia) a remi
zat cu olandezul Ree, iar fostul cam
pion mondial, Tigran Petrosian, a 
întrerupt pentru a doua oară cu el
vețianul Hug. înaintea ultimelor 3 
runde, în clasament conduc Stein 
(URSS), Andersson (Suedia) și Ribli (Ungaria) cu cîte 7% . — .
Gheorghiu 
6 puncte.

puncte. Florin 
pe )locuj 11, eu

- -73
aflăse

★'
din runda a 11-a a turneu-Partidele . ___ ________ ___

lui Internațional de șah „Memorialul 
Milan Vidmar", care continuă în lo
calitatea Portoroz, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate ; Ivkov — Pua 
1—0; Parma—Ciocâltea V2—»/, ; Radu
lov — Pianinei Va—Va ; Matanovici — 
Osterman 0—1 ; Minici — Gligorici 
Vi—Va- în clasament conduce marele 
maestru maghiar Lajos Portisch cu 
7'/2 (1) puncte, urmat de Gligorici, 
Quinteros și Smejkal cu cîte 6% (1) 
p, Parma 6'/2 p. Victor Ciocâltea se 
află pe locul ■ 15, cu 3V2 puncte.

liminare din cadrul turneului interna
țional feminin de volei care se desfă
șoară în localitatea vest-germană Osna- 
briik. Iată rezultatele înregistrate : 
grupa A : Belgia — Danemarca 3—ii . 
K.F. Germania — Italia 3—0; grupa B : 
Elveția — Spania 3—0, Olanda — Franța 
3—2. In semifinalele turneului se vor 
disputa partidele R.F. Germania — Bel
gia și Olanaa — Franța.

In ziua a doua a turneului internațio
nal masculin de volei de la Neapole 

înregistrat următoarele rezultate : 
Germania ■- 
Anglia 3—0 ;

s-au
Italia — suedia 3—0 ; R.F. 
Elveția 3—1 : Turela — 
Franța — Spania 3—0.

la categoriaTitlul european de box ___
cocoș (rămas vacant în urma retragerii 
spaniolului Agusto Senin) a fost cuce
rit de pugliistul englez Johnny Clark, 
învingător la puncte în meciul de 15 
reprize, susținut la Londra cu 'italianul 
Franco Zurlo.



„CUPA ȚĂRILOR LATINE" A ÎNCEPUT TURNEUL F.I.R ’73 PENTRU JUNIORI
IWUIȘIII ROMÂNI AU OBȚINUT 0 VICTORII 

CATEGORICA ÎN FAȚA CELOR BRAZILIENI
............. ......... .... N

REZULTATELE DE IERI 
(Etapa a ll-a)

Spania — Italia 24—9 (14—2) 
Franța — Portugalia 17—17 (9—8)
România — Brazilia 27—10 (17—4)

CLASAMENTUL

1. România 4 p (43—17), 2. Spania 4 p (40—22), 3. Franța 3 p 
(40—30), 4. Portugalia 1 p (30—33), 5. Italia 0 p (16—40), 6. Brazilia 
0 p (23—50).

MUNICIPIUL GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ, 18 (prin tele
fon). Acum, pentru că cerul este 
senin pe Valea Trotușului, iar pe
ricolul ploii și, deci, al schimbării 
locului de disputare a celei de-a 
5-a ediții a „Cupei Țărilor Latine" 
a dispărut, să ne limităm comen
tariul la probleme strict handba
listice. Pe plan competițional, pro- 
priu-zis, primul lucru ce trebuie 
remarcat după partidele inaugu
rale este acela că raportul de for
țe în cadrul acestei întreceri inter
naționale s-a schimbat mult și în 
bine. „Cupa Țărilor Latine1' a de
pășit, credem, etapa unui început 
de drum, promițînd Să devină o 
dispută cu mai multă consistență, 
cu jocuri mai echilibrate ca în tre
cut. furnizînd partide calitativ mai 
bune, cu evidente accente de hand
bal modern.

Faptul se arată 'demn de a fi 
subliniat, cu precădere, din două 
motive. Primul ar fi acela că for
mațiile eu pretenții la primele 
tocuri (România. Franța și Spania) 
prezintă loturi noi, proaspete, fără 
jucători care să fi trecut prin fo
cul unor aprige dispute interna
ționale, așa cum s-au petrecut lu
crurile Ia edițiile precedente. Cu 
excepția lui Stockl din selecționata 
română, a lui Centanni, Ia francezi 
sau a lui Sagarribay, la spanioli

în cca dea treia reuniune a finalelor de înot

Marian Slavic nu a mai ratat tentativa: 
1:59,2 Ia 200 m liber (record)

MAMAIA, 18 (prin telefon). Cel 
mai interesant lucru, pe care l-am 
înregistrat pe parcursul celei de a 
doua reuniuni a finalelor campio
natelor republicane de înot în ba
zin acoperit, a fost succesul tine
rei Ildiko Horvath pe distanța de 
400 m liber.

într-o dispută care a adus pe 
podiumul de premiere trei tinere 
sportive, eleva soților Herman și 
Georgeta. Schier a reușit să cîștige 
— de această dată — mult mai clar 
decît în proba de „sută" (unde 
victoria î-a fost refuzată de ofi
ciali), aducînd orașului Oradea un 
titlu național, primul după o pe
rioadă de anonimat care a durat 
22 de ani.

După succesul obținut cu cîteva 
zile în urmă, în aceeași piscină, 
în campionatul de copii pe echipe, 
reprezentanții Oradei se remarcă, 
din nou, dovedindu-ne că și în a- 
ceastă parte a țării înotul începe 
să treacă pe un plan superior 
al preocupărilor sportive.

O altă reprezentantă a noului 
val, bucureșteanca Minola Vasi- 
îiade (14 ani), pregătită de Leo 
Ungur, a izbutit să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului, 
(n absența recordmanei țării, Anca 
Groza, finala Ia 100 m delfin ră
mînea deschisă. Confirmînd un 
frumos salt calitativ (și-a îmbună

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE VOLEI
FEMININ: RAPID A FĂCUT

' BACĂU 18 (prin telefon). Parti
da dintre Penicilina și Medicina 
desfășurată marți seara s-a înche
iat cu victoria meritată (3—1) a 
formației bucureștene. După ce 
teșehcele au cîștigat primul set 
studentele și-au impus maniera 
de joc profitînd și de căderea fizi
că șî psihică a adversarelor, care 
lipsite și de aportul Florentinei Itu, 
nu mai reprezintă un team greu 
de depășit. Ne-a plăcut evoluția 
Gabrielei Popa, Elenei Pandrea de 
Ia învingătoare, respectiv Luciei 
Dobrescu în atac. Foarte bun ar
bitrajul cuplului Fl. Borz (B. 
Mare) — C. Pitaru (Sibiu).

Dar să revenim la partidele din 
ziua a doua. în deschiderea pro
gramului s-au întîlnit Constructo
rul și Rapid. Ca și în meciul pre
cedent, tinerele voleibaliste de la 
Constructorul au încercat totul 
pentru a realiza un rezultat me
ritoriu. în cele din urmă, victo
ria a revenit Rapidului, cu 3—l 
(19—21, 15—12, 15—9. 15—8). S-au 
remarcat: Mariana Baga. Constan
ța Bălășoiu de la învingătoare, res
pectiv, Paula Cazangiu. Victoria 
Caranda și Carmen Puiu. Bun ar
bitrajul prestat de C. Pitaru (Sibiu) 
și N. Găleșeanu (București).

în meciul al doilea s-au întîl-

TURNEELE FINALE PENTRU LOCURILE 7-12
La Constanța și la Craiova au 

început întrecerile turneului final 
al campionatului republican de 
volei feminin și. respectiv mascu
lin, la care participă echipele cla
sate pe locurile 7—12 în clasamen
tele- turului și returului, lată re
zultatele tehnice :

CONSTANȚA: Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Bucu
rești 3—1 (8, —5, 3. 5). U-
niversitatea Cluj — Ceahlăul P.

PROGRAMUL DE AZI

ora 17 Franța — Italia,
ora 18,15 Portugalia — Brazilia, 

ora 19,30 România — Spania.

(handbaliști care au făcut parte din 
primele reprezentative ale țărilor 
respective) în rest, cu ocazia pri
mei etape a întrecerii am urmărit 
la lucru numai elemente tinere, 
jucători cu frumoase perspective, 
dintre care mulți arată de pe a- 
cum calități fizice sau deprinderi 
tehnice' de viitori mari handbaliști. 
Iată de ce o astfel de structurală 
schimbare a loturilor a determinat 
o nivelare valorică între echipele 
de frunte ale competiției.

Al doilea motiv ar fi acela că 
s-a constatat un mare salt cali
tativ în evoluția formațiilor Por
tugaliei, Italiei și Braziliei. Lusita
nii, de pildă, au jucat atent, cu 
mare grijă, practieînd un handbal 
care se vedea că este studiat și 
bine însușit. Dar, poate cel mai 
spectaculos salt l-au făcut jucă
torii italieni și cei brazilieni. Ju
cătorii acestor formații au depă
șit stadiul de elevi silitori, deve
nind practicanți avizați ai acestui 
sport, cu înclinații deosebite spre 
handbal-spectacol, bogat în fente, 
driblinguri și alte subtilități teh
nice.

Așadar, un început promițător 
care satisface, credem, gustul de 
spectacol al numeroșilor iubitori de 
sport din acest centru industrial 
și răsplătește eforturile inimoși
lor organizatori ai competiției.

tățit recordul personal cu cîteva 
bune secunde), purtătoarea culori
lor clubului feroviar din Capitală 
a sosit prima, într-un timp (1:13,2) 
promițător pentru ea la acest în
ceput de sezon.

Cursa de 100 m spate a băieților 
s-a încheiat cu o surpriză. Favo- 
riții, reșițenii Doru Gropșan și 
Mircea Hohoiu (care a reluat an
trenamentele de arpoximativ două 
săptămîni), au fost în cele din ur
mă întrecuți de reprezentantul clu
bului Dinamo, Teodor Nuțeanu, 
care a devenit pentru prima dată 
campion al țării, cifra realizată de 
el (63,9) însemnînd un nou record 
personal. Eugen Aimer a cîștigat, 
cum era și de așteptat, întrecerea 
pe distanța de 400 m liber. Dar per
formanța sa — 4:19,2 — se află 
cu mult sub posibilitățile dovedite 
în întrecerile din acest sezon. în 
tentativa sa de a stabili un nou 
record al țării (pentru că succesul 
nu i-a fost contestat în nici un 
moment), Ion Miciăuș a ratat de 
puțin. El a greșit întinzîndu-se 
prea mult la sosire și a fost cro
nometrat la 100 m delfin în nu
mai 60,9. în sfîrșit, să notăm și 
cea de a doua cursă de 200 m li
ber a Iui Marian Slavic, notată 
sub două minute. La sfîrșitul celor 
patru lungimi parcurse de multi
plul campion și recordman în pri-

UN NOU PAS SPRE TITLU
nit Dinamo și Medicina. La capă
tul unei partide cu un final spec
taculos Dinamo a obținut victoria 
CU 3—1 (15—9, 10—15, 15—13,
17—15). S-au evidențiat: Mariana 
Popescu, Alexandrina Constanti- 
nescu. Margareta Șorban de la în
vingătoare, respectiv Gabriela Po-

MASCULIN: In ziua a doua — jocuri de nivel modest
PITEȘTI, 18 (prin telefon). — în 

ziua a doua, programul a fost inau
gurat de formațiile I.E.F.S, și Viito
rul Bacău. De data aceasta, studenții 
bucureșteni au obținut destul de u- 
șor victoria cu 3—0 (15—9, 15—10, 
15—11). Remarcați : Mânu, Pop, 
Arbuzov (I.E.F.S.) șî Gavrilă (Viito
rul). Arbitraj foarte bun al cuplu
lui I. Covaci (București) — D. Do
brescu (Ploiești). în cea de-a doua 
partidă, Steaua a primit replica Uni
versității Cluj. în fața unui adver
sar mai bine organizat, la blocaj, 
studenții n-au mai abordat jocul în 
viteză, cedînd primul set cu oare
care ușurință. în cel de-al doilea 
ei au evoluat însă mai omogen și 
mai variat dominîndu-1 de la un 
capăt la celălalt. Steaua a cîștigat 
următoarele două seturi si astfel 
partida, cu scorul de 3—1 (15—10,

Neamț 3—0 (2, 4, 4), Farul Con
stanța — C.S.M. Sibiu 3—1 (—9, 
fi. 7, 6).

N. ENACHE-coresp.
CRAIOVA: Universitatea Cra

iova — Voința Arad 3—1 (4,
fi, —15, 9), C.S.U. Galați — Electra 
București 3—0 (11, 9, 8), Tractorul 
Brasov — Progresul București 3—0 
(10, 5, 13).

Șt. GURGUI-coresp. județean.

ROMANIA — BRAZILIA 
27—10 (17—4)

O victorie clară sub toate as
pectele. Echipa noastră a evo
luat mal bine ca în ajun, acționînd 
în viteză, mult mai activ și, desi
gur, mai eficace. Realizatori: Gra- 
bovschi 6, Neagu 5, Drăgăniță 3, 
Voinea II 2, Dumitru 2. Tase 2, 
Oros 2, Stockl 2, Deacu 2, Capră, 
pentru România, respectiv, Perga- 
mo 4, Waak 2, Filho 2, Nicoli și 
Hamilton. Au condus Jurici și Kre- 
so (Iugoslavia)

SPANIA — ITALIA 24—9 (14—2)

Italienii au condus cu 1—0 pînă 
în minutul 6, după care con
ducerea jocului au avut-o nu
mai handbaliștii spanioli, care 
s-au impus net. Au marcat: 
Sagarribay 10, Diegues 3, Or
tega 2, Lopez 2, Pallas 2, Meana, 
Aguire, Floriano, Alcade, Sanchez 
cite 1 pentru Spania, Vecchio 3, 
Bianchi 2, Da Rui 2, Angelli 1 pen
tru Italia. Au condus tine suede
zii H. Carlsson și L. Olsson.

FRANȚA — PORTUGALIA 17—17 
(9—8)

Prima surpriză a actualei ediții 
a competiției! Francezii au condus 
majoritatea timpului, dar cu două 
minute înainte de sfîrșit portughe
zii au luat conducerea cu 17—16, 
fiind egalați in extremis. A fost 
cel mai frumos joc din cite 
am văzut pînă acum în acest tur
neu, spectaculos și palpitant. Re
marcabilă comportarea portarului 
portughez Carlos Silva. Au con
dus H. Singher și P. Rauchfus 
(R. D. Germană).

Marcatori: P. Meyer 5, Nicaise 
4, Bouteiller 2. G. Meyer 2, Cen- 
tani 2, Chepy, Bienetruy pentru 
Franța, respectiv, VascOnsellos 7, 
Pillar 3, Calado 3, Correiia 2, Me
nendez Lafuente.

Calin ANTONESCU

Ildiko Horvath in cursa ciștigată, prin care a adus orașului Oradea un 
titlu național după 22 de ani

Foto 1 Theo MACARSCHI
mul schimb al ștafetei de 4x200 m 
liber, Slavic a obținut 1:59,6, la 
numai o zecime de recordul stabi
lit în anul 1970 la Barcelona.

Rezultate. 400 m liber (m): 1. E. 
Aimer (Olimpia Reșița) 4:19,2; 2. 
C. Kokai (C.S.M. Cluj) 4:33,3; 3. A. 
Vițelariu (Dinamo) 4:34,9; 400 m 
liber (f): 1. I. Horvath (Crișul) 
5:03,1; 2. C. Pănulescu (Petrolul) 
5:07,3 ; 3. M. Costea (Școlarul)
5:18,4; 100 m spate (m): 1. T. Nu
țeanu (Dinamo) 63,9; 2. D. Grop-
șan (Șc. sp. Reșița) 64,5; 3. M. Hohoiu 
(Olimpia) 64,9; 100 m spate (f):
1. L. Donia (Șc. sp. Reșița) 1:12.8 ;
2. K. Parutsch (Șc. sp. Tmș.) 1:13,3; 
3 E. Cristescu (Dinamo) l:14,3;100m 
delfin (m): 1. I. Miciăuș (Dina
mo) 60,9; 2. A. Petele! (Mureșul) 
64,0; 3. C. Rolich (Șc. sp. Tmș.) 
64,5; 100 m delfin (f): 1. M. Vasi- 

pa, Venera Zaharescu, Elena Pan
drea și Ștefania Oloianu. Au ar
bitrat foarte bine V. Ranghel (Plo
iești) și A. Dinicu (București). în 
ultimul meci Penicilina Iași — 
I.E.F.S. 3—0 (15—9, 15—10, 15—2). 
în programul de azi: Medicina — 
Constructorul, Penicilina — Rapid, 
Dinamo — I.E.F.S,

Emanuel FANTANEANU

8—15, 15—8, 15—9). Meciul a fost 
însă de un nivel modest, ca, de alt
fel, întreaga etapă. Au arbitrat 
foarte bine A. Constantin și M. Al- 
buț, ambii din București. O parti
dă foarte importantă pentru năzuin
țele ambelor echipe, a fost cea din
tre Dinamo și Rapid. Scor ' 3—0 
(15—9, 15—S, 15—6), după un meci 
slab. Programul de azi: Steaua — 
Viitorul, I.E.F.S. — Dinamo, „U“ 
Cluj — Rapid.

Aurelian BREBEANU

ÎNTRECERILE JUNIORILOR IN FAZA DECISIVĂ
BUZĂU, 18 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). După trei 
zile de întreceri în cadrul turnee
lor finale ale campionatului de 
juniori situația a început _ să_ se 
limpezească în partea superioară a 
clasamentelor. Pentru locurile 1-4 
s-au calificat formațiile Școala 
sportivă 1 București, Școala sporti
vă Timișoara, Școala sportivă 2 
București și Școala sportivă Buzău 
— la băieți. Școala sportivă Plo
iești, Școala sportivă Sibiu. Dina
mo București și Școala sportivă 

Caransebeș — la fete.
IATĂ REZULTATELE ZILEI A 

TREIA : pentru. locurile 1—8 —
BĂIEȚI: Șc. sp. 2 Buc. — Șc. sp. 
Sibiu 3—1, Șc. sp 1 Buc. — Șc. 
sp. Timișoara 3—1. Șc. sp. Buzău —

UN JOC 
DE FLĂCĂI 
La urma urmei, nici Wil

liam Webb Ellis nu era 
decît un copilandru cind 

a luat-o razna pe gazonul din 
curtea de școală de la Rugby 
cu balonul în brațe, izvodind 
jocul acesta cu mingea țuguia
tă. Isprava se petrecea tot în- 
tr-o primăvară, cu exact 150 
de ani în urmă...

Ieri, în două capete ale 
Bucureștilor, în Cotroceni și în 
Giulești, tot juni cu tuleele 
abia mijite s-au avîntat in
tr-un adevărat campionant con
tinental al acestui joc căruia 
ne-am obișnuit să-i zicem „băr
bătesc", cînd mult mai potrivit 
ar fi să-l chemăm : un joc de 
flăcăi — atit de mult seamănă 
cu hirjoana adolescentină pe 
tăpșane.

Sub soarele blind al după- 
amiezii de ieri, ne-am odihnit 
ochii pe iarba clubului Pro
gresul, pe petecul de pămint 
unde noi înșine, cei vîrstnici, 
zburdam cîndva, altădată, în 
jurul balonului oval, comitînd 
en-avant-uri .și alcătuind melee- 
uri. Acum, Vinzoleala plină de 
bucurie, de ambiție, de curaj 
era a altor tineri, din altă ge
nerație, practieînd sportul cu 
superbă conștiință de sine. 
Flăcăi din 8 țări europene și 
nord-africane au venit la Bucu
rești să-și dispute un titlu. 
Steaguri pe marginea arenei și 
imnurile intonate marcau pre
zența lor. Dar în toiul dispu
tei, în cascada paselor, în vraja 
baloanelor ascunse prin pădu
rea de picioare, în vijelia șar
jelor, ba chiar a placajelor, 
nu mai rămînea decît o adevă
rată joacă, sănătoasă și bine
făcătoare.

Firește, unii au îndemînare 
mai mare, alții mai puțină. 
Dincolo, în potcoava ceferiști
lor, vegheați de claxoanele tre
nurilor electrice (dar lipsiți de 
o tabelă de marcaj !), junii 
Franței dădeau o mostră a 
ceea ce, de altfel, cunoșteam 
din savantlicul tehnic al se
niorilor lor. Continuitatea ge
nerațiilor...

Victor BANCIULESCU

liade (Rapid) 1:13,2; 2. A. Pupăzan 
(Dinamo) 1:15.5; 3. D. Georgescu 
(Dinamo) 1:15,8;

Miercuri seara, Marian Slavic nu 
a mai ratat tentativa și a stabilit 
un nou record la 200 m liber cu 
1:59,2. Iată și ceilalți campioni ai 
zilei : 200 m liber (0 : Ildiko Hor
vath (Crișul) 2:25,1, 200 m bras(b): 
O. Resler (Steaua) 2:36,4; 200 m 
bras (f) : Camelia Hoțescu (Șc. sp. 
Ploiești) 2:58,9 ; 400 m mixt (b) : 
D. Wetterneck (Șc. sp. Reșița) 
4:55,4 ; 400 m mixt (f) : Cătălina 
Pănulescu (Petrolul) 5:49,3.

Adrian VASILIU

G. FABICH—COMPORTARE
BUNA LA CONCURSUL

DE SĂRITURI DE LA VARȘOVIA
Participînd, la Varșovia, la tra

diționalul concurs internațional al 
Poloniei, unul din reprezentanții 
României, Gerhard Fabich, a avut 
o comportare bună, fiind la un 
pas de a cuceri primul loc la tram
bulină. El conducea după 10 să
rituri, dar la a ll-a (2V2 salt răs
turnat grupat) a greșit și, din a- 
ceastă cauză, s-a clasat pe locul 4.

Iată rezultatele: TRAMBULINĂ 
SENIORI: 1. A. Hajnal (Ungaria)
403,95 p, 2. A Sarakinski (Bulga
ria) 401,55 p, 3. J. Puchov (Polonia) 
394,25 p, 4. G. Fabich 393,85 p; 
TRAMBULINĂ FETE : 1. Cornelia 
Genseburg (R.D.G.) 414 p, 2. Elisa- 
beta Wiernuk (Polonia) 388,65 p,.„ 
5. Angela Popescu 282,65 p; PLAT
FORMĂ SENIORI : 1. J. Puchov
428,60 p,.„ 5. AI. Bagiu 346 p.

Sportivii români s-au înapoiat în 
capitală, urmînd ca, alături de cei
lalți componenti ai lotului repu
blican, să-și definitiveze pregăti
rile în vederea campionatelor in
ternaționale care se vor disputa 
sîmbătă și duminică, în bazinul 
„23 August", alături de săritori 

din Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
R.D. Germană și R.F. Germania.

Lie. N. Bălcescu Cluj 3—1, Lie. Rin. 
Vîlcea — Șc. sp. P, Neamț 3—1. 
FETE: Șe. sp. P. Neamț — Șc. 
sp. Constanța 3—1, Șc. sp. Ploiești
— Șc. sp. Tg. Mureș 3—1, Dinamo 
București — Șc. sp. Caransebeș 

3—2. Pentru locurile 9—16 — 
BĂIEȚI: Șc. sp. 3 Buc. — Lie. 
Găești 3—1, Șc. sp. Tg. Mureș — 
Gr. șe. prof. „23 August" Buc. 

3—2, Șc. sp. Dej — Șc. sp. Caran
sebeș 3—1, Lie. Frații Buzești 
Craiova — Șc. sp. Constanța 3—0. 
FETE : Șc. sp. Cutezătorii Buc. — 
Șc. sp. Arad 3—1. Lie. Rin. Vîlcea
— Lie 1 Medgidia 3—1, Șc. sp. Ba
cău — Șc. sp. Toplița 3—0, Lie. 
Tîrnăveni — Șc. sp. Blaj 3—0.

C. TEODORESCU

Roger Ronaldo inițiază un nou atac francez, urmărit (dar, pînă la urmă, fără succes) de rugbyștii din 
echipa Marocului, Duprat și Aziz Bougja, ultimii doi din dreapta. Foto: V. BAGEAC

EVOLUȚIE PALPITANTĂ A SCORULUI
în cel de-al doilea meci de pe 

„Giulești11, Italia a întrecut Ceho
slovacia cu 18—8. după ce învinșii 
au condus la pauză cu 4—3... Me
ciul a plăcut, pe de o parte prin 
evoluția scorului, iar pe de altă 
parte datorită italienilor, care s-au 
întrecut în acțiuni pline de fante
zie, Un adevărat... balet rugbystic ! 
Victoria juniorilor squadrei az- 
zurra este meritată, dacă ținem 
seama că aceștia au atacat mai mult 
și mai incisiv. Rugbyștii cehoslovaci 
au avut doar unele momente de 
mare clarviziune în care au și rea
lizat puncte.

Scorul l-au deschis italienii, prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă. Autor, 
Coletti (min. 19). Apoi, rugbyștii 
cehoslovaci au întors rezultatul, 
prin încercarea — splendidă — rea
lizată de Kuc.

La reluare, italienii vor conduce 
din nou, Borseto transformînd o lo
vitură de pedeapsă (min. 51), după 
care și-au sporit avantajul prin

DISPUTA ECHILIBRATA
Deosebit de disputat, meciul de 

rugby dintre reprezentativele Spa
niei și R. F. Germaniei. A fost o în
tâlnire interesantă care a plăcut 
mult celor prezenți prin dinamis
mul ei, prin răsturnările de scor, 
în min. 12 spaniolii — prin Ayme- 
rich, care transformă o lovitură de 
pedeapsă, conduc cu 3—0. Jucăto
rii germani egalează, în ultimul 
minut al reprizei, prin Wundram 
3—3 (lovitură de pedeapsă) La re
luare punctează tot spaniolii 7—3 
(printr-o încercare realizată de 
Irareguy). Cu un sfert de oră îna
intea fluierului final, echipa R. F. 
Germania, care juca din ce în ce 
mai bine, a reușit să ia conducerea. 
Leibig reușește o încercare, Beh
ring o tranformă și este 9—7.

IERI, LA KIEV:
(Urmare din pag. !J

mente din jocul Iui Dumitru și 
Nunweiller VI. De remarcat debutul 
oarecum satisfăcător al lui Samcș, 
precum și revenirea de după pauză 
a Iui Deleanu. Trebuie să mai con
statăm, ca o explicație a primei re
prize (după părerea noastră mai 
slabă decît cea secundă) incompleta 
însușire și aplicare a jocului cu li
bero, Insuficient verificat anterior 
și care a produs momente de con
fuzie în careul nostru, ținînd seama 
de ocaziile gazdelor în primele 45 
de minute.

Victoria reprezentativei U R.S.S. 
este de necontestat și o confirmă 
în afară de ocaziile mult mai nu
meroase (pe care le-afi văzut, pro
babil, la televizor), raportul gene
ral de cornere de 9—5, precum și 
cel de șuturi la poartă, 15—9, din
tre care 7—2 pe spațiul porții. Este 
elocvent, pentru forța ofensivă a 
echipei noastre, ca și pentru capaci
tatea ei actuală de finalizare, amă
nuntul că selecționata României a 
tras cîte un singur șut pe spațiul 
porții în fiecare repriză. Desigur, 
acesta a fost un meei-test, dar din 
păcate trebuie să constatăm că el 
a avut darul mai mult de a crea 
noi probleme conducerii tehnice a 
echipei, decît de a le elucida. E 
poate semnificativ și amănuntul că 
în acest meci s-au făcut patru în
locuiri de jucători de cîmp și că 
întîlnirea a prilejuit și debutul a 
cinci fotbaliști (Vlad, Troi, Sameș, 
Mureșan, Beldeanu) în prima repre
zentativă.

în orice caz, sperăm că săptămî- 
nile care urmează vor fi folosite 
din plin pentru ca reprezentativa 
noastră să capete un plus de echili
bru atît sub aspect tehnico-tactic 
sau psihic, cit și al concepției ge
nerale de joc.

„CENTURA DE
(Urmare din pag. I)

care nu a reușit să se apropie atît 
cît ar fi fost necesar pentru obți
nerea verdictului. Deși a încercat 
totul pentru victorie, Remus Coz- 
ma (după ce a fost numărat în 
prima repriză) a trebuit să se recu
noască învins de cubanezul Jorge 
Hernandez, care a dovedit frumoa
se calități și cunoștințe tehnice. 
Singurul boxer român de la aceas
tă categorie care a mai făcut un 
pas către finala turneului este 
Alexandru Turei. El a obținut de
cizia de învingător în fața italia
nului Gaetano Curcetti ca urmare 
a boxului de clasă practicat în pri
mele două reprize, cînd cu depla
sări derutante și serii scurte de lo
vituri a acumulat punctele nece
sare victoriei.

Simion Cuțov s-a calificat în 
semifinalele categoriei semiușoară 
în urma victoriei realizată in parti
da cu italianul Giusepe Russi. Ma
niera în care el a obținut acest 
succes n-a satisfăcut pe cei pre
zenți și, credem — judecind după 
figura antrenorului său la sfîrși
tul partidei — nici pe C. Dumitres
cu. Cuțov n-a folosit arma pe care 
o mînuiește destul de bine — teh
nica — așa cum a făcut-o într-un 
mod excelent fratele său cu două 
zile înainte, ci s-a angajat într-o 
luptă de uzură, care nu-1 avantaja.

După victoria neconcludentâ ob- 

Gaetaniello : încercare transformată 
de Coletti (min. 68). Apoi, cehoslo
vacii au redus din handicap, prin- 
tr-o încercare, în marginea terenu
lui de țintă. Autor Khyn (min. 71). 
Momentul psihologic al meciului. 
Dar tinerii rugbyști cehoslovaci n-au 
reușit să profite, ratind copilărește 
două lovituri de pedeapsă. în re
plică, și italienii au ratat o lovitu
ră de pedeapsă, dar au înscris o în
cercare (min. 78) prin Robazza, 
transformată de Borseto.

A condus Francis Flingou (Fran
ța) următoarele formații :

ITALIA : Coletti — Ziotti, Gaeta
niello, Lanna, Lauri — Zanella, 
Ferraro — Borseto, Bargelli, Man- 
ni — Cardillo, Roversi — Romag- 
noli, Robazza, Corradi.

CEHOSLOVACIA : Potuzak — Pe- 
tovsky, Kuc, Jagr, Khyn — Nedo- 
ma, Kolarr — Alturdan, Voscik, 
Hurnik — Zboril, Korbel — Kram- 
pera, Babitz, Jrp (min. 51 Stuksa).

Și, totuși, cei care înving, pînă 
la urmă, sînt spaniolii care, cu 5 
minute înainte de sfîrșit — prin
tr-o încercare a lui Macora, întorc 
rezultatul în favoarea lor: 11—9.

A arbitrat satisfăcător, P. 
Smaczny (Polonia) formațiile:

SPANIA; Prieto — Macora, Lo
pez, Zaldivar, Etura .— Aymerich, 
Irareguy — Galdos, Erradunea, 
Munguia — Forns, Menendez — 
Solnevilla, Berdugo, Cienfuegos.

R. F. GERMANIA: Roitsch — 
Nostadt, Wundram, Vespermann,. 
Leibig — Kucherer Krietsch, — 
Kramer, Korn, Kaufmann — Do
nath, Doering P. — Doering K. 
Behring, Bayer.

U.R.S.S.-ROMANIA 2-0 (1-0)
FILMUL MECIULUI

După o scurtă perioadă de tatona
re, primii care încearcă poarta sînt 
jucătorii noștri, dar mingea expediată 
(min. 3), din afara careului de R. Nun
weiller trece peste „transversalăîn min. 
8 Dumitru șutează și el de la dis
tanță spre poarta lui Rudakov, însă 
fără adresă.

Treptat, formația gazdă preia ini
țiativa și îl obligă, în min. 14. pe Ră- 
ducanu să iasă șl să blocheze cura
jos la picioarele lui AndriasLan. Patru 
minute mai tîrziu, fotbaliștii sovietici 
reușesc să deschidă scorul : Ia capătul 
unei acțiuni ofensive, desfășurată ra
pid, cu pase scurte, pe jos (defensiva 
noastră în zona centrală a fost ușor 
depășită), Oniscenko primește balonul 
de la Blohin, la aproximativ 12 m. 
frontal, și îl trimite, în plasă fără ca 
Răducanu să mai poată interveni.

Replica fotbaliștilor noștri este lip
sită de consistență și primul șut pe 
spațiul porții adverse (min. 19 Nun
weiller) nu pune la grea încercare 
vigilența experimentatului Rudakov.

Mult mal viguroasă este ofensiva 
echipei-gazdă. în min. 24. Andrlasian 
șutează puternic, prin surprindere, de 
la aproximativ 25 m, dar balonul iz
bește puternic într-unul din stîlpii 
porții. în min. 25, Blohin reia, din 
apropiere, ia centrarea efectuată de 
pe aripa stîngă de Olsanski, dar Ră
ducanu respinge de pe linia porții. Abia 
în min. 30, un șut al lui Dumitru, de 
la aproximativ 18 m, îl pune la în

LA ODESA, ÎN PARTIDA ECHIPELOR DE TINERET

2-0 (1-0) PENTRU FORMAȚIA SOVIETICĂ
ODESA, 18 (prin telefon). Asea

ră, pe stadionul „Cernoe More", 
cele două echipe de tineret ale 
U.R.S.S. și României s-au întîlnit

AUR" LA BOX
ținută de Alexandru Popa în fa
ța olandezului Adri Huusen și de
cizia nejustă dictată în defavoarea 
tînărului Marcel Lupu în disputa 
cu Kim-De-Son (R. P. D. Coreeană) 
în întrecerile semimijlociilor am 
asistat la un meci eu un final nea
șteptat. Sandu Mihalcea a început 
bine lupta cu Jănos Vigh (Ungaria) 
și după ce cu o frumoasă directă 
de dreapta l-a trimis la podea (în 
prima repriză) pe pugilistul ma
ghiar, Mihalcea a continuat să 

conducă lupta. Cam același aspect 
l-a avut și rundul doi. Reprezen
tantul nostru s-a considerat însă 
mult prea devreme învingător și 
a evoluat, în continuare, în totală 
contradicție cu indicațiile antrenoru
lui, care-1 sfătuia să lupte cu con
vingere. Neatent, a fost surprins 
cu o contră de dreapta, a fost nu
mărat și a terminat meciul cu mare 
dificultate. Depășit categoric în ul
tima parte a meciului, Mihalcea a 
fost declarat învins..

Alee Năstac a întîlnit în Son 
Donc-Huan (R.P.D. Coreeană) un 
adversar extrem de rezistent și de
cis să-și apere șansele pînă la ul
timele resurse fizice. Năstac a 

boxat bine, s-a apărat prompt și 
a lovit atît cît era necesar pentru 
ca victoria sa să nu poată fi pusă 
la îndoială. în final, Teofilo Ste- 
vensoa a făcut... un antrenament de 
trei reprize cu olandezul Hennv 
Toonen, pe care l-a învins firește 
doar la puncte.

VICTORIE CATEGORICĂ
(Urmare din pag. ti

atenție la situațiile favorabile, care 
nu întotdeauna vor fi atît de...’ 
multe.

Bun arbitrajul lui Fath Allah 
Bachi (Maroc) care a condus for
mațiile :

ROMÂNIA : Milcă — Voicu, Bar
ba. Cantea, Ghiță — Marin, Dzia- 
dyk — Halban, Moraru, Atanasiu 
— Fuicu, Pop — Dumitrașcu, Oțe- 
taru. Bunduc.

POLONIA : Kuc — Homa, Ga- 
siorowski, Milart, Strabanik —• 
Szablewski, Targaszewski — Kozak, 
Glab, Blazniak — Wencel, Peraj- 
ski — G. Czajka, A. Czajka, 
Grzyb.

UN MECI FĂRĂ ISTORIC
(Urmare din pag l)

care a lui Dubroca, în min. 39 ul
tima încercare din prima repriză, 
prin Billac. Dennes a reușit și de 
data aceasta să transforme.

După pauză, francezi și-au sporit 
avantajul, cu încă 23 puncte, prin 
Ricaud (două încercări), Billac, Den
nes cîte o încercare și... Dennes — 
două transformări și o lovitură de 
pedeapsă.

Arbitrul Rend Chriac a condus 
formațiile:

FRANȚA: Destribats—Billac,
Dennes, Barataud, Ricaud—Harran, 
Contini—Bonaldo. Martinez, Be- 
guerie—Saltel, Dupont—Dubroca,
Archippe, Clemente.

MAROC ; Aiuri—Akesbi, Bougja 
N., Bougja A., Duprat—Rahali, Kar- 
mouchi—Bourial, Joundy, Bensa- 
lem—Laadila, Mansouri—Bourfa, 
Rachadi, Moussa.

cercare pe Rudakov care acordă, in ex
tremis, o lovitură de colț.

După reluare, formația noastră ata
că ceva mai insistent și, In min. 56, 
la o centrare a lui Dumitru, Mureșan 
reia balonul cu capul, trimlțîndu-1 pe 
spațiul porții lui Rudakov.

Puține acțiuni remarcabile, ia am
bele porți, pînă în min. 68 cînd ta
bela de marcaj suferă o nouă modi
ficare : la o lovitură de colț, expediata 
de Nikonov, balonul este respins de 
apărătorii noștri pînă la Muntean care^ 
complet nemarcat, șutează de la 17 m> 
pe jos, expediind balonul în plasă, 
în colțul lung : 2—4). Gazdele se men
țin în ofensivă, leagă acțiuni în ca
reul advers, dar Răducanu va respinge 
în min. 72 și 79 Ia șuturile trimise de 
Fedotov. Spre sfîrșit. Anca (min. 83) 
și Mureșan (min. 85) vor încerca și 
el vigilența lui Rudakov, dar nu vor 
obține decît o lovitură de colț.

Arbitrul Istvan Szilvasi (Ungaria) a 
condus corect formațiile :

U.R.S.S. : Rudakov (min. 86 Pilgui) 
— Dzodzuașvili, Olsanski, Kaplicinîi, 
Dovcev — Kolotov, Muntean, Vasenin 
(min. 46 Fomenko) — Andriasian (min. 
46 Nikonov), Oniscenko, Blohin (min. 
70 Fedotov).

ROMÂNIA : Răducanu — Sătmă-
reanu, Pescaru (min. 46 Vlad), sameș, 
Deleanu — Dumitru (min. 82 Beldeanu), 
Anca, Nunweiller _  Troi (min. 66 Mar-
cu), Dumitrache (min. 46 Mureșan), Lu- 
cescu.

într-o partidă de bun nivel. Timp 
frumos, spectatori circa 5 000. E- 
chipa sovietică a reușit să cîștige 
cu 2—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Jukov (min. 12) și Tipia- 
nin (min. 69) în urma unor greșeli 
de marcaj ale apărătorilor noștri, 
în min. 43 Mulțescu a egalat, dar 
arbitrul polonez M. Srodetzky a re
fuzat golul, pe motiv de ofsaid. Cu 
două minute mai înainte, Roznai ra
tase singur cu poarta goală iar în 
repriza secundă Moldovan, Mul
țescu, Dumitriu IV și Anghel au ra
tat din ocazii foarte bune. Antre
norul Cornel Drăgușin a declarat 
după meci: „Echipa s-a mișcat 
bine la mijlocul terenului, dar a 
fost deficitară Ia finalizare, și așa, 
se explică acest rezultat care nu 
reflectă fidel raportul de forțe din 
teren".

Reprezentativa noastră de tine
ret a jucat în următoarea forma
ție: Cavai — Anghelini, Ciugarin, 
G. Sandu, Tănăsescu — Mulțescu, 
Dumitriu IV, Moldovan (min. 75 
Boloni) — Anghek (min. 69 Chihaia), 
Roznai (min. 46 Vișan), Lucaci 
(min. 78 Moldovan).

MECIUL AMICAL DE FOTBAL

BELGIA-R.D. GERMANĂ
Aseară, la Anvers, echipa de fot

bal a R. D. Germane a susținut 
un meci amical cu reprezentativa 
Belgiei. întîlnirea, care a consti
tuit o utilă verificare pentru am
bele formații în vederea prelimina
riilor C.M., s-a încheiat cu rezul
tatul de 3—0 (1—0) în fav^oarea 
gazdelor.

Alte amănunte în ziarul de 
mîine. «
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