
PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

MUREȘ Șl MEHEDINȚI
La Tg. Mureș a avut loc, ieri 

dăpă-amiază, plenara Consiliului 
județean Mureș pentru educație fi
zică și sport.

. Chemată să facă bilanțul mun
cii desfășurate anul trecut și să a- 
dopte planul de măsuri privind ac
tivitatea din 1973, ședința a reunit 
membrii C.J.E.F.S., persoane cu 
răimci de răspundere din cadrul 
organizațiilor de masă și institu
țiilor cu atribuții în domeniul spor
tului, profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori, sportivi frun
tași, alți invitați.

La lucrări a participat tovară
șul Nicolae Vereș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean de partid.

Pe marginea materialelor prezen
tate au avut, loc ample discuții. Vor
bitorii au analizat cu mult simț de 
răspundere munca desfășurată în 
domeniul educației fizice și spor
tului, referindu-se, mai ales — in 
spirit critic și autocritic —, la 
neajunsurile cane au existat și care 
au făcut ca succesele înregistrate 
în acest domeniu important al vie
ții noastre sociale să nu fie pe mă
sura posibilităților, a condițiilor e-

xistente. . Ei și-au exprimat depli
na adeziune la Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizi
ce și sportului, document teoretic 
și practic de cea mai mare însem
nătate, în spiritul căruia a fost 
alcătuit planul de măsuri privind 
activitatea pentru viitorul apropiat 
și in perspectivă.

Tovarășul Miron Olteanu, secre
tar al C.N.E.F.S., a subliniat în cu- 
v intui său necesitatea trecerii grab
nice, cu toate forțele, la înfăptui
rea concretă, pe teren, în cluburi 
și asociații — verigile de bază ale 
mișcării sportive — a obiectivelor 
cuprinse în planul de măsuri.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Vereș s-a referit la principalele 
probleme care stau în fața mișcării 
sportive mureșene, Ia sarcinile noi, 
sporite, care îi revin în lumina Ho- 
tăririi de partid, privind îmbună
tățirea radicală a activității de e- 
ducație fizică a maselor, a sportu 
lui școlar și universitar, a educării 
maselor de tineri sportivi în spiri
tul patriotismului socialist, al dra
gostei față de partid, al stimei față 
de muncă și învățătură, în spiritul

înaltelor principii ale eticii și echi
tății.

Plenara a ales, apoi, Biroul exe
cutiv al Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, din 
care fac parte: loan Cosma, secre
tar al Comitetului județean de par
tid, președinte al. C.J.E.F.S., Ion 
Bogdan, prim-vicepreședinte, Ștefan 
Stanislav, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean, Iosif Anderco, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Mircea Purenciu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C., Grigore Sticlaru, președin
tele Consiliului județean al Orga
nizației pionierilor, loan Rațiu, in
spector general al inspectoratului 
școlar județean, vicepreședinți, Io
nel Mihăescu și Geza Kosa, secre
tari, precum și 8 membri.

în numele Biroului executiv al 
C.J.E.F.S., tovarășul loan Cosma 
s-a angajat să ducă la îndeplinire 
în mod exemplar sarcinile ce re
vin organizației sportive a județu
lui.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost citit textul unei te-
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Din înălțimea unei sonde meta
lice, o flacără străjuiește zi și noap
te imaginea Combinatului de la Ișal- 
nița. Prin zorii acestei dimineți de 
april, torța mereu strălucitoare 
simtolizează — parcă — vitalitatea 
acestei cetăți a chimiei românești 
cate trimite, în cantități mereu 
sporite, hrană pentru ogoarele ță
rii, unde se dă acum marea bătălie 
a îhsămînțărilor de primăvară.

Drumul prin combinat este-lung, 
dar plăcut, pentru că la fiecare po
pas ne așteaptă vești bune despre 
strădania și realizările laboranți- 
lor, chimiștilor și muncitorilor, care 
susțin și ei, în fața cuptoarelor, re

tortelor și aparatajelor tehnice, o 
aprigă întrecere cu zilele, cu minu
tele, cu secundele...

Ne oprim mai întîi la fabrica de 
acetaldehidă.

— Am încheiat primul trimestru 
cu o însemnată producție suplimen
tară, ne informează inginerul S. 
Bogdănescu, iar acum, în cinstea 
zilei de 1 Mai, colectivul nostru își 
încordează și mai mult eforturile 
spre a da cit mai multe produse 
peste plan. Depășirea substanțială 
n-ar fi fost posibilă, continuă in
terlocutorul nostru, dacă n-am fi 
găsit mijloacele care au dus în cele 
din urmă la scăderea substanțială

a consumurilor specifice, ca mercu
rul' și acetilena. Economiile la acest 
capitol sînt de ordinul a sute de mii 
de Iei !

După o jumătate de oră părăsim 
acest sector și ne îndreptăm — de 
astă dată călăuziți de tovarășul Ion 
Iordache, secretarul asociației spor
tive. Chimia-Craiova — spre .secția 
de îmbuteliere a oxigenului tehnic. 
Pe drum, el ne spune :

G. MIHALACHE
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TURNEUL F.I.R.A. ’73 PENTRU JUNIORI

0 COMPETIȚIE CARE A DEBUTAT SUB FRUMOASE
Azi, echipele României și Franței păstrează prima șansă in meciurile

Actuala ediție a Turneului 
F.I.R.A. pentru juniori, găzduită de 
țara noastră, în speță de munici
piul București, a debutat sub fru
moase auspicii. Cînd facem o ase
menea afirmație ne gîndim în pri
mul rînd la excelentul spectacol 
sportiv oferit de majoritatea echi
pelor competitoare. Este de relevat,

în jocul cu juniorii polonezi, rug- 
byștii români ău fost — după cum 
se vede și din fotografia realizată 
de D. NEAGU — superiori in jo

cul la tușe

„CENTURA DE ĂUR“

DIN NOU 0 FINALA C CUȚOV P DOBRESCU!
• Ciochină l-a învins pe ugandezul Ayubu • Carrillo (Cuba) pus 

în dificultate de Stoimenov (Bulgaria) ® Azi: Stanef — Ro En Su 
(R.P.D. Coreeană) și Condurat — Romero (Cuba)

Aseară, marea familie a iubitori
lor sportului cu mănuși din Capi
tală s-a reunit din nou în jurul 
ringului .Centurii de aur",- de data 
aceasta la patinoarul „23 August1. 

...unde s-au disputat primele semifi
nale. -Posesorii medaliilor de- bronz 
s-au avîntat cil hotărîre 'în • lupta 
pentru cucerirea celor .de argint și 
obținerea dreptului de a participa 
la finale. S-a boxat eu ambiție, fie-; 
care pugilist apărîndu-și șansele cu 
ardoare. Perspectiva calificării în 
finala „Centurii de aur", performan
ță ce poate onora orice palmares, a 
făcut sâ dispară oboseala acumulată 
dă sportivi în galele anterioare. E- 
motiile au fost, însă, mai puternice, 
atît datorită adversarilor valoroși ră
mași în competiție, cît șl mizei mari 
aflată ta joc.

Spectacolul pugilistic de la , pati-. 
r. >ar a del cat cu meciurile boxeri
lor de categorie muscă, românii Con

stantin Gruiescu și Ion Șulă. Vi
goarea și puternica dorință de afir
mare a tînărului Șulă nu au putut 
depăși vasta experiență și tehnica 
.superioară ale fostului nostru cam
pion, care a boxat șl de această dată 
ca în zilele lui de glorie, dbținînd 
j victorie în unanimitate. In urmă
toarea semifinală a „muștelor", u- 
gandezul James Odwori, cu alonja 
sa ieșită din comun, a controlat în 
marea majoritate a timpului disputa 
cu Ibrahim Faredin (România). A- 
cesta din urmă s-a aoropiat cu di
ficultate de Odwori, reușind doar în 
ultimele două minute ale meciului 
să-și depășească rivalul. Pentru ju
riu, insă, această sclipire a cintărit

Petre HENT 
Paul IOVAN
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Gheorghe Ciochină a realizat o spectaculoasă victorie în fața boxerului 
ugandez, Kalule Ayubu.

REZULTATE TEHNICE
CATEGORIA MUSCA

C. Gruiescu (Românio) b.p. I. Sulă (România)
I. Faredin (România) b.p. J. Odwori (Uganda)

CATEGORIA PANA

Gh. Ciochină (România) b.p. K. Ayubu (Uganda)
C. Ștefanovici (România) b. nepr. N, Butiseacă (România)

CATEGORIA UȘOARA

P. Dobrescu (România) b.p. M. Teofil (România)
C. Cuțov (România) b.p. Ad. Guțu (România)

CATEGORIA MIJLOCIE MICĂ

T. Nicolae (România) b.p. V. Filip (România) 
Șt. Florea (România) b.p. S. Tirîlă (România)

CATEGORIA SEMIGREA

G. Carrillo (Cuba) b.p. Gh. Stoimenov (Bulgaria)
M. Constantinescu (România) b.k.o.1 I. Siklosi (Ungaria)'

PROGRAMUL GALEI DE AZI (semifinala a ll-a) 

patinoarul „23 August11, ora 19
Categoria semimuscă: Kim U Gil (R.P.D. Coreeană) — Beker 

Muwanga (Uganda), Jorge Hernandez (Cuba) — ALEXANDRU TU
REI ; categoria cocoș: DINU CONDURAT — Jorge Luis Romero 
(Cuba), Kim En Jik (R.P.D. Coreeană) — MIRCEA TONI ; categoria 
semiușoară : CONSTANTIN STANEF — Ro En Su (R.P.D. Coreea
nă), SIMION CUȚOV — NICOLAE DUCA ; categoria semimijlocie: 
ALEXANDRU POPA — Kim De Son (R.P.D. Coreeană), Emilio 
Correa (Cuba) — Jânos Vigh (Ungaria); categoria mijlocie: ION 
GVORFFI — Sixto Soria (Cuba), ALEC NĂSTAC — Gheorghi A- 
tanasov (Bulgaria); categoria grea: ION ALEXE — ILIE DAS- 
CALU, Teofilo Stevenson (Cuba) — ION SANÂTESCU.

DECLARAȚIA CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI OASPE
Ieri la prînz au sosit în Capitală 

echipele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai C.N.E.F.Ș., 
ai federației de specialitate, de nu
meroși sportivi, printre care și cam
pioana mondială Maria Alexandru. 
Se aflau de față Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

Lotul care vizitează țara noastră 
cuprinde pe Hu Yu-lan, campioana 
lumii, Ciu Pao-cin, Ian Ciun și ju-

cătorii Si En-tin, campionul mon
dial (aflat pentru a patra oară în 
România),
Su Kuo-și. Ei sînt însoțiți de an
trenorul Cian Si-lin.

La sosirea pe aeroportul inter
național Otopeni, conducătorul de
legației sportive chineze, Fu Sao-lu, 
ne-a făcut următoarea declarație :

„Sîntem foarte bucuroși dc aceas
tă vizită de prietenie pe care o fa
cem în România frățească. Astfel, 
se va întări și mai mult prietenia 
dintre poporul'român și cel chinez.

Yu Yi-tze, Hu Su-pin»

tate, mai multă acuratețe în exe
cuțiile tehnice, o mai bună finali
zare și, in general, același ritm de 
joc pe toată durata partidei.

In ce-i privește pe tinerii rug- 
byști francezi, părerea noastră este 
că „XV-le” pregătit de Pierre Mar- 
rens n-a arătat... totul. De altfel, 
în meciul cu Marocul nici n-a evo-

PROGRAMUL ZILEI DE AZI
STADION GIULEȘTI :

Ora 15.30 : Polonia — Cehoslovacia. 
Ora 17.00 : România — Italia.

STADION PROGRESUL !
Ora 15.30 : R.F.G. — Maroc.
Ora 17.00 : Spania — Franța.

• Arbitrii meciurilor vor fi stabiliți în cursul dimineții de astăzi.
• Ultimele jocuri vor avea loc duminică 22 aprilie, dimineața, la 

orele 9.30 și 11, pe stadioanele Giulești (locurile 1—4) și Progresul (locurile 
5—8).

de asemenea, ținuta disciplinară a 
jucătorilor, arbitrajele competente 
și, în general, organizarea bună a 
Turneului.

Evident, cea mai frumoasă im
presie au lăsat-o echipele României 
și Franței. Nu este vorba doar de 
scorurile la care și-au depășit ad
versarele directe (Polonia și, res
pectiv, Marocul) ci, în principal de 
maniera în care au evoluat, de fe
lul în care au izbutit să se deta
șeze. Tinerii noștri rugbyști, de 
pildă, după un început, e drept 
prea timid, au reușit, mai ales după 
pauză, să se impună și să joace 
foarte aproape de valoarea lor. 
Ceea ce am dori să vedem la ju
cătorii români, în meciurile care 
urmează, în partida semifinală, cu 
Italia și, eventual, în finala cu 
Franța, este un plus de pcrsonali-

luat formația standard, ci o garni
tură din care au lipsit nu mai 
puțin de șase titulari, în frunte cu 
experimentații Poujade și Gourdon, 
jucători evidențiați în multe întil- 
nîri interne și internaționale. Atu- 
urile francezilor au rămas cele cla
sice : o foarte bună tehnică indivi
duală și de compartiment, multă.fi
nețe și inventivitate, o remarcabilă 
forță de percuție.

Echipa Spaniei — cea care a ofe
rit, anul trecut, la Roma, marea 
surpriză a competiției, eliminînd 
Franța —; a lăsat și de data a- 
ceasta o bună impresie. Este o for-

Tiberiu STAMA 
Modesto FERRARINI
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După nesatisfăcătorul test al reprezentativei de fotbal in amicalul de la Kiev

ECHILIBRU, ÎNCREDERE, VOINȚĂ, DĂRUIRE 
PENTRU MECIUL OFICIAL CU ALDANIA

Dumitru, urmărit cu atenție de Nunweiller și Deleanu, 
din singura perioadă mai reușită de joc a echipei

Se poate spune după acest impor
tant meci-test de la Kiev, că situația 
echipei noastre naționale nu este în-

dintre sportivii ambelor țări. A- 
eeastă vizită reprezintă un foarte 
bun prilej pentru efectuarea unui 
schimb de experiență între sporti
vii noștri și cei ai dv. Sîntem ex
trem de mulțumiți de primirea căl
duroasă pe care ne-au făcut-o azi 
tovarășii români".

După cum se știe, sportivii chi
nezi vor susține o serie de meciuri 
prietenești în compania jucătoare
lor și jucătorilor țării gazdă. Sîm- 
bătă, la Rm. Vîlcea, sînt progra
mate cîteva demonstrații ale spor
tivilor din cele două 
la Hunedoara, se vor 
nirile amicale dintre 
minine și masculine 
și R. P. Chineze. Aceste partide vor 
fi reeditate 
itoare.

țări, iar luni, 
disputa întîl- 
formațiile fe- 
ale României

la București, joia vi

O imagine pentru albumul de amintiri realizată la sosirea selecționatelor de tenis de masă ale R. P. Chineze 
pe aeroportul Otopeni ‘ Foto: I. MHlAlCA

stopează un atac al lui Kolotov, 
noastre, aceea de l . ' ’

.................. >. E una dintre fazele 
la inceputul reprizei secunde

Foto: S. BAKCSY
„tricolorilor", în 
a prezentat slă-

curajatoare. Jocul 
partida de miercuri, 
biciuni pe multiple planuri, dîndu-rțe 
o imagine de ansamblu pe care, din 
păcate, o apreciem ca situîndu-se 
chiar sub nivelul general — ca pre
gătire și randament — cu care lo
tul s-a întors din turneul franco- 
spaniol.

Surprinzător, unul din capitolele 
la care decalajul dintre echipa Ro
mâniei și cea gazdă a apărut cel mai 
pregnant a fost cel al potențialului 
fizic ; adică la unul din aspectele de 
bază ale fotbalului modern (în pri
vința căruia „s-a bătut monedă" în 
modul cel mai acut in ultima vre
me), unanim acceptat ca punct de 
plecare pentru marea performanță în 
fotbalul actual. Sub acest raport, 
formația U-R-S.S. ne-a depășit net și 
acest lucru trebuie să ne deă de gîn- 
dit, cu atît mai mult cu cît elevii 
lui Goreanski s-au aflat miercuri 
după numai două etape de campio
nat. De ce, atunci, această netă infe
rioritate a jucătorilor noștri sub ra
portul mișcării în teren, al forței in 
angajamentul pentru posesia mingii, 
al vitezei de joc, pe scurt, al efor
tului depus în teren ? Ni se pare că 
răspunsul nu e greu de dat și că el 
se corelează și cu nivelul scăzut la 
care se dispută de cîteva etape cam
pionatul nostru intern : jucătorii noș
tri nu au gradul de pregătire fizică, 
pentru a face față imperativelor fot
balului actual, pregătirea lor pentru 
acest meci (de verificare dar — în 
același timp — și de prestigiu, dat 
fiind renumele adversarului) n-a fost 
corespunzătoare.

Slaba evoluție a echipei noastre 
in jocul de la Kiev se explică și prin 
absența unor titulari, mai exact a 
Iui Dinu din apărare și a lui Dobrin 
și Iordănescu in atac. Dar dezorga
nizarea din jocul echipei noastre, 
lipsa unui contur clar al ideii sale 
de joc au apărut prea acut pentru a 
putea fi puse numai pe seama unor 
indisponibilități, după cum nici grab
nica recuperare a celor citați (mai 
exact a lui Dinu și Iordănescu, pen
tru că. de Dobrin nu poate fi încă 
vorba) nu ni se pare a fi soluția 
exclusivă, rapidă și radicală pentru 
apropiatul meci cu Albania.. Este deci 
nevoie de o mai fermă disciplină de 
joc, de o mai strictă respectare a in
dicațiilor de acțiune în teren date 
de conducerea tehnică a echipei și — 
totodată — de un plus de dăruire a 
jucătorilor, toate acestea, aspecte sub 
care echipa noastră. în ansamblu, a 
căzut la examenul de miercuri seara.

Poate că la nereușita acestui ultim 
test a contribuit și faptul că s-a a- 
doptat o formulă de joc neobișnuită, 
aceea a apărării cu „libero" (Pesca
rul și cu doi fundași centrali (Sa- 
meș și Anca), nu îndeajuns experi
mentată, ceea ce a dus la unele con
fuzii în defensivă și la o insuficientă 
acoperire a mijlocului terenului, rttai 
ales că Nunweiller VI nu e jucăto
rul „de deposedare", iar Dumitru, 
cu toate cele cîteva lucruri bune pe 
care le-a reușit (mai mult în atac !) 
nu. mai deține forma din anii tre-

Radu URZICEANU
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„CUPA ȚĂRILOR LATINE” LA HANDBAL

2/J2
In etapa a III-a a competiției, au 

fost înregistrate următoarele rezul
tate :

FRANȚA — ITALIA 22—9 (13—4)
Victoria netă a bandbaliștilor fran
cezi, care au avut astfel prilejul să-și 
regăsească ritmul și încrederea în 
forțele proprii, serios zdruncinate 
după „egalui“ din etapa precedentă. 
Au înscris: Bellot 5, Centanni. 4, 
Chepy 4, Boutellier 2, Sainsoillier 2, 
Gerard Grave 2, Caron, Raynal, Gau- 
drin cite 1 pentru Franța, respectiv 
Vecchio 4, Runer, Angelli, Arbarella,

Corteli, Lentini Au arbitrat H. Sin
ger și P. Rauchfuss (ambii dih R. D. 
Germană)

PORTUGALIA — BRAZILIA 30—14 
(16—6) Joc deschis, cu multe goluri, 
în care învingătorii au manifestat o 
deosebită predilecție pentru realiza
rea și finalizarea contraatacurilor. 
Au marcat Vasconcellos 13. Sousa 6,

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4 a)
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LA CLUBUL UNIVERSITATEA BUCUREȘTI: UN BILANȚ PALID
Șl UN PLAN DE MASURI SUPERFICIAL!

Sportul
A început

- - TO!1 ECHIPELE

Nr. 738$

BUCUREȘTENE

• Din 10 secții — doar 3 cu rezultate bune o Numai 304 sportivi legiti
mați ! ? o Echipa de gimnastică modernă a... dispărut

Plenara Clubului Universitatea 
București a avut ca temă de dezba
tere analizarea rezultatelor înregis
trate de echipele și sportivii săi în 
anul 1972. De ]a bun început trebuie 
să subliniem că data relativ tîrzie 
la care a avut loc această analiză se 
datorește unor factori obiectivi, din
tre care cel mal important este schim
barea secretarului clubului, desemnat 
de puțin timp în persoana profesoru
lui Cristian Costescu. Apoi, credem 
că este interesant de arătat că la 
plenară au fost invitați să participe 
nu numai antrenorii și factorii de 
conducere ai clubului, dar și toate 
cadrele 
educație 
reștene, 
secțiile.

Din darea de seamă, prezentată de 
secretarul clubului, am reținut cite- 
va rezultate bune înregistrate de for
mațiile Universității anul trecut, prin
tre acestea figurînd prezența a 9 
sportivi în lotul olimpic, a șapte ju
cători în reprezentativa studențească 
a României care a cucerit titlul de 
campioană mondială la C. M. uni
versitar, precum și obținerea a două 
titluri de campioni republicani Ia 
șah — prin Ellsabeta Polihroniade și 
Mihai Șubă. Semnificativ» ni s-a pă
rut și cifra de 23 de -ortivi care 
au făcut parte din echipele țării în 
anul 1972.

Dintre secțiile clubului au fost re
marcate cele de handbal (antrenori 
Eugen Trofin — băieți și Constantin

didactice de la catedra de 
fizică a Universității bucu- 

precum și sportivi din toate

Popescu — fete), șah (Dumitru Ghiz- 
davu) și baschet (Ion Petruțiu).

Din păcate, însă, așa cum se arăta 
în darea de seamă și , apoi, în cu- 
vîntul mai multor vorbitori, multe 
formații n-au reușit să se ridice Ia 
nivelul condițiilor create. Este vor
ba, în primul rind, de echipa femi
nină de volei (antrenor Nicolae Stoi
ca). Deși această formație și-a înde
plinit obiectivul propus — promova
rea în divizia A — rezultatele obți
nute, în continuare, au fost nesatis
făcătoare, în momentul de față vo
leibalistele de la Universitatea aflîn- 
du-se Ia un pas de retrogradare.

Secția de judo, care putea obține 
calificarea în divizia A, a ratat a- 

vceastă șansă dar, în viitor, fuziona- 
'rea cu secția Școlii sportive 2 din 
București va determina, fără doar 
și poate, un reviriment. într-o situa
ție asemănătoare se află și secția de 
scrimă care a fuzionat cu cea de Ia 
I.E.F.S., scrimerii Universității apă- 
rînd acum culorile clubului din Dea
lul Spirii.

în sfîrșit, rezultate neconcludente 
au mai înregistrat formațiile de oină 
și baschet fete. Interesantă ni s-a 
părut situația secției de gimnastică 
modernă, aflată pină acum un an- 
doi în fruntea celor mai bune secții 
din țară. Treptat-treptat, sportivele 
echipei s-au retras din activitatea 
competițională sau s-au transferat la 
alte cluburi, Universitatea aflîndu-se 
acum în imposibilitate de a mai pu
tea prezenta măcar o singură gim
nastă la concursuri 11 Considerăm

că, alături de conducerea clubului, 
federația de specialitate trebuie sâ 
ia măsuri urgente pentru revitaliza- 
rea acestei secții, la activul căreia 
se află numeroase titluri naționale 
și chiar internaționale !

După cum remarca In cuvîntul său 
lectorul Oleg Solomonov, între cate
dra de educație fizică a Universității 
și conducerea clubului trebuie să fi
xiste o permanentă colaborare, atît 
în direcția sportului de performanță, 
cît și a celui de masă. Larg dezbă
tută, această idee ni se pare deose
bit de binevenită pentru rezultatele 
viitoare ale clubului bucureștean, 
care poate și trebuie să realizeze 
mai mult, țlnînd cont de numărul 
mare al studenților Universității. 
Spunem acest lucru pentru că, așa 
cum reiese din darea de seamă, nu
mărul sportivilor legitimați este de 
numai 304, el nereușind să atingă 
nici cifra propusă (380), deși și a- 
ceasta ni se pare mult prea mică I

Apoi, planul de măsuri prezentat 
în ședință s-a dovedit superficial, 
numeroși vorbitori adueîndu-i obiec
ții întemeiate și propunînd serioasa 
sa revizuire.

Oricum, atitudinea manifestată de 
conducerea clubului față de rămîne- 
rile în urmă, pasiunea declarată a 
tuturor antrenorilor și cadrelor di
dactice de la catedra de educație fi
zică ne fac să credem că într-un vi
itor apropiat Universitatea București 
va reuși să obțină rezultate din ce 
în ce mai bune, la nivelul pretenți
ilor crescute și al condițiilor optime 
create activității sportive din aceas
tă instituție de învățămînt superior.

Horia ALEXANDRESCU

finala campionatului national pe echipe 
UNIVERSITATEA ÎNVINGE ÎN PRIMA RUNDĂ

PE CONSTRUCTORUL!
In sala Clubului „Petrolul" din 

Ploiești a început turneul final al 
campionatului de șah pe echipe, la 
care iau parte (în ordinea tragerii 
la sorți) : 1. I.T, București, 2. Elec
tronica București, 3. Constructorul 
București, 4. A.S.E. București, 5. Pe
trolul Ploiești, 6. C.S.M. Cluj, 7. Po
litehnica București, 8. Universitatea 
București, 9. Medicina Timișoara, 
10. Medicina Iași.

Fiecare formație este alcătuită 
din 7 component! (4 bărbați, 2 fe
mei și un junior).

Conform regulamentului se vor 
atribui trei titluri : de campioană 
absolută, campioană pe echipe mas
culine și campioană pe echipe fe
minine.

Runda inaugurală a opus două 
vechi rivale ale șahului nostru, 
Constructorul, campioană „en titre" 
și ambițiosul „team" al studenților

bucureșteni, Universitatea. Depășin- 
du-și net adversarul la mesele se
niorilor (3V2—% ! !), studenții au 
cîștigat cu 4—3 primul derby al 
competiției, obținînd o victorie care 
poate atîrna greu în balanța cla
samentului final. Iată rezultatele 
individuale (primii sînt de Ia Uni
versitatea) : Ghizdavu — Ghițescu 
%—'/j, Grtimberg — Stanciu I—0, 
Șuba — Botez 1—0, Zara — Radu
lescu 1—0, Polihroniade — Nicolau 
0—1, Olteanu — Bogdan V2—*A, 
Papa — Armaș 0—1. Echipa Con
structorul a fost lipsită de aportul 
liderului său, Victor Ciocâltea, a- 
flat peste hotare.

Celelalte rezultate ale rundei : 
Medicina Iași — I.T.B. 4—3, Poli
tehnica — A.S.E. 4V2—2V2, C.S.M. — 
Petrolul 4—3 (Breazu — Partos 
0—1), Medicina Timișoara — Elec
tronica 3V2—3V2.

AU PROBAT PROMIȚĂTOARE CALITĂȚI
Timp de două zile, miercuri și 

joi, stadionul Tineretului din Capi
tală a cunoscut o puternică anima
ție, cu prilejul unei reuniuni atle
tice ai cărei participanți nu au fost 
atleți ci... handbaliști. A fost vorba 
de concursul de trecere a normelor 
fizice, stabilite de federația de spe
cialitate pentru toți componenții 
echipelor divizionare A, B și de ju
niori.

încă din prima zi a întrecerilor 
— care au prevăzut probe de aler
gări, aruncări și sărituri (bineînțe
les, cu caracter specific jocului de 
handbal) — ne-am convins că toate 
echipele bucureștene au privit cu 
deosebită seriozitate acest concurs 
și s-au pregătit asiduu pentru în
deplinirea baremurilor. De fapt n-a 
fost vorba numai de realizarea ci
frelor impuse. Cu cîteva excepții, 
jucătorii și jucătoarele care s-au 
aliniat Ia startul probelor au înre
gistrat rezultate eu mult superioare 
baremurilor, caracterul de întrecere 
al acestui test stimulîndu-i vizibil 
pe toți participanții.

ATLETICE I

O PREMIERĂ ÎN PRIMA ETAPĂ

Azi începe „Cupa F. R. C.“

Sinceri să fim, nu ne așteptam 
ca handbaliștii să obțină perfor
manțe care să atragă asupra lor 
atenția celor cîțiva specialiști în a- 
tletism prezenți pe stadion. Și, to
tuși, am „citit" deseori surpriza pe 
chipul antrenorilor de atletism, care 
ar fi fost bucuroși să... selecționeze 
cîțiva „hurdleri" cu calități deose
bite, cîțiva semifondiști de talent și 
câțiva săritori de lungime... ca să 
nu mai vorbim de aruncători 1 A- 
cești posibili atleți erau, însă, hand
baliștii de performanță ai Bucu- 
reștiului, îndrăgostiții semicercului...

Aruncînd o privire peste foile de 
concurs remarcăm cîteva perfor
manțe edificatoare în privința re
surselor fizice 
fete, bunăoară, 
handbaliste au 
buni în proba 
Osman (IEFS) , 
(Șc. sp. 2) fiind cronometrate pe 30 
m cu 4,4 secunde. La aruncarea 
mingii de handbal, cu elan de trei 
pași, Simona Arghir (Universitatea), 
Elena Frîncu (IEFS) și junioara 
Georgeta Vasile au reușit 6ă trimi
tă balonul dincolo de 39 de metri, 
în vreme ce la săritura în lungi
me de pe loc, Elena Frîncu a obți
nut un rezultat de 2,35 m !

Și la băieți, arbitrii au consem
nat pe foile de concurs rezultate 
foarte bune, atît la echipele din 
primul și al doilea eșalon, cît și la 
formațiile de juniori.

In sfîrșit, am vrea să subliniem 
în mod special evoluțiile tuturor 
portarilor care, deși au beneficiat 
de baremuri inferioare jucătorilor 
de cîmp, au concurat de la egal la 
egal cu aceștia, uneori chiar între- 
cîndu-i.

Subliniind organizarea foarte bu
nă a concursului, asigurată de Fe
derația de specialitate, în colabora
re cu comisiile municipale de hand
bal și atletism (la care și-au adus 
o contribuție prețioasă și cîțiva stu- 
denți de la IEFS), considerăm că 
această primă testare a potențialu
lui fizic al jucătorilor divizionari a 
fost binevenită, folosind deopotrivă 
sportivilor, antrenorilor și federa
ției.

ale sportivilor. La 
o serie întreagă de 
realizat timpi foarte 

de sprint, Lucia 
și Georgeta Vasile

Sîmbătă, cicliștii români și bulgari 
vor avea de parcurs etapa Bucu
rești — Alexandria și retur (136 
km), iar duminică se vor întrece 
într-un circuit de 60 km pe strada 
Maior Coravu.

ma etapă. La start vor fi prezenți 
cei mai buni rutieri din țara 
noastră șî echipa Trakia Plovdiv 
din Bulgaria, compusă din G. Had- 
jinakov, T. Cianliev, S. Caradinov, 
P. Venkov, P. Zasef, B. Todorov și 
I. Vasiliev.

Ajunsă la a XV-a ediție, „Cupa 
F.R.C." va avea în acest an un 
traseu inedit, prima etapă a actua
lei competiții de lung kilometraj, 
care se va desfășura astăzi pe ruta 
Ploiești — Mizil — Buzău — Cislău 
— Vălenii de Munte — Plopeni (174 
km) constituind o premieră pentru 
participanții la concurs. Și încă ceva 
nou : se alcătuiesc numai clasamen
te individuale și pentru a dinamiza 
cursele, organizatorii vor acorda 
bonificație primilor trei clasați în 
fiecare etapă, precum și animatori
lor sprinturilor intermediare fixate 
în diferite localități.

Festivitatea de deschidere a curse! 
va avea loc la stadionul Petrolul 
(ora 11,30), iar peste 60 de minute 
se va da, de la km 4 de pe șoseaua 
Ploiești — Buzău, plecarea în prl-

MUREȘ Șl MEHEDINȚIfle::a7.z
(Urmare din pag. 1)

LE C.J.E.F.S.

IN CAPITALA $1 IN TAPA
• Sfîrșitul acestei săptămîni va 

fi marcat de numeroase acțiuni 
sportive de masă în orașele din ju
dețul Sălaj. Astfel, din Zalău, ora
șul de reședință al județului, va 
porni, duminică, o caravană ciclo
turistică alcătuită din elevi din șco
lile generale și licee. Ea va par
curge circuitul Zalău — Vîrșolț — 
Crasna — Zalău.

Tot din Zalău vor pleca către 
Mezeș, pentru a petrece o zi de 
odihnă în aer liber circa 500 de 
tineri și tinere din întreprinderile 
sălăjene (Zalău, Șimleul Silvaniei, 
Cehul Silvaniei etc.). Cu acest pri
lej tinerii iubitori ai drumeției vor 
lua parte la diferite acțiuni spor
tive organizate de C.J.E.F.S.

• Duminică, de la orele 9, va 
avea loc — în organizarea Consi
liului de educație fizică și sport al 
sectorului 5 — un cros de mase cu 
participarea tineretului din între
prinderi și instituții. Crosul se va 
desfășura, cu plecarea din fața Li
ceului „Gheorghe Șincai", pe dis
tanțe variind intre 600 și 2 000 de 
metri.

• Asociația sportivă Spartac din 
Capitală organizează, începînd de 
duminică, numeroase acțiuni spor-

tive de masă. Debutul îl vor face 
— duminică — amatorii de orien
tare turistică. Ei se vor aduna la 
start în pădurea Pustnicul, de la 
orele 9,30. Luni, pe stadionul Me
talul — de la orele 16 — va avea 
loc „Crosul primăverii”, cu parti
ciparea salariaților din rețeaua co
mercială a Capitalei.

• Comisia municipală de ciclo
turism a Capitalei, în colaborare cu 
Comitetul municipal U.T.C., Consi
liul municipal al sindicatelor, Con
siliul municipal al organizației pio
nierilor precum și Inspectoratul 
școlar al Capitalei inițiază dumi
nică o întrecere cicloturistică 
prilejul deschiderii sezonului 
primăvară. Startul se va da 
fața Parcului sportiv Dinamo 
șeaua Ștefan cel Mare), orele 9 (a- 
dunarea concurenților, la orele 
8,30) și se va parcurge un traseu 
care, după ce străbate șoseaua Nor
dului, se va încheia la pădurea și 
lacul Mogoșoaia.

• Iubitorii de turism din jude
țul Mureș vor face popas în acest 
sfîrșit de săptămînă pe muntele 
Bucin și în stațiunile Borsec și La
cul roșu. Participă tineri și tinere 
din Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, 
Luduș și Tîrnăveni.

RUTIERI ROMÂNI - 

LA „PREMIUL ELIBERĂRII

Răspunzînd favorabil federației 
italiene de specialitate, forul nostru 
de resort va deplasa la cursa do
tată cu „Premiul Eliberării" (Roma 
— 25 aprilie) următoarea echipă : 
V. Teodor, N. Andronache, I. Cer
nea, V. Selejan, I. Cîrjă și N. David. 
Cicliștii români vor fi însoțiți de 
antrenorul N. Voicu.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință că vizarea legitimațiilor de intrare la 

competițiile sportive pe anul 1973 se va face în perioada 20 apri
lie — 5 mai a.c.

Legitimațiile vor fi depuse pentru viză la orgănele emitente: 
C.N.E.F.S., consiliile județene pentru educație fizică și sport și, res
pectiv, Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică 
și Sport.

Legitimațiile nevizate în termen își încetează valabilitatea.

antrenorulMicro-interviu
Constantin Mușat.

— Ce se aude în tabăra aruncă
torilor de ciocan, de care vă ocu
pați ?

— Deocamdată ne pregătim cu 
sîrguință și așteptăm cu nerăbdare, 
cu emoție, dar și cu multă încre
dere concursurile sezonului în aer 
liber. In săptămînile din toamnă și 
pină acum, programul de pregătire

Al. HORIA

OBIECTIV: PESTE 70 DE METRI LA CIOCAN!

s-a desfășurat in condițiuni bune 
și foarte bune. Toți elevii mei sint 
doritori să se impună prin rezultate 
de valoare și pentru aceasta n-au 
făcut nici un fel de economie de 
efort; ba dimpotrivă...

— Cum 6e prezintă Tudor Stan 
în actuala etapă de pregătire ?

— Stan este, indiscutabil, cel mai 
valoros dintre aruncătorii pe care-i 
pregătesc. Anul trecut, ca junior, a

AU ÎNCEPUT... SURPRIZELE ÎN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI".

legrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

★
Tot joi, la Drobeta Tumu-Seve- 

rin, s-a desfășurat plenara Consi
liului județean Mehedinți pentru 
educație fizică și sport.

La capătul unor dezbateri vii șt 
fructuoase, purtînd un pronunțat 
caracter de lucru, pornindu-se de 
la lipsurile semnalate în materia
lul supus analizei, a fost adoptat 
Un plan de măsuri, întocmit în baza 
Sarcinilor trasate mișcării sportive 
de către Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie 1973

In biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Uie Matei, secretar 
âl Comitetului județean de partid, 
președinte al C.J.E.F.S., Dumitru 
Popescu, prim-vicepreședinte, Mihai 
Voicu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Marius Cojocaru, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Vasile Nistor, prim-se- 
crfitar al Comitetului județean 
U.T.C., Gheorghe Săftoiu, președin
tele Consiliului județean al Orga
nizației pionierilor, Mihai Burci, 
inspector general al inspectoratu
lui școlar județean, vicepreședinți. 
Grîgore Dăncilă, secretar, precum 
și încă 7 membri.

In cuvîntul rostit de tovarășul 
Hie Matei, după alegerea sa in 
funcția de președinte al C.J.E.F.S., 
și în telegrama adresată conducerii 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a fost exprimată ho- 
tărîrea fermă de a se înfăptui in
tegral vastul program ce se află în 
fața mișcării noastre sportive.

Și la sfîrșitul acestei săptămîni, 
lergările de cros se vor afla 
ordinea zilei. Iată o imagine de la 
o asemenea acțiune organizată în 

Capitală...

a-
la

Dacă primele zile ale întrecerii 
de tenis dotate cu „Cupa munici
piului București" au decurs normal 
din puhet de vedere al rezultate
lor, favoriții continuîndu-și cursa 
nestingheriți, ieri am asistat la cî
teva surprize. Laurențiu Țiței (Șc. 
sp. Constanța) antrenat de prot. 
Gh. Patrichi, a învins pe Ion Li
vin’ (Steaua), favoritul nr. 4, cu Ca
tegoricul scor de 6—0, 6—0, califi- 
cîndu-se în turneul final la juniori 
mari. De asemenea, în urma victo
riei cu 6—1, 6—3 asupra lui L. 
Soare (Steaua), tînărul Țiței s-a ca
lificat și pentru turneul final al 
categoriei 15—16 ani.

A doua surpriză a furhizat-o I. 
Russen (Progresul) care l-a între
cut în trei seturi î 6—2, 4—6 6 1 
pe colegul său de club D. Mirza, 
acesta din urmă fiind cîștigătorul 
recentului concurs „Criteriul de pri
măvară” — categoria 17—18 ani.

Alte rezultate : juniori 17—18 ani: 
F. Manea (Dinamo) — M. Mîrza 
(Progresul) 6—3, 6—3; C. Curcă 
(Progresul) — C. Ionescu (Dinamo) 
6—3, 6—4; 16—17 ani, băieți: 
A. Crăciun (Dinamo) — S. Zancu 
(Cutezătorii) 7—5, 7—5 ; N. Neu
man (Dinamo) — C. Fețeanu (Cu
tezătorii) 7—5, 6—2; copii, 13—14 
ani: H. Hanganu (Steaua) — P. Ra
dar (Dinamo) 1—6, 6—4, 6—4 ; A. 
Cioclov (Steaua) — L. Mancaș (Te
nis Club București) 6—5, 6—3 ; S. 
Zaharia (Dinamo) — R. Constan- 
tinescu (Dinamo) 6—5, 6—3 ; C. 
Crăciunescu (Tenis Club) — A. Po
povici (Cutezătorii) 6—1, 6—5 ; I. 
Iovănescu (Progresul) — M. Alexe

(Steaua) 6—1, 6—2; D. Bucătaru 
(T.C.B.) — O. Popovici (Cutezăto
rii) 6—4, 6—2; junioare, 17—18 
ani: Mihaela Dimitriu (Steaua) —*
— Nina Boldinog (Șc. sp. 3) 6—0, 
6—1 ; Delia Răileanu (Cutezătorii)
— Adina Caimacan (C.S.U. Con
strucții) 7—5, 7—6 ; junioare, 15—16 
ani : Gabriela Dinu (Dinamo) — 
Nicoleta Constantin (Progresul) 
6—2, 6—2 ; Sanda Guțu (C.S.U. 
Construcții) — Ileana Constantin 
(Progresul) 6—2, 6—2 ; copii, 13—14 
ani: Lucia Romanov (Cutezătorii)
— Rosemarie Melconian (Șc. sp. 
Constanța) 6—0, 6—0.

întrecerile continuă.
S. IONESCU

avui o performanță de 65,84 m, la 
96 cm de recordul de seniori al lui 
Frederich Schneider. Acum, la an
trenamente, aruncă constant dincolo 
de acest rezultat, ba se apropie 
chiar dc 70 de metri. De la 20 no
iembrie și pînă astăzi el n-a știut 
ce este aceea odihna și săptămînal 
a ridicat la haltere cam 45 000 kilo
grame. Aceasta înseamnă că de a- 
tunci și pină astăzi a depășit... suta 
de mii, ceea ce, vă rog să mă cre
deți, nu este un lucru deloc negli
jabil pentru un atlet tînăr ca et

— Ce obiective și-a propus pen
tru sezonul 1973 ?

— Unul sau chiar mai multe re
corduri. Dorim să debuteze in noul 
sezon cu un record republican pa 
care să-1 poată corecta apoi, de 
mai multe ori. Ne gîndim Ia o per
formanță, in acest an, cit mai apro
piată de recordul mondial de 76,49 
m al vest-germanului Schmidt. Se
riozitatea cu care se pregătește, 
ambiția și posibilitățile sale fizice, 
cu totul remarcabile, mă fac să fiu 
convins că acest tinăr va putea as« 
pira. in mod îndreptățit, la perfor
manțe cu totul deosebite. Puțină 
răbdare și le veți putea comunica 
cititorilor „Sportului"...

— Le așteptăm cu încredere) 
Succes 1

CĂLĂRIE Sîmbătă și duminica la baza hipica din Calea PIcvncî

LUMEA SPORTULUI ÎNTR-UN UNIVERS AL CHIMIEI!
(Urmare din pag 1)

— Planul de măsuri adoptate re
cent de C.N.E.F.S., în lumina Hotă- 
rîrii Plenarei C C, al P.C.R., pri
vitor la dezvoltarea activității 
masă, ca un suport de bază 
aceea de performanță, a fost 
cu deosebită însuflețire de 
noștri. Planul nostru inițial 
tivitate a fost îmbunătățit în lumi
na ultimelor indicații, pentru a da 
un impuls și mai mare activității 
sportive de masă

în drum spre 
schimb, tovarășul 
împărtășește alte 
de activitatea sportivă.

— La ora aceasta avem 28 de e- 
chipe de fotbal, 10 de volei și 6 de 
popice.

— O cifră destul de impresionan
tă, cu care ar dori să se mîndrească 
multe întreprinderi.

de 
pentru 
primit 
tinerii 
de ac-

din combinat.
secția piese de 
Ion Iordache ne 
amănunte legate

— Acum, însă, ne intensificăm 
eforturile către organizarea unor 
acțiuni de masă, cu o largă parti
cipare, a turismului.

Pătrundem în secția piese de 
schimb, care a realizat o producție 
Suplimentară de cîteva sute de mii 
de lei. De asemenea, tot aici s-au 
confecționat peste plan utilaje com
plexe pentru industria chimică și 
s-au recondiționat noi piese.

— Sînt mulți sportivi și în aceas
tă seeție, ne încunoștințează mais
trul Aurei Constantin, avizat de 
scopul vizitei noastre. Astfel, avem 
prilejul să-i vedem, absorbiți cu 
pasiune de activitatea lor în fața 
utilajelor șt strungurilor, pe fotba
liștii Stan Magargiu și Pîrvu Aurel, 
pe boxerul Constantin Diaconu, pe 
inginera Florica Antonie, una din
tre talentatele jucătoare de hand
bal ale Combinatului și pe mulți 
alții. Tot în această secție se bucu
ră de o deosebită prețuire lăcătu-

șui Nicolae Grecu a cărui inovație 
la dispozitivul la labirinți determi
nă o economie de circa 30 000 de 
lei. în orele libere, Nicolae Grecu 
este uri redutabil fundaș în 
de fotbăl a secției.

Ne continuăm vizita cu 
curiozitate și admirație și prin alte 
anexe ale Combinatului chimic : fa
brica de butanol, cea de acetilenă, 
de acid azotic. Vizităm apoi fabri
ca de catalizatori anorganici, un mo
del de tehnică modernă, și aci aflăm 
că tinerii au pus la cale un cros de 
cinci kilometri chiar pentru această 
după-amiază.

Părăsim Ia ceasul amiezei Combi
natul chimic Ișalnița, cu sentimen
tul că el reprezintă nu numai un 
izvor nesecat de produse valoroase 
pentru ogoarele și industria noas
tră, dar și un șuvoi tumultuos de 
tinerețe și elan, care caută cu stă
ruință și ardoare drumul spre îm- 
bietoarea lume a stadioanelor.

UN ATRACTIV CONCURS
Din inițiativa clubului Steaua, ama

torii concursurilor <le eehltație vor avea 
prilejul să asiste sîmbătă și duminică ia 
întrecerile de călărie (dresaj și obsta
cole) dotate cu „Cupa Steaua", dispu
te care prefațează competițiile interne 
ale noului sezon.

DOTAT CU
fost programate probe de

echipa

sporită

Săptâmina viitoare

CUPELE EUROPENE

Sîmbătă au___ . -__  - __
dresaj, care se vor disputa pe trei ca
tegorii : juniori, seniori șl Sf. Gheorghe. 
La ultima probă au dreptul de partici
pare toți caii, întrecerea desfășurîndu-se 
în două grupe, una rezervată călăreți
lor seniori, cealaltă juniorilor.

Duminică, cea de a doua zi a con- 
cursului, a fost rezervată probelor de 
obstacole. Prima este deschisă juniori
lor începători, celor avansați și cailor 
remonț! începători ; la a doua, în care 
înălțimea obstacolelor Va fl Intre 1,15 
m și 1,20 m, 
zenta la start 
sați. Cea mal 
gur, proba a

au dreptul de a se pre- 
seniorii și juniorii avan- 
spectaculoasă va fi, desl- 
treia, de forță, ce se va

„CUPA STEAUA1'
desfășura pe cinei obstacole, cu o înăl
țime inițială de 1.20 m. •

Și-au anunțat participarea cMfiteți 
de la cluburile Dinamo. „Filmul” și 
Steaua, precum și componenți ai iotu
rilor reprezentative, care se pregătesc 
pentru apropiatele concursuri interna
ționale.

Să precizăm că va Intra în posesia 
trofeului acel călăreț care va executa 
progresia de dresaj sau parcursul de 
obstacole în cel mai frumos și corect 
stil și va ocupa, totodată, un loc frun
taș în clasament. De asemenea, se vor 
acorda numeroase premii și celorlalți 
concurenți clasați pe primele locuri.

In ambele zile. întrecerea Va avea toc 
la baza hipică din calea Plevnel, cU în
cepere de la ora 9.30.

CARNET 
DE REPORTER ZILNIC, ACESTE ZILE FRUMOASE DE VACANȚĂ...

De la începutul vacanței de pri
măvară a elevilor, în parcul spor
tiv Progresul se desfășoară un pro
gram non-stop. 
zilnic 
tru a 
tatea, 
lie — 
12 aprilie

Sînt preșcolari și școlari din sec
torul 6 cărora — prin intermediul 
Consiliului de educație fizică și 
sport și clubului Progresul — Ii 
s-au pus la dispoziție sălile și te
renurile frumosului parc sportiv 
din str. dr. Staicovici. Este o exce
lentă modalitate de a apropia pe 
copii de exercițiul fizic, de sportul 
preferat. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît ta fiecare teren sau în 
săli, antrenori și profesori de spe
cialitate sînt gata să 
micii amatori.

Cum e și firesc la 
animația cea mai 
în jurul

care angrenează 
sute de copii și școlari. Pen- 
respecta cu strictețe reali- 

cîteva cifre: vineri 6 apri- 
508, luni 9 aprilie — 560, joi 

526.

îndrume pe

„Progresul", 
mare există 

V7 în jurul fotbalului. Competi
ția de „mini", găzduită pe cele trei 
terenuri rezervate piticilor, a an
grenat echipe din nu mai puțin de 
14 școli generale ale sectorului, cu 
elevi din clasele V—VI și din alte 
8 în care eroii sînt elevi în clasele 
Iii și IV La data cînd apar aceste 
rînduri s-a încheiat turul minifot- 
baliștilor din III și IV, care are în 
frunte echipa Școlii generale nr.

148. Continuă meciurile din tur, 
pentru clasele V și VI, în care se 
disting formațiile Școlilor generale 
nr. 127 și nr. 137. Merită a fi rele
vat efortul de dirijare a competiții
lor de către prof. Al. Eftene, care 
este ajutat de antrenorii clubului 
Progresul. Este o colaborare care, 
pare-se, va merge mai departe, pe 
firul selecției, al performanței. O 
plăcută surpriză : printre minifot- 
baliști l-am întîlnit și pe Tudorel 
Mateianu, fiul lui Viorel Mateianu, 
una din gloriile Progresului, nu cu 
prea mulți ani în urmă. Tudorel 
promite și, cine știe...

Un iureș continuu există și în 
jurul terenurilor de tenis. 
Prof. Vladimir Crevenciuc do

vedește o mare artă, reușind să găr 
sească loc pentru joc fiecăruia din 
zecile de copii, „înarmați" cu palete 
și rachete. Pe cele patru terenuri re
zervate tenismenilor lucrează cu
rent aproape 100 de copii, băieți și 
fete, cei selecționați cu aproape 
două luni în urmă din grădinițele 
și școlile generale ale sectorului, 
100 din aproape 1 000 I Dar, ceea ce 
am remarcat, la „Progresul", este 
faptul că, paralel cu instruirea mi- 
nitenismenilor, prof. Crevenciuc 
realizează o preselecție continuă — 
aproape că nici nu știm cînd găseș
te timp să fie peste tot ! — în ideea 
Ca pînă la finele — acestei luni

să-și poată fixa lotul de copii pen
tru secția de tenis a clubului. Nu-i 
o treabă prea ușoară, dar prof. 
Crevenciuc suportă cu stoicism ri
gorile unui program extrem de în
cărcat. Poate și pentru că o are 
în permanență alături pe fiica sa, 
Diana (4 anișori), o viitoare spor
tivă.

O competiție mini este în plină 
desfășurare și la handbal. Fe
tele au încheiat turul, într-o 

întrecere cu multe aplauze la fie
care meci (și cu multe lacrimi...), 
care a relevat tenacitatea și efica
citatea elevelor de la „126", con
duse de neobosita antrenoare, prof, 
toana Mateescu, fostă sportivă de 
lot, din generația de aur a handba
listelor. Băieții mai au încă două 
etape. Concurează la locul I echipe
le de la „141“ și „150", singurele 
neînvinse. Probabil că partida 
rectâ va decide pe lider...

Voleiul — cel masculin — lu
crează paralel în sală și în 
aer liber sub supravegherea 

prof. Popa. Copiii se adună cu mult 
interes în jurul plasei, captați de 
buna dispoziție a antrenorului, dar 
și de prezența — nu rareori — a 
maestrului emerit al sportului, 
prof Horațiu Nicolau. Sînt elevi, 
mai ales de la „144", „142“ și „111", 
principalele pepiniere de volei ale 
„Progresului".

a m văzut pe tereni 
chet doua fetițe 
1.75 m la 14 ani n

m văzut pe terenul de bas- 
‘: de peste 

1,75 m la 14 ani neîmpliniți t 
Racoviceanu și Maria Alexan- 
Sînt două din speranțele Pro-

di-

Ana 
dru. 
greșului, care vor completa — sîn- 
tem convinși — garnitura ce aspiră 
la promovarea în divizia A. Ele și 
— desigur — multe alte foarte ti
nere baschetbaliste care populează 
masiv terenurile din str. dr. Stai- 
covici...

...Am lăsat la urmă atletismul. 
Reprezentanți a 25 de școli genera
le și-au trimis sportivi și sportive 
la competițiile de triatlon și tetra- 
tlon organizate pe „Progresul". A 
fost un mie festival al atletismului 
școlar din sectorul 6. O întrecere 
reușită, o pledoarie deschisă pen
tru sportul olimpic nr. 1.

★
Este de salutat inițiativa clubului 

Progresul ca, acum în vacanța de 
primăvară — și nu numai acum — 
să ofere porți largi activității spor
tive de masă. O tnițiativă care se 
înscrie net in suita măsurilor 
conizate de recenta Ilotărîre 
partid. Ce bine ar fi fost ca și 
cluburi bucureștene să fi avut 
țiative asemănătoare.

LA SABIE Șl SPADĂ
Sabreril și spadasinii noștri frun

tași se află în fața unor noi compe
tiții de anvergură, ambele, progra
mate la sfîrșitul săptămînii viitoare 
(27—29 aprilie).

în primul rînd este vorba despre 
Cupele europene la sabie și spadă, 
prima avînd ca loc de desfășurare 
Budapesta, iar cea de a doua, orașul 
vestgerman Heidenheim. In ambele 
întreceri, scrima noastră este repre
zentată de formațiile campioane, cele 
ale clubului Steaua. Aceste competi
ții vor fi urmate de turnee indivi
duale. Cel mai important (fiind in
clus și în seria de probe pentru Cupa 
mondială la arma respectivă) îl con
stituie întrecerea sabrerilor pentru 
tradiționala „Cupă Hungaria". Aici, 
în afara trăgătorilor clubului Steaua 
urmează să ia parte sabre'rul nostru 
nr. 1, Dan Irimiciuc (Politehnica Iași) 
și alți cîțiva reprezentanți ai tinerei 
generații. Spadasinii vor concura și 
ei, după Cupa Europei, într-un tur
neu individual unde vom fi de ase
menea reprezentat! de sportivii Ste
lei și de cîteva elemente de perspec
tivă.’

sa NATATIE Campionatele

internaționale de sărituri
LA EDIȚIA A Vll-a, REPREZENTANȚI A ȘASE ȚĂRI

Tradiționalele campionate inter
naționale de sărituri în apă ale 
României, aflate la ediția a Vil-a, 
se vor bucura și anul acesta de o 
participare bogată. Intr-adevăr, Ia 
F.R.N. s-au primit confirmări din 
partea federațiilor de specialitate 
din Polonia, Ungaria, Bulgaria, R.D. 
Germană și R.F. Germania, fiecare 
dintre ele prezentîndu-se cu săritori 
de valoare, campioni de seniori sau 
de juniori ai țărilor respective.

în vederea acestor confruntări, 
lotul român s-a pregătit cu asidui
tate și este hotărît să aibă o com
portare remarcabilă. Din păcate, 
însă, accidentarea a două dintre 
cele mai bune săritoare, Melania 
Decuseară și Sorana Prelipceanu, va 
handicapa echipa țării noastre care.

în aceste condiții va conta în lupta 
pentru primul loc doar pe Ecateri- 
na Dumitriu, secondată de Mihaela 
Atanasiu, Florentina Socol și Ange
la Popescu.

Reprezentativa masculină îl are 
în frunte pe multiplul campion Ion 
Ganea, urmînd ca Gerhard Fabich, 
Vasile și Doru Nedelcu, Alexandru 
Bagiu și Ion Ilieș să valorifice pri
lejul de afirmare oferit de această 
competiție care se va desfășura du
pă următorul program : sîmbătă — 
platformă fete și trambulină bă
ieți ; duminică — platformă băieți 
și trambulină fete. în fiecare Zi, 
întrecerile încep la ora 10 și la 
ora 17, la bazinul „23 August" din 
Capitală.

CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT DIN 22 APRILIE 1973

pre- 
de 

alte 
ini-

T. BRADETEANU

Duminică 22 aprilie a.c., Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează un concurs special 
Pronosport la care se acordă premii 
suplimentare în valoare de 250.000 
lei din FOND SPECIAL.

Se atribuie 2 autoturisme 
tragere la sorți, 1 
1 TRABANT 601, 
în bani și premii 
bani.

Participarea se 
buletine (bilete) cu care ____
la concursurile obișnuite. înscrierea 
pronosticurilor (1, X, 2) precum și 
depunerea, înregistrarea etc. a bu
letinelor (biletelor) se fac 
leași condițiuni ca la orice 
obișnuit.

Pentru a putea participa 
buirea premiilor suplimentare, bu-

prin
DACIA 1100 și 

premii obișnuite 
suplimentare în

face pe aceleași 
se joacă

în ace- 
concurs

la Stri

letinul, biletul respectiv, trebuie să 
aibă o TAXĂ DE PARTICIPARE 
ACHITATĂ DE CEL PUȚIN 15 
LEI. Deci, pentru a participa și la 
cîștigurile suplimentare cu variante 
100’/. pe buletinul respectiv trebuie 
completate minimum 5 variante 
100% (fie simple, fie componente 
ale unei variante combinate). Toate 
formele de joc fracționat îndepli
nind condiția de minimum 15 lei 
taxă achitată au drept de partici
pare la cîștigurile suplimentare.

Pentru tragerea la sorți a celor 
două autoturisme, vor fi înscrise 
într-un tabel cu numere de ordine, 
toate variantele care îndeplinesc 
condițiile de obținere a premiilor 
suplimentare. Variantele 10°/» vor 
primi cîte 2 numere de ordine, cele 
25% cîte 5 numere de ordine, cele

50% cîte 10 numere de ordine, iar 
cele 100% cîte 20 numere de ordine.

La tragerea la sorți, varianta 
100% sau fracționată cu primui 
număr de ordine extras va primi 
autoturismul în valoarea cea mai 
mare : DACIA 1100, iar varianta 
cu cel de al doilea număr de ordi
ne extras, va primi autoturismul 
TRABANT 601. De menționat : Cu 
aceeași variantă se poate obține un 
singur autoturism. Variantele care 
cîștigă autoturisme Obțin și cîștigul 
suplimentar în bani, precum 
eventualul premiu obișnuit 
merar.

Depuneți-vă din vreme 
nele 1

$i 
în nu-

buleti-

deRubrică redactată 
LOTO — PRONOSPORT



Kîr. 7389 — Spoitul
SELECȚIONATA
SERIEI A ll-a

A DIVIZIEI B

SUCCESUL DIN PRELIMINARII TREBUIE CONFIRMAT COMBINATA „POLI
C.F.R. TIMIȘOARA

PE CÎND 11 OAMENI FURIOȘI?

ȘI ACUM, TURNEUL FINAL U E E A ! 3-1 (0-1)

Actuala garnitură a reprezentativei 
de juniori în fața importantului exa

men din Italia

Infirmînd multe pronosticuri, echipa 
noastră de juniori a obținut in ex
tremis. calificarea pentru faza fina
lă a turneului U.E.F.A., smulgînd trei 
puncte Greciei șl tot atîtea Iugosla
viei, marcînd cinci goluri (dintre 
care trei în deplasare), primind două 
(pe teren propriu, acele stupide au
togoluri de pe stadionul Politehnica) 
și terminlnd NEÎNVINSA cursa pre
liminariilor. Autorii acestei perfor
manțe se numesc Ci urea, Naghi, Ne-

• Jucători convocațl la trialul 
din 24—28 aprilie ; Boca și Moga 
(C.F.R. Cluj), Coșbuc (Gloria Bis
trița) Marinescu (Metalul Aiud), 
Bălăceanu (I.R.T.A. Reșița). Ena- 
che (Chimia Rm. Vîlcea). Cura 
(U.T.A.), Balacl (Univ. Craiova), 
Roșea și Vizitiu (C.S.M. Reșița), 
Diacmiu (S. C. Bacău). Irimia 
(Rulmentul BIrlad). Faganasi (Ol
tul Sf. Gheorghe). Czaba (A.S.A. 
Tg. Mureș). Burcea (F. C. Argeș), 
Potocea (C.F.R. Timișoara), Belea
ua, Cioacă, Stroie (Sp. studențesc), 
Bișniță, R. Naghi, Tița (Rapid), 
Clobanu (Progresul București) șl 
Marinescu (Steaua). La 24 aprilie 
va avea loc vizita medicală. O zi 
mal târziu vor juca intre el. iar 
la 26 aprilie, la ora 16,30, cei mai 
buni vor da replica divizionarei 
B. Progresul București pe terenul 
din str. dr. Staieovici.

• Sîntem în măsură să anun
țăm calendarul jocurilor din tur
neul final U.E.F.A. Iată datele 
meciurilor echipei noastre : 31
mai, 2 și 4 Iunie. în 7 Iunie vor 
avea loc semifinalele, iar în 10 
iunie finala. Echipa României va 
fi cazată la Forte del Marmi, far 
meciurile din serie se vor juca la 
Massa, Carrara, Forte del Marmi 
și Viareggio.

gruțiu, Iuga, Stoica, Răducaou, plus 
toți ceilalți coechipieri ai lor, care 
au mai jucat la București, Atena, 
Vîrșeț. Cel doi tehnicieni care au 
răspuns de pregătirea echipei — C. 
Ardeleanu șl I. Voinescu — au fă
cut. la rîndul lor, tot posibilul pen
tru a prezenta, la respectivele me
ciuri, o formație capabilă să dea o 
replică viguroasă adversarilor.

Născut dintr-o suită continuă de 
căutări și frămîntâri, actualul lot, 
care îșl_ va încheia cariera juniora
tului răspunzînd „prezent11 la star
tul turneului final U.E.F.A., ediția a

26-a, cuprinde cîțiva jucători de cer
tă valoare (Stoica, durea, Naghi, 
Negruțiu, Iuga, Răducanu) care POT, 
DACA VOR FI AJUTAȚI, SĂ URCE 
PE PRIMA SCENA A FOTBALU
LUI NOSTRU DE PERFORMANTA. 
Și trebuie să fie ajutați, mai ales 
că atîția și atîția dintre divizionarii 
noștri A decepționează de la meci 
la meci. Mai mult, unii antrenori nu 
se sfiesc să afirme că „nu pot mer
ge Ia titlu cu niște juniori". Am vrea 
să le replicăm, dind un exemplu con
cludent : Steaua roșie Belgrad cum 
poate merge la titlu cu juniorul Pe- 
țrovici în formația sa de baza ? Fără 
îndoială, este o chestiune de optică, 
de concepție limitată, care privează 
pînă și pe cei mai dotați juniori — 
din puținii care există, totuși — de 
posibilitatea unei promovări timpurii. 
Dar aceasta este cu totul altă pro
blemă.

Revenind la selecționabilii lui Ar
deleanu și Voinescu trebuie spus, 
încă o dată, că ei și-au făcut dato
ria calificînd echipa pentru Italia. 
Ciurea, Naghi și Răducanu, au JU
CAT TOATE CELE 320 MINUTE 
ALE PRELIMINARIILOR, urmați în 
ordine de Stoica (310 minute), Ne
gruțiu (308), Șumulanschi (257), Iuga 
(253), Chivu (230), Hurloi si Lucuță 
(240), Cotigă (172), Crișan (160), Petn- 
șor (155), Băcescu (90), Vrînceanu 
(80), Munteanu (50), Bălăci (10) și 
Pataki (5). Axul în jurul căruia s-a 
plămădit succesul a fost format din 
CIUREA (un portar cu intervenții 
excelente, șlefuit cu atenție și pri
cepere de Voinescu, oricînd capabil 
să apere în „A“) — NEGRUȚIU (a- 
părătorul aprig, ferm, hotărît) — 
STOICA (un mijlocaș ofensiv exce- 
lînd prin finețea execuțiilor si clar
viziune în joc) — RĂDUCANU (ata
cantul care oscilează între... ridicol și 
admirabil, care poate face totul sau 
nimic). Lingă acest „careu" de va
lori au evoluat constant Iuga și Na
ghi (plasament bun. intercepții reu
șite), Hurloi (mezinul lotului, mijlo
cașul „pendul" din fața apărătorilor), 
Chivu, Șumulanschi și Băcescu (toți 
trei, cu mare capacitate de efort), 
Cotigă, Lucuță, Petrișor, Crișan (ju
cători cu viteză de reacție, rapizi).

Despre ultimul, am vrea să mai 
spunem cîteva cuvinte. La reuniunea 
lotului pentru Vîrșeț a afirmat că 
este accidentat și nu va putea juca. 
Surpriză mare ă fost că, în timp ce 
coechipierii lui din lot luptau din 
greu la Vîrșeț, Crișan apărea... apt 
de joc la Minerul Baia Mare! Din 
două, una : ori n-a vrut să facă de
plasarea în Iugoslavia, ori medicul

echipei Minerul face... minuni, vin- 
decîndu-1 în cîteva zile. Care-o fi, 
totuși, adevărul ?

De ce Insistăm asupra acestei în- 
tîmplări ? Pentru că de acum, toate 
privirile trebuie îndreptate spre tur
neul final, unde este ABSOLUT NE
CESAR CA ECHIPA SA SE PRE
ZINTE CU TOT CE ARE EA MAI 
BUN, să etaleze o comportare cores
punzătoare capacităților jucătorilor 
care o alcătuiesc, să lupte pentru 
a consolida succesele din prelimina
rii. In această ordine de idei, consi
derăm, ca oportune cele două acțiuni 
întreprinse imediat după calificare : 
turneul, în R. D. Germană, al selec
ționatei secunde (cu care a' făcut de
plasarea și Constantin Ardeleanu) și 
trialul de la București (24—26 apri
lie) la care au fost convocați 24 de 
jucători pe care-i prezentăm in che
narul alăturat. Mai întotdeauna ast
fel de acțiuni s-au soldat cu... des
coperiri surprinzătoare. De ce ar 
face excepție cea din 24—26 aprilie ?

Laurențiu DUMITRESCU

Miercuri a avut loc la Timișoara 
o interesantă partidă de fotbal 
care a opus Selecționatei seriei a 
Ii-a a Diviziei ~ 
formațiilor din 
ca și C.F.R.

Jocul a luat
3—-1 (0—1) în favoarea selecționatei 
divizionare B care 
acest prilej un util test 
viitoarelor

Scorul a 
combinatei 
superioară adversarului 
ma parte a meciului.

După pauză, selecționata seriei a 
II-a a preluat inițiativa, și-a impus 
jocul și a reușit să înscrie de trei 
ori, prin Bojin (min. 50), Bodrojean 
(min. 69 autogol) și Serîozo (min 
79).

De subliniat fapiul că în repriza 
a doua selecționata seriei a II-a a 
Diviziei B a avut și două bare, la 
șuturile expediate de Bojin și Mun- 
tCâîlLl

Șt. MARTON — coresp.

B o combinată a 
localitate Politehni-

sfîrșit cu scorul de

acțiuni, 
fost deschis 
(Regep, min.

a efectuat, cu 
în vederea

de echipa
14), ușor 

ei în pri-

Completări la cronica meciului reprezentativelor de tineret, de Ia Odesa

CAH IN COMPORTAREA ECHIPEI
Ieri la prînz, la cîteva minute 

după sosirea lotului de tineret de 
la Odesa, antrenorul C. Drăgușin 
ne-a făcut cîteva precizări în le
gătură cu comportarea echipei noas
tre în jocul pe care l-a pierdut cu 
2—0 în fața selecționatei similare 
a Uniunii Sovietice.

— Ce v-a nemulțumit cel mai 
mult ?

—- Faptul că jucătorii au abor
dat partida eu un exagerat grad 
de timiditate. Chiar de la început 
fundașii au acționat pozițional, cu 
foarte multă prudență. N-au ieșit 
deloc din dispozitiv invitîndu-i par
că pe adversari să atace. Cu o 
asemenea manieră de joc era firesc 
ca fotbaliștii sovietici să păstreze 
inițiativa și Să domine teritorial. 
De altfel, din această cauză în mi
nutul 12 am și primit primul gol.

Ca să ne exprimăm cit mai natural și fără fara- 
fasticuri — să spunem că miercuri seara, fotbaliștii 
noștri au făcut unui din cefe mai slabe meciuri din 
viața lor. Ironiile nu au ce căuta, le-ar face viața 
și mai grea. Cînd un atac nu e capabil să lege nici 
o acțiune sănătoasă în decursul a 90 de minute — 
nu merită să facem ironii și să rîdem răutăcios. Si
tuația nu e bună.

Jucătorii se mișcă pe teren ca in vată, pasele pe 
loc și pe un centimetru abundă, explozie atletică nu 
există, acel stil ofensiv de care vorbirăm și discu
tarăm nu se vede 
ochiul închis.

Mi-a părut sincer 
ei, și de mine. De 
eram convins că nu 
ciul. Cu această idee mă trezisem de 
dimineață. Falsă. Dar mai grav — 
la lumina acestor reflectoare — era 
ce scrisesem săptămîna trecută : nici 
mai mult nici mai puțin că n-avem 
de ce ne teme pentru meciul cu 
R.D.G. ! E căzui să fiu mult mai lu
cid : am devenit îngrijorat și de 
meciul de la Tirana.

Firește că nu-mi stă în cap ideea 
de a demobiliza echipa prin gîndu- 
rile și cuvintele mele de cinstit tele- 
cronicor. Cred că nimănui nu-i trec 
prin minte asemenea trăznăi — ce-i 
emis cînd ai creionul rapid și indignarea facilă. Dar 
cred că la fei de îndreptățită e și ideea ca jucă
torii noștri să nu-și demobilizeze suporterii. Căci 
trebuie să ne gîndim și așa : mobilizarea morală nu 
poate fi unilaterală. Eu îmi interzic să-l descurajez 
pe Troi, să zicem, dar Troi ce face ca să nu mă 
descurajeze pe mine și pe ai mei, din tribună ? 
Scriu Troi — dar aș putea scrie și Sameș, și Dumi
trache, și alte nume mobiiizabile...

Ca să fiu cît mai natural, să mai spun că adver
sarii nu mi s-au părut nici o clipă inabordabili. 
Bucurîndu-ne de avantajul terenului propriu, s-ar 
putea ca la fel de bine să-i irivingem noi cu 2—0. 
Problemele de joc sînt asemănătoare : nici ei n-au 
foarte mari valori fotbalistice, n-au viteză de Ajax, 
dar par mai serioși decît noi în pase, în marcaj, 
în joc. Eu n-oș bate darabana cu atîta foc pe tema 
lipsei la ora actuală a unor mari jucătorf

nici cu ochiul liber, nici cu
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INSUFICIENTA PREGĂTIRE FIZICA, 
SUBIECT ABORDAT DE TOJI INTERLOCUTORII

KIEV, 19 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Meciul U.R.S.S. — România s-a 
terminat. Pătrundem în cabina e- 
chipei noastre. Jucătorii sînt pră
bușiți pe fotolii. în anteeameră, 
Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc privesc gînditori tntr-un punct 
nedefinit. încerc să schimb cîteva 
cuvinte. Valentin Stănescu este 
prompt: „Am fost învinși de di
namismul echipei sovietice, de plu
sul de alergare al tuturor fotba
liștilor sovietici". Pătrundem îm
preună în vestiarul jucătorilor. Va
lentin Stănescu continuă, adresîn- 
du-se tuturor: „După Cum ați
văzut, nu se poate realiza totul cu 
tehnica. Dacă l-ați privit pe Kolo
tov. acest excelent tehnician care 
a alergat pe tot terenul, ați avut, 
cred în față tipul de jucător al 
fotbalului modern".

Jucătorii noștri acceptă acOastâ 
Idee. Cei mai mulți tac. Răducanu 
adaugă cîteva cuvinte, spunînd că, 
tn afara pregătirii tehnice defici
tare, s-a simțit și O lipsă de su
dură. Jucătorii tineri păstrează o 
liniște firească. Toți sînt puternic 
afectați de nereușita debutului lor. 
Părăsesc vestiarul cu impresia că 
acest joc cu reprezentativa U.R.S.S. 
și, mai ales, rezultatul lui a jTost 
primit eU 
cută din 
comise.

Trec în 
sovietici.
ghenie 
morîtul 
Vesel: 
română 
plăcut totuși jocul ei în primul 
sfert de oră de după pauză. I-am 
remarcat pe fundașul Sătmăreanu 
și pe mijlocașul Dumitru în pri
mele 45 de minute". Hurțilava e șî 
el vesel! „Sînt mulțumit de jocul 
echipei U.R.S.S., față de gradul

oarecare luciditate, năs- 
recunoașterea greșelilor

vestiarul fotbaliștilor 
îl întîlnesc pe Ev- 

Goreanski, veșnic poso- 
Goreanski este în sfîrșit 

„Îmi dau seama că echipa 
nu e pusă Ia punct. Mi-a

pregătirii noastre". Il rot sâ ne 
spună cîteva cuvinte despre echi* 
pa noastră i „Am impresia că fot» 
hallștii români vor să rezolve prea 
mult situațiile de joc prin acțiuni 
individuale. De asemenea, ei sînt 
Încă departe de forma fizică nece
sară unui joc internațional. Ca 
spectator, am urmărit ambele echi
pe. Cred că echipa României poate 
juca mult mai bine".

Revedere cu Paramonov, antre
norul secund al reprezentativei so
vietice : „M-a frapat mult absența 
susținerii atacului de către linia de 
mijloc. Sînt absolut de acord cu 
Goreanski: jucătorii care au ieșit 
în evidență sînt Sătmăreanu și 
Dumitru". Căpitanul echipei sovie
tice, Kaplicinii, afișează un calm 
imperturbabil. ÎI felicit și-i cer 
părerea: „Am fost emoționat îna
inte de meci. Știam că echipa Ro
mâniei are o înaltă tehnicitate. 
Mi-am întărit această Impresie ur
mărind jocurile ei cu Ungaria Ia 
televizor. Cred că ceva nu merge. 
Nu știu dacă-i de ordin fizic, tac
tic sau psihic". în sfîrșit, îl întîî- 
nim pe Muntean autorul celui 
de-al doilea gol. Talentatul condu
cător de joc al echipei U.R.S.S. 
pare un bâiețandru în preajma tur
neului U.E.F.A. Dar anii s-au în
mulțit și în palmaresul său. îmi 
spune: „Am cunoscut bine echi
pa României. Am urmărit-o 
multă atenție în America de Sud, 
acum trei ani, cînd am fost în 
turnee paralele. N-am scăpat nici
odată prilejul de a o vedea. Jucă
torii mi s-au părut excelenți teh
nicieni. Jocul de astăzi mi-a a- 
mintit foarte rar de tehnica im
pecabilă a fotbaliștilor români. Nu 
știm dacă ei au pierdut tehnica. 
Mă îndoiesc de așa ceva. Probabil 
că Ia baza acestei deficiențe SC 
află tot pregătirea fizică insufi
cientă. Vreau să mai spun că nici

noi nu sîntem Ia punct cu pregă
tirea fizică, deși se spune că am 
alergat mult mai mult".

Aici, microreportajul nostru se 
încheie. Imensul stadion din Kiev 
e părăsit treptat de zecile de mii 
de spectatori. Cei mai bătrîni își 
aduc aminte, probabil, că. cu ani 
în urmă, echipa națională a Ro- 
mflniei a dat o replică mult mai 
dîrză, reușind un excelent rezultat 
de palmares : 1—1...

Ioan CHIRILA

Echipa nu și—a revenit decît spre 
sfîrșitul primei reprize cînd a reu
șit să echilibreze jocul și să atace 
cu mai mult curaj. în min. 41 Roz- 
nai, singur în interiorul careului, 
a ratat o mare ocazie. Ca să nu 
mai vorbim de golul perfect vala
bil înscris de Mulțescn, în min. 43, 
anulat pe motiv de ofsaid de ar
bitrul polonez M. Srodetzki, depă
șit de multe ori în timpul meciu
lui. La pauză am stat de vorbă cu 
jucătorii, și i-am sfătuit să joace 
mai curajos. Unii dintre ei, cum 
ar fi Dumitriu IV, Moldovan. Tă- 
n&sescu, Anghelini, Vișan și Mul
țescu, m-au ascultat; ceilalți însă 
au continuat să participe foarte re
ținut în joc.

— Alte constatări ?
— Să le luăm pe rînd. Fundașii 

au arătat lipsuri în aplicarea mar
cajului, a dublajului și a mobili
tății. Mijlocașii s-au situat la un 
nivel corespunzător. Au alergat 
mult și cu folos. în schimb, atacan- 
ții, chiar dacă au reușit unele com
binații de efect, odată ajunși 
în zona de finalizare nu au 
mai avut resursele necesare să 
poată fructifica. E drept, șl-au creat 
cîteva situații favorabile, pe care 
însă le-au ratat, fie din pricina 
impreciziei în șut, fie datorită for
mei excepționale a portarului Kuz- 
nețov, căruia îi întrevăd 
strălucită.
- Ce n* puteți spune 

cătorii sovietici ?
— Alcătuiesc o echipă 

tă, în compoziția căreia 
jucători experimentați, toți compo
nent» ai formațiilor care activează 
în campionatul unional. Au un ga
barit impresionant, practică jocul 
în forță și viteză. O impresie deo
sebită ne-au lăsat Jukov de la Di
namo Moscova, Iakubik și Buriak 
de la Dinamo Kiev și Husaev de 
la Dinamo Tbilisi.

Gheorghe NERTEA

o carieră

despre jw

echilibra- 
se găsesc

cu

NESATISFĂCĂTORUL TEST
AL REPREZENTATIVEI

(Urmare din pag 1)

cuțl, nu mai este pilonul cunoscut 
al echipei.

Aceste inadvertențe în funcționarea 
mecanismului echipei s-au repercutat 
logic, în randamentul 
mal exact în finalizare 
șit foarte puțin, mai cu seamă în 
repriza întîi, cînd nici unul din cei 
3 jucători din linia de atac 
stituit un pericol pentru 
adică nici unul dintre ei 
vreodată la poartă !

Desigur, primul lucru la 
buie să se gîndească antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc 
este cuplul de fundași centrali. Pen
tru linia de mijloc există posibili
tăți de ameliorare a jocului ; atacul 
insă ridică cele mai multe semne de 
întrebate, pentru că — la drept vor
bind — miercuri n-a dat satisfacție 
nici unui dintre cei cinci jucători 
folosiți (Trol, Dumitrache, Lucescu, 
Mureșan, Marcu). Este, fără îndoia
lă, bine că echipa noastră se orien
tează — sau încearcă să se orienteze 
— spre un joc ofensiv. A juca însă 
ofensiv nu înseamnă a arunca înva-

diu ofensiv, 
unde s-a reu-

n-a u con- 
Rudakov, 

n-a șutat
care tre

râu de joc, de 
mine — fiindcă 

•vom pierde me

felfei;

drept, lesne de

-------------------------------- f

români de fotbai-asociație. îmi aduc aminte că in 
’57, cind echipa noastră scotea acel 1—1 cu U.R.S.S. 
la Moscova, nimeni din tribunele noastre nu avea 
senzația că fotbalul nostru geme de mari valori. 
Atunci oftam după Marian și chiar Humis, deși îi 
aveam pe Constantin și Ene. Dar se compara Ene 
— în ochii noștri — cu Baratky ? Acum ne uităm 
Ia acea echipă din ’57, la acea epocă fotbalistică 
de parcă am vorbi — în artă — de Renaștere... In 
fond, nu e deloc un sentiment urît sau nociv, E 
veșnica nostalgie a omului după timpul care curge, 

a |uj <rpe vremea"..., care schimbă 
persoectiva sentimentală. Citeam mai 
zilele 
tema 
nostru 
după 
parte.

Incit pentru mine mai gravă de
cît lipsa de valori — totdeauna dis
cutabile într-o țară talentată ca a 
noastră — este lipsa serioiitâții în 
fotbal. Priviți din nou la juniorii noș
tri — calificați, în sfîrșit, după un joc 
foarte bun, la Vîrșeț. Toată lumea 
îi omagiază, acel Răducanu e feli
citat exact pentru golurile marcate 
prin driblarea a doi-trei-cinci-zece ad
versari, după ce cu același procedeu 

fiartă cu Grecia I Nu știu ce crede 
talent — dar eu nu pot uita meciul

veșnica vraja 
de atitea ori

trecute o anchetă din ‘38 pe 
morei mediocrități din fotbalul 
I Pe vremea Ripensiei, se ofta 
.Chinezul"... Și așa mai de

era s-o facă 
marele nostru 
cu Grecia : de mici, din epoca juniorotului, jucătorii 
noștri nu se pot mobiliza decit după ce-au făcut-o 
fiartă și au simțit că dau de dracu I... E aici o 
certă, excesivă și gravă neseriozitate, o structurală 
lipsă de echilibru, venită fie din prea mult talent, 
fie din prea puțină

Să fie dialectica 
din această situație 
speranța că, după 
în șa ? Constat că — tocmai acum — această spe
ranță nu mă părăsește; poate și din cauza filmu
lui transmis după meci — „12 oameni furioși"..., 
foarte bine venit in momentele acelea pentru edu
carea noastră, a suporterilor serioși și talentați de 
care nimeni nu trebuie să se îndoiască...

educație sportivă.
atit de dialectică, Incit tocmai 
neplăcută să se nască din nou 
acest eșec, iar vom sări bine

Pe circuitul de la Dijon mașinile „Matra Simca", conduse de francezii 
Henri Pescarolo — Gerard Larousse (câștigătorii cursei) și .1. p. Beltoise 
— Franțois Cevert conduc plutonul în a treia probă a campionatului 
mondial al constructorilor de automobile Foto i A.F.P.

TURNEUL DE LA MONTE CARLO
ILIE NASTASE IN SEMIFINALE

I. Țiriac eliminat de Goven

BELPHEGOR

în turneu! de la Las Paimas

Fl. GHEORGHIU ÎNVINGE

ÎN 19 MUTĂRI
PE KAVALEK !

LAS PALMAS. 19 (Agerpres). 
două runde înaintaș terminării 
lui internațional de șah de_
Palmas (Insulele Canare), marele maes
tru sovietic Leonid Stein se menține 
lider eu 8*'! puncta. II urmează in cla
sament Petrosian (URSS) — 8 p (și o 
partidă întreruptă), Ribli (Ungaria), An
dersson (Suedia) — 8 p. Hort (Ceho
slovacia) — 7 (1) p. Gheorghiu (Ro
mânia) și Calvo (Spania) — 7 p.

Florin Gheorghiu a obținut, Sn runda 
a 13-a. o victorie rapidă. în numai 19 
mutări, în partida susținută cu Liubomir 
Kavalek. Liderul clasamentului, L. Stein 
H cîștigat la Llubojeviei, iar Petrosian 
t-a învins pe Diez del Corral. A fost 
consemnată remiza în partidele I'.ee — 
Rlblî, Andersson — Rug ți Darga — 
Calvo. Partidele Saidy — Hort și Hu- 
guet — Panno s-au întrerupt.

Penultima rundă programează partida 
dintre marii maeștri sovietici L. stein 
și T. Petrosian. Florin Gheorghiu va 
Juca (avînd piesele negre) cu Hort.

JUCĂTORII
DE TENIS DE
AU EVOLUAT

— Cu 
turneu- 
ia La-U

MASĂ CHINEZI
LA MUNCHEN

„AM, N AM TREABA,
EA ORA 12 TRECUTE FIX,

SÎNT ÎN INCINTA TERENULUI DE JOC

I I I
I I

ii

riabil înainte orice minge recupera
tă, așa cum (dintr-o greșită înțele
gere a sensului jocului pe atac) au 
făcut, la Kiev, jucătorii noștri. Un 
atac care nu păstrează cît de cît 
balonul, care nu încearcă să combi
ne, care nu leagă mai mult de două 
pase, Cufti s-au petrecut lucrurile în 
meciul de alaltăieri, nu poate depăși 
o apărare ca cea a vicecampionilor 
actuali ai Europei. Este însă adevă
rat că în acest campionat se resimte 
în modul cel mai acut lipsa de ex
periență (Troi, Mureșan — debutanți, 
Marcu — un singur meci la activ ca 
„tricolor") lucru cu atît mai negativ 
pentru randamentul de ansamblu în 
condițiile cînd nici jucători cu expe
riență, ca Lucescu sau Dumitrache, 
nu sînt, astăzi, apți de a-i pune pe 
cei tineri în situația de a-și etala 
unele calități.

Au existat, la Kiev, și unele pe
rioade relativ bune de joc ale echi
pei noastre, acelea din debutul re
prizei secunde și din final, cînd 
colorii" au jucat cu mai multă con
vingere, reușind să echilibreze par
tida sub raport teritorial. Au fost 
momentele cînd Anca și Nunweiller 
au urcat cu mai mult curaj în ofen
sivă și cînd echipa a început să pa
seze mai atent, cînd fiecare jucător 
a acționat mai decontractat.

De la aceste cîteva momente bune 
trebuie să pornim, aducînd echipei 
naționale, în săptămînile care urmea
ză, echilibrul său funcțional, voința 
și încrederea în posibilitățile sale, un 
plus de claritate în drumul său. Și. 
nu ca lucrul cel mai neînsemnat, 
mai multă stabilitate în compoziție...

i

„tri-

MONTE CARLO, 19. — Etapa op
timilor de finală din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Carlo s-a soldat (exceptînd 
partide) cu rezultate scontate, 
cum s-a anunțat, Ilie Năstase 
liminat cu 6—2, 6—2. pe Peter 
(Ungaria), Ion Țiriac a pierdut însă 
în trei seturi (4—6, 6—3, 2—6) in fața 
francezului Georges Goven. A ieșit 
din cursă șl italianul Corrado Bara- 
zuttl, care îl eliminase în turul an
terior pe Manuel Orantes (Spania). 
Barazutti a fost învins cu 6—2, 6—3 
de către tînărul jucător suedez Bjorr 
Borg. Alte rezultate din „optimi" t 
Panatta (Italia) — Mignot (Belgie) 
6—4, 6—2 ; Proisy (Franța) — J. Gis
bert (Spania) 6—4, 6—4 ; Munoz

Monte 
cîteva
După 

l-a e- 
Szoke

(Spania) — Bertolucci (Italia) 6—4, 
7—6; Mulligan (Italia) — Homber- 
gen (Belgia) 6—1, 6—0; Elschenbroich 
(R.F.G.) — Gulyas (Ungaria) 6—2,
6—2.

în sferturile de finală, îlie Năstase
1- a învins pe vest-germanul Elschen- 
broich cu 6—2, 7—5, 6—2, calificîn- 
duse în semifinale.

Au început întrecerile turneului 
feminin de senioare. Virginia Ruzici 
s-a calificat pentru turul doi prin 
neprezentarea jucătoarei austriece 
Sonja Pachta. A fost eliminată, însă, 
Iudit Dibar Gohn, pierzînd ia ma
ghiara Katălin Borka, cu 3—6, 4—6. 
Surprinzător, italianca Bassi a fost 
învinsă de cehoslovaca Tomanova i
2— 6, 4—6.

MUNCHEN, 19 
lbt al jucătorilor 
din R. P. Chineză, care au fost pro
tagoniștii recentelor campionate mon
diale de la Sarajevo, a evoluat în 
sala Olympia din MOnchen. în com
pania reprezentativelor R. F. Germa
nia. Peste 2 500 de spectatori au ur
mărit un spectacol sportiv de înaltă 
clasă, victoria revenind echipelor 
R. P. Chineze cu 3—0 la feminin și 
cu 5—1 la masculin, în meciul mas
culin, 
2-0 
Iași 
nin, 
2—1

(Agerpres). — Un 
de tenis de masă

Lian Ko-lian l-a învins cu 
pe Eberhardt Scholer și cu ace- 
scor pe Schmittinger. La femi- 
Lin Me!-ciun a lntrecut-o cu 
pe Hendrikssen.

CORESPONDENTA DIN BERLIN

Pauza, intervenită, duminică, în cam
pionatul diviziei A, a făcut ca meciu
rile diviziei B să ocupe fotoliile de 
orchestră să se bucure de o atenție 
sporită hi rîndurile iubitorilor de fotbal. 
Consemnăm, In același timp, ca pozitiv 
faptul că, ia conducerea multor jocuri 
au fost delegați arbitri din primul eșa
lon, cu autoritate indiscutabilă, ceea ce 
a contribuit la buna desfășurare a par
tidelor. la crearea unor condiții favo
rabile de joc in teren și la instaurarea 
unul climat de sportivitate deplină, în 
majoritatea cazurilor, în tribune. Chiar 
dacă n-a fost luată din primul moment, 
a fost salutară, de pildă, măsura Cole
giului centrai al arbitrilor, de a delega 
ia ce! mai important meci al etapei, 
Minerul Baia Mare — Politehnica Ti
misoara, o brigadă „tare", compusă din 
N. Hainea (centru) și Gh. Popovici și C Nicuiescu (la linie). Nu s-a înregis
trat nici cel mai mic incident, deși miza 
jocului era mare, iar gazdele au tre
buit să părăsească terenul învinse, deși, 
contaseră probabil, pe cele două puncte 
puse în joc.

Este adevărat că ajutorul a fost re
ciproc Arbitrul întîlnirii a dat decizii 
corecte, iar jucătorii i-au ușurat sar
cina. apârindu-și șansele iii limitele 
regulamentului. In foaia de arbitraj, N. 
Hainea consemnează nu numai compor
tarea jucătorilor celor două echipe, ci 
și atitudinea „foarte sportivă" a publi
cului băimărean. Pe de altă parte, ob-

servatorul federal, fostul internațional 
Gheorghe Constantinescu-Grecu, acordă 
nota maximă, 10, întregii brigăzi de 
arbitri. Foarte bune prestații — aștep
tate, de altfel — au fost șl cele ale lui 
Chevore Ghemlgean (la meciul F. C. 
Bihor _ C.S.M. Sibiu) și Otto Anderco 
(la joeul C.F.R. Timișoara — Minerul 
Anina).

Fără a se leza drepturile arbitrilor din 
lotul B, trebuie continuată, totuși, ac
țiunea aceasta de a se apela la arbitri 
consacrați la cele mai importante par
tide din divizia B. Și, în retur, cînd... 
se numără bobocii, asemenea partide 
sînt tot mai multe.

în general, se poate spune că divizia 
B ne-a oferit, duminica trecută, aspecte 
satisfăcătoare sub toate formele, o 
notă discordantă a făcut-o meciul din
tre C.S. Tîrgoviște și Gloria Buzău, un
de. în timpul jocului, unii fotbaliști 
și-au plătit polițe unui altuia, pentru 
ca în final să intre în horă și supor
terii indisciplinați, aceste secvențe peni
bile avîndu-1 ca actor principal, așa 
cum am mai arătat, pe Florin Rădules- 
cu. secretar al Consiliului popular mu
nicipal. De necrezut, și, totuși, adevă
rat 1 Arbitrul jocului, gălățeanul T. Tro- 
fin, care n-a condus rău această par
tidă dificilă, ar fi putut să evite acest 
epilog nedorit, dacă ar fi respectat in
strucțiunile F.R.F. de a nu permite ac
cesul în terenul de joc decît persoanelor 
cu treburi, precizate în aceste îndru-

Răduiesciț? 
arbitri flu- 

________ ______ să fl des
congestionat, în prealabil. Incinta tere
nului. Explicația eă, în provincie (șl 
chiar și pe unele terenuri din Capi
tală), arbitrii au o sarcină ingrată cînd 
încearcă să transpună în viață Instruc
țiunile F.R.F., nu sint valabile. Arbitrii 
nu trebuie să dea drumul ia joc, pină 
ce totul nu este In ordine și in tere
nul de joc, riscul fiind al echipei orga
nizatoare.

Nesatisfăcător a fost arbitrajul lui 
Mihal Marinciu, în meciul F.C. Galați 
—■ Delta Tulcea. „El s-a mișcat greoi 
— serie observatorul federal Bujor Pă- 
truțescu — a fost, adesea, departe de 
fazele care cereau Intervenția sa, din 
care cauză a trebuit să se consulte me
reu cu arbitrii de linie". In această 
partidă, s-a înregistrat șl eliminarea 
unui jucător : a lui Girip, de la Delta 
Tulcea. Și, dacă Delta Tulcea va fi pri
ma care să-l sancționeze pe Girip, îna
intea Comisiei de disciplină, pentru 
abaterea avută, cu atît mai bine. 
Aceasta nu Însemnează, însă, că putem 
accepta și măsura „pedagogică" luată, 
pe loc, de antrenorul Deltei. Vasile Co
pil, care, pină una-alta, i-a dat... aconto 
o palmă lui Girip, la ieșirea acestuia de 
pe teren...

mări. Ce căuta acolo Florin 
Ce căutau alții ? De ce unii 
ierâ începutul jocului, fără

Jack BERARIU

IA ANVERS, ECHIPA R.D. GERMANE A FOLOSIT 0 TACTICĂ GREȘITĂ
Scorul a fost deschis în mih. 15 de 

Lambert, care a reluat fără greșeală 
0 centrare a lui Martens. A fost un 
gol imparabil, ca urmare unei ac
țiuni de toată frumusețea. Multă vre
me după gol, apărarea noastră a re
zistat și se părea chiar că vom putea 
egala în urma unor contraatacuri. 
Dar, așa cum spuneam, Piot a fost 
în mare formă, și a prins totul. în 
ultimele 15 minute echipa R. D. Ger
mane a primit alte două goluri, ur
marea unor mari erori de apărare. 
In min. 75 greșește Croy și Dockx 
înscrie. Șapte minute mai tîrziu, 
Kfsche, trimite o minge „acasă", 
Lambert interceptează și majorează scorul i 3—0.

In fața a 10 000 de spectatori, ar
bitru] francez Verbecke a condus 
formațiile ■ BELGIA : Piot — Hey- 
lens, Devalque. Van den Dahle. Mar
tens — Thiessen Van Moer, Heyli- 
gen — Semmeling (Dockx), Lambert, 
Van Himst (Tengels). K. D. GERMA
NA ! Croy — Zapf — Kische. 
Brasch, Sammer (Weise), Kurbjuweit 
— Seguin. Kreischa — Streich. Peter 
Ducke, Lowe.

BERLIN 19 (prin telefon, de la re
dacția ziarului „Deutsches Sportecho“.) 
După cum știți, desigur, echipa R. D. 
Germane a susținut miercuri seara 
la Anvers un meci amical cu repre
zentativa Belgiei, de care a fost în
trecută cu 3—0 (1—0). Faptul că e- 
chipa germană a pierdut atît de net, 
se datorește mai multor cauze t în 
primul rînd, absența lui Dorner în 
apărare, apoi folosirea unei tactici

greșite — aceea de a lăsa liberi pe 
cei mai periculoși atacanți belgieni 
— și, in fine, forma excelentă a por
tarului belgian Piot, care a fost im
batabil în acțiunile atacanților noș
tri. In plus, meciul de la Anvers s-a 
desfășurat pe ploaie, pe un teren 
desfundat, ceea ce a împiedicat u- 
nele acțiuni ale jucătorilor noștri, 
mai grei decît adversarii lor 
gienî.

START IN CAMPIONATUL BALCANIC
PENTRU ECHIPELE A

După cum s-a anunțat la timpul po
trivit, îneepînd din acest an s-a pre
conizat reluarea Campionatului balca
nic pentru echipele naționale A. De 
fapt, acest lucru s-a și înfăptuit, în 
medul Inaugural, disputat miercuri, 
între selecționatele Turciei și Bulgariei 
(care însă â prezentat formația secun-

TELEX ® TELEX ® TELEX
La Fort Lauderdale (Florida) s-a des
fășurat un concurs internațional de să
rituri în apă. La trambulina de 3 m, 
victoria a revenit lui Vladimir Vasin 
(URSS) cu 546,9 p. Pe locurile urmă
toare : Klaus Dibiasl (Italia) — 539,37 p 
și Mike Finneran (SUA) _ 538,89 p. La 
sărituri din turn, primul loc a fost 
ocupat de Klaus Dibiasl (Italia) cu 
481,So P- în concursul feminin, proba de 
trambulină a revenit Christinei Loock 
(SUA) cu 431,04 p, iar cea de sărituri 
din turn, campioanei olimpice Ursula 
Knappe (Suedia) cu 351,45 p.■
In runda a cincea a turneului de șah 
de la Vmjacka Banja au fost înregis
trate următoarele rezultate : Matulovlci 
— Ivanoviel 1—0; Velimirovicl — Marc 
1—0; Forintos — Meslng 1—0; Simlci — 
Ostolci, Vuklcl — Marianovici, Jansa — 
Pîdevski remize. în clasament : veli
mirovicl 4 p, Matulovici (ambii Iugo
slavia) — 3 (1) p.

Au luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
grupelor preliminare ale competiției in
ternaționale masculine de volei „Cupa 
Primăverii11, care se desfășoară la Nea- 
pole. Pentru faza finală a competiției 
s-au calificat cîștigătoarele celor patru 
grupe ; Italia, Olanda, Belgia și Fran-

I

bel-

maldă). împreună cu aceste echipe, 
face parte din seria respectivă șl selec
ționata Albaniei. în seria a doua par
ticipă echipele României șl Greciei (Iu
goslavia a anunțat că nu va participa 
decît îneepînd cu ediția următoare).

In meciul disputat la Izmir, tn pre
zența a 6fi 000 de spectatori, fotbaliștii 
turci au izbutit să termine învingători 
cu scorul de 5—2 (1—1). Au înscris : 
Cemil (min. 50, 66, șî 85), Mehmet (min. 
7). Metin (min. 33), respectiv Panov 
(min. 39) șt Milanov (min. 56). ROLF GA8RIEL

ța. Iată ultimele rezultate înregistrate : 
Olanda — Elveția 3—0 (6, 10, 9); Belgia 
— Turela 3—1 (4, —12, 14. 14); Grecia — 
Suedia 3—1 (—10, 9, 4, 9).

La Helsinki, meciul de tenis dintre 
echipele Finlandei și Greciei, contînd 
pentru primul tur al zonei europene 
(grupa A), a „Cupei Davis“, s-a înche
iat cu scorul de 3—2 în favoarea oaspe
ților. în ultimele două partide, Berner 
(Finlanda) l-a învins cu 6—2, 6—2, 6—3 
pe Kelaides, iar campionul grec N. Ka- 
logheropoulos a cîștigat cu 7—5. 12—10, 
6—2 partida decisivă susținută cu Matti 
Timonen.

în cadrul turneului internațional de te
nis de la Charlotte (Carolina de Nord), 
cunoscutul jucător american de culoare 
Arthur Ashe l-a învins cu 7—6, 6—1 pe 
australianul Ross Case, iar cehoslovacul 
Jan Kodes l-a eliminat în două seturi: 
6—4, 6—l pe francezul J. B. Chanfreau. 
O partidă echilibrată a fost cea dintre 
Tom Okker (Olanda) și Erick van Dil- 
len (SUA), victoria reveninciu-i cu 2—6. 
6—4, 6—3 campionului olandez. Alte re
zultate ; Riessen — Leonard 6—2, 6—2; 
Faille — Ulrich 6—7, G—2, 6_l: Carmi
chael — Borowiak 6—1, 1—6. 6—1; Tan
ner — Loyo Mayo 3—6, 7—5, 6—1,

ȘTIRI • REZULTATE
Prima selecționată a Bulgariei a sus

ținut la Sofia un meci de verificare cu 
formația Honved Budapesta, în care a 
terminat învingătoare cu scorul de 3_ o
(2—0). Au marcat : Kolev, A. Mihailov 
și Denev. Reprezentativa bulgară a âll- 

Iordanov — Za- 
(min. 55 lonOv). 
Vasilev (min. 46 

A. Mihailov (min. 
Denev.

.Nepstadion", selec-

niat următorul „11“: 
firov. fvkov, Aladjov 
B. Kolev, Penev, G. 
Dermendjiev), Bonev, 
46 Petkov), Stoianov,

La Budapesta, pe „ 
ționata Ungariei a întîlnit echipa bul
gară Levski-Spartak. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 4—0 
(2—0). prin golurile marcate de Bene 
(min. 3 și 46), Varadi (min. 30 — din 
11 m) și Sziics (min. 65).

Surpriză de proporții în sferturile de 
finală ale „Cupei R.F. Germania" 1 Du
pă ce terminase la egalitate (2—2) în 
primul meci, campioana Bayern Mun- 
clien a pierdut cu 2—4 (0—2) partida
retur, susținută pe teren propriu, cu 
Kickers, Offenbach, fiind eliminată din 
competiție 1 Au marcat Held 2, Schae
fer și Ritschel, iar pentru gazde Han-

sen și Militar. F.C. Koln a întrecut cu 
scorul de 3—2 (t—fi) formația Eintracht 
Braunschweig șl s-a calificat pentru 
semifinalele competiției (în tur 5-XI).

In campionatul englez s-au disputat 
cinci partide restanță. Lidera clasamen
tului. Liverpool, a cîștigat cu 2—i me
ciul susținut în deplasare cu formația 
Coventry. Manchester United a învins, 
în deplasare, cu 1—0 pe Leeds United, 
iar Manchester City a dispus cu 2—0 

~ Ajte rezultate : Totten- 
’ . . . , »•: ■ 

Chelsea l—fi. Clasament : 1.
- 57 p (39 j.j; 2. Arsenal — 
j.); 3. Leeds United — 49 p

de Newcastle. ___ ______ _ _____
ham Hotspur — Derby County 1—0 
verton — ™—— ■ * 
Liverpool 
54 p (38 
(37 j.).

Inlr-un
formație _ ......................
servit drept partener de întrecere selec
ționatei Iugoslaviei. Meciul s-a desfă
șurat la Krakuevaț (Iugoslavia), șî s-a 
terminat cu scorul de 2—1 (0—0) pentru 
jucătorii gazdă. Au marcat Karasi (min. 
50) și Bekovici (min. 60), respectiv M. 
Vasilev (min. 80).

alt meci de pregătire, o altă 
bulgară. Akademik Sofia, a



TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR Df VOLEI
Surpriză in divizia de polo:

I.E.F.S. -
VOINȚA CLUJ 6—4

A

Masculin: DINAMO-
PITEȘTI, 19 (prin telefon). In 

primul meci din cea de a treia zi 
a turneului final al campionatului 
masculin Steaua a dispus — cura 
era de așteptat — de Viitorul Ba
cău cu scorul de 3—1 <15—9, 
11—15, 15—2, 15—10), după un 
joc în care băcăuanii au avut o 
comportare mai bună ca pînă a- 
cum, incomodîndu-și vădit adver
sarii.

Partida Dinamo — I.E.F.S. a a- 
dus în tribunele sălii piteștene un 
public mai numeros ca de obicei. 
Dinamoviștii au început foarte de
ciși jocul, supunîndu-și adversarii 
unui tir teribil, care nu a putut 
fi parat nici de apărarea la fileu, 
nici de cea din linia a doua. An
trenorul Șt. Stroie s-a văzut obli
gat să facă dese schimbări în sex
tet pentru a găsi o formulă cu 
care să facă mai bine fată lideru
lui. După ce I.E.F.S. a pierdut pri
mul set la o diferență elocventă : 
15—2, jocul s-a echilibrat și ri
posta studenților a fost mult mai 
bună în cel de-al doilea, pe care

DIN NOU CAMPIOANĂ
l-au cîștigat la 13! In continuare, 
jocul s-a menținut, o bună pa.-e 
din timp, echilibrat, după care Di
namo s-a detașat, adjudecindu-si 
setul III la 6. Foarte disputat si 
pasionant ca desfășurare a fost 
setul IV. După un începu: mai 
mid. studenții au preluat condu
cerea și au menținut-o pînă în fi
nal, cîștigînd acest set și egali nd 
situația: 2—2. Dar eforturile de
puse pînă atunci de studenți au 
făcut ca ei să nu mai reziste in 
setul decisiv, care revine clar echi
pei Dinamo. învingătoare cu 3—2 
(15—2, 13—15, 15—6. 12—15, 15—2) 
într-un meci maraton, și de nivel 
mai elevat, care îi asigură de pe 
acum (înaintea ultimelor două 
etape) titlul de campioană a țăr.i. 
Au arbitrat bine: M. Albuț si R. 
Farmoș (ambii din București'.

în încheiere. „l'“ Cluj — Rapid 
3—1 (5, —12, 6, 6).

Programul de azi : Viitorul — 
Rapid. Dinamo — .U” Cluj, Steaua 
— I.E.F.S.

Aurelian BREB EA NU

Feminin: RAPID-VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
BACĂU, 19 (prin telefon). In sala 

Tineretului au continuat disputele 
din cadrul turneului final feminin 
pentru locurile 1—6. Dar, înainte de 
a ne referi la întrecerile programate 
în ziua a treia, se impun cîteva 
constatări pe marginea meciurilor 
desfășurate pînă acum. Cele șase 
echipe au evoluat la un nivel me
diocru, fazele de volei adevărat 
consumate în cele 23 de seturi ale 
celor șase partide ajungînd cu greu 
pentru un meci întreg ! Toate for
mațiile au comis multe greșeli la 
fileu și în linia a doua, numeroase 
puncte cedîndu-le direct din ser
viciu. De multe ori atacantele au

comis erori tactice, ratind incredi
bil situații favorabile. La acestea se 
adaugă și evoluțiile oscilante de la 
un set la altul, sau chiar în cadrul 
aceluiași set.

în ziua a tresa, în deschiderea 
programul— »-au intilnit format;.le 
Medicina și Caaiti ■ctarul, Se aș
tepta ca să fie o partidă plăcută, 
avind în vedere eă în zriele prece
dente cde două ecn.pe aa fum.zat 
faze spectaculoase. Dar du s-a In- 
tlmplat asa. mec.ul avind o desfă
șurare anosta, punctat arareori de 
acțiuni care au plăcut publicuhn 
spectator. Partida s-a încheia: cu 
scorul de S— 1 (15—1*. 11— li 
15—11. 15—4) in favoarea studente
lor. care s-au dovedit a fi un sextet 
mai omogen, cu mai multă expert- 
enta. S-au remarcat \eutra Zaha- 
r eseu-Hoffmann. Gabriela Pepa. 
Elena Pandrea de la învingătoare, 
respectiv Paula Cazaaziu. Au ar
bitrat foarte bine N. Găăeseaaa 
(București» și C Filară (Sibiu).

în sfirs;:. publicul a putu: asista 
la o parr-.dă spectaculoasă, cea din
tre Rapid și Penicilina, dec-Sivâ 
pentru configurația clasamentuluL 
Ma. omogenă și cu o gîndire tacti
că superioară. echipa bucureșteană 
și-a adjudecat victoria eu 3—î 
(15—». 13—15, 15— IX 10—15. 15- O, 
remaipuțind să piardă titlul. indi
ferent de rezultatele următoare. 
S-au remarcat : Mariana Baca. 
Eugenia Rebac și Martha Szekel) 
de Ia învingătoare, respectiv Na
dia Brumă. Lucia Dobrescu si 
Carolina Ha tară. Foarte bun arbi
trajul cuplului V. Ranghei (Plo
iești) — Fl. Borz (B. Mare).

Tn ultimul meci. Dinamo — 
I.F-F.S. 3—4 (6. 8, 15). 7

In programul de azi, UM — 
Constructorul. Rapid — Medicina 
Dinamc — Penicilina.

Emanuel FÂNTANEANU

buzău: Întrecerile juniorilor
In turneul final al campionatului 

juniorilor și școlarilor, ce se dispu
tă la Buzău, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : pentru locurile 
I—IV — BĂIEȚI: Șc. sp. 1 Bucu-

TURNEELE FINALE ALE SENIORILOR 
PENTRU LOCURILE 7-12

' CRAIOVA. în ziua a doua a com
petiției masculine s-au obținut ur
mătoarele rezultate : Voința Arad 
— Progresul București 3—2 (—12, 
—11, 5, 13. 7), Electra București — 
Universitatea Craiova 3—0 (12, 11, 
16). C.S.U. Galați — Tractorul Bra
șov 3—0 (4, 7, 13).

C. TEODORESCU — coresp.

COXSTAXȚA. Partidele feminir.e 
— ziua a doua — s-au încheiat cu 
următoarele scoruri t Universitatea 
"timișoara — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(5, 4. 7), Farul Constanța — Uni
versitatea București 3—2 (5, 4. —7, 
—10, 6), Universitatea Cluj — C.S.M. 
Sibiu 3—1 (—7. 13, 9. 9).

G. TAMAȘ — coresp.

rești — Șc. sp. Buzău 3—L Șc. sp. 
2 București — Șc. sp. Timișoara 
3—X FETE : Șc. sp. Sibia — Dina- 
namo București 3—4. Șc. sp. Caran
sebeș — Șc. sp. Ploiești 3—2. Pentru 
locurile V—XVI — băieți : Liceul 
Rm. Vîlcea — Liceul X. Bâlcescu 
Cluj 3—1, Liceul Frații Buzeșt. 
Craiova — Șc. sp. Dej 3—1. Șc. sp 
Sibiu — Șc. sp. P. Neamț 3—0. Șc 
sp. Tg. Mureș — Șc. sp. 3 Bucu
rești 1—3, Liceul Găeșfi — Șc sp. 
Constanța 4—3. Șc. sp. Caransebeș
— Gr. șc. prof. -23 August* Bucu
rești 0—3. 1 F IE : Șc. sp. 2 Bucu
rești — Șc. sp. Tg Mureș 3—X Șc. 
sp. Constanta — Șc. sp. P. Neam* 
3—0, Liceul 1 Mrrigirtin — Liceul 
Tîmâveni 3—1. Șc. sp. Bacau — Șc. 
sp. Arad 3—2, Șc. sp. Topita — 
liceul Blaj 3—1. Liceul Rm. VDcea
— Cutezătorii București 3—».
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SE 1NT1LNESC MÎINE 
IN SAU FLOREASCA

Nod;o Comâneci ți Mariana Cojanu, in echipa României 
Oaspeții au sosit ieri

Iubcccâ de gimnastică din Bucu
rești ts-au raci ua motiv a se ulinge 
că nu Ii se oferă ocazia de a viziona 
spectacole sperXve interesante. La 
numai o sâptamlnâ după campiona
tele iniersaUonale ale României, tată 
an nou concurs internațional pro- 
grama: in Capitală. Slmbăta, de 1a 
:ra 17, In sala Flcreasca și-au dat 

seiecțicnatele de tineret ale
României și Uniunii Sovietice. O 
competiție care angrenează, de fapt, 
speranțele de mlic.e ale gimnasticii 
di- cele două țări.

După cum au declarat ieri antre
norii sovietici, este mai mult ca si
gur că o parte dintre sportivii ce 
vor evolua mitre în Capitala ncas- 
:ră vor figura in echipele U.R.S.S.

rire

AZI-PRIMELE ÎNTRECERI
ALE CAMPIONATULUI ARMATELOR PRIETENE

— J:: .rCe Olimpice din !976. Același 
lucra ae poate spune și despre echi
pele pe care le aliniază antrenorii 
r;măr.L lata, de pildă, să amintim 
numai făptui că la reprezentativa 
feminină de tineret a țării noastre a 
fost inclusă și proaspăta câștigătoare 
a internaționalelor României, Nadia 
ComănecL Alături de ea vor mai e- 
volua Mariana Cojanu, cea care a 
invins-o pe Nadia la campionatele 
republicane ale școlilor sportive des
fășurate nu de mult in Capitală, ca 
și Liliana Brănișteanu, Teodora Un- 
gureanu, Felicia Bejan, Gabrieia Co- 
rodL

Se va concura numai cu exerciții 
liber alese, fapt ce asigură un plus 
de spectaculozitate întrecerii de miine.

Reamintim că la acest concurs e- 
levii au acces gratuit, in grupuri 
organizate, iar studenții de la LE.F.S 
pe baza carnetului de studen

LA LUPTE LIBERE
Mariana Cojanu, talent autentic al 
gimnasticii noastre feminine, selec
ționată in echipa de tineret a ță
rii. tn foto — evoluînd la birnă

1LDIK0 HORVATH,
MAMAIA, 19 (prin telefon). — Cam

pioanele noastre nu au ajuns încă 
la vîrstă junioratului. Toate cele trei 
înotătoare care în reuniunea de 
miercuri seară au îmbrăcat tricoul 
tricolor, ca de altfel majoritatea ce
lor precedente, fac parte din noua 
generație și au o vîrstă competițio- 
r.ală relativ scurtă. Cum se vor dez
volta ele și în ce măsură vor reuși 
să .contribuie la scoaterea din ano
nimat a înotului feminin, rămîne de 
văzut. In cea mai mare măsură, a- 
ceasta depinde de modul în care 
secțiile cluburile respective vor găsi 
posibilități de a asigura autenticelor

triplă campioană
talente posibilități de antrenament 
la nivelul cel mai Înalt, de măies
tria antrenorilor de a insulta eleve
lor dragostea față de frumoasa lor 
aetîvitate.

Ildiko Horvath, una din revelațiile 
actualei ediții, a reușii să se revan
șeze In fața Eugeniei Cristascu. !*- 
vingînd-o In proba de 204 m liber.

națională de inot
tiviior Imitatori de a ;~nprâaa de la j 
început cursekr «a r.sa rdăeat.

Si rezultateje tennire a> fi-
naiejae ie uluiul searâ : 3M a S- 
ber iaa): L M. Sta văii ^Siezna)

204,71 X - Kc* ai (ASvM- 
216,2: 3N ■ Bber (fi: 1. I

Amatorii sportului luptelor din 
Capitală vor avea prilejul să asiste, 
incepind de azi ți pînă duminică, 
la o prestigioasă competiție inter
națională — Campionatul Armate
lor Prietene la lupte libere. Între
cerile suscită un interes deosebit, 
dat fiind valoarea unanim recu
noscută a unor sportivi militari, 
care vor fi prezenți Ia ediția bucu- 
rețteană a competiției, printre ei 
campioni olimpici, mondiali și eu
ropeni. medaliafi la marile con
fruntări internaționale. Astfel, din 
echipa sovietică, care a sosit ieri 
înainte de masă în București, fac 
parte R. Dmitriev, campion olim
pic la Munchen (cat 52 kg), I. Gu- 
sov. campion mondial (cat. 74 kg), 
L Kulisov, fost dublu campion eu
ropean (cat 57 kg). Dacă la aceș
tia adăugăm pe maghiarii J.
Csatari (cat. 100 kg) și L. Klinga 
(cat 57 kg — ambii medaliați cu 
brocz Ia J.O. *72. pe reprezentanții 
R. P. Mongolă, K. Baianmunkh și 
T. Arțag, locurile II la ultimele e- 
diții ale CĂI. și J.O., respectiv lo
cul 3 la J.O. din Mexic, precum 
ți pe ceilalți luptători valoroși din 
Btdjpuia, RPJ). Coreeană, R. D. 
Germană și România, avem un

tablou complet al valorilor care 
vor evolua la acest campionat.

La competiția organizată de clu
bul sportiv Steaua participă spor
tivi din șapte țări — Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

Cei doi antrenori ai clubului 
Steaua. Vascul Popovici și Gheor- 
ghe Șuteu, au alcătuit o formație 
destul de robustă care va parti
cipa la competiție, unii dintre ei, 
ca de pildă, .Vasiie Iorga (cat. 82 
kg) și Petre Coman (cat. 62 kg) 
sînt bine cunoscuți pe plan inter
național. Iorga este deținătorul me
daliei de bronz a J.O. de la Mun
chen.

Iată și pe ceilalți sportivi ro
mâni : I. Măndilă (cat. 48 kg), P. 
Cernău (52 kg), D. Nicolae (57 kg), 
C. Zainer (68 kg), M. Pîrcălabu (74 
kg), I. Dumitru (90 kg), E. Panaite 
(100 kg) și Șt. Stîngu (+100 kg).

Campionatul se dispută sistem 
turneu individual la 10 categorii 
de greutate. Întrecerile au loc în 
sala de atletism de la Complexul 
sportiv „23 August". Prima reu
niune are loc azi, de la ora 16,30.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX

DIN NOU 0 FINALĂ
C. CUTOV-P. DOhIHMI
(Urmare din pop. ri

ÎNCEP TURNEELE PE CATEGORII 
ALE DIVIZIEI A DE LUPTE GRECO-ROMANE

Campionatul național de baschet 
pentru juniori și școlari 

PE PRIMUL LOC
ECHIPA LICEULUI

Nr. 35 BUCUREȘTI
BRAȘOV, 19 (prin telefon). După 

cinci zile de întreceri viu disputate, 
•joi s-a încheiat turneul final al cam
pionatului național de juniori și șco
lari." Ultimele jocuri, decisive pen
tru desemnarea ocupantelor locurilor 
1—4 și 5—8, au fost foarte atractive, 
iar unele de nivel tehnic acceptabil. 
N-au lipsit nici surprizele. Astfel, 
baschetbaliștii de la Școala sportivă 
Constanța, care porniseră favoriți în 
partida cu colegii lor din Satu Mare,, 
au trebuit să se recunoască învinși. 
Această victorie a sătmărenilor, pe 
lingă faptul că le-a asigurat un loc 
pe podium, a contribuit efectiv și la 
dinamizarea meciului dintre Școala 
sportivă Constanța și Liceul 35 Bucu
rești, care avea să stabilească ordinea 
primelor trei echipa. Bucureștenii au 
cîștigat, însă, la o diferență clară. 
Echipa Liceului 35 din Capitală, de 
a cărei pregătire se pcupă profesorii 
G. Chiraleu și Constantin Dinescu, 
adaugă astfel în palmaresul lor cea 
de a 5-a victorie consecutivă în com
petiții similare. Iată rezultatele meciu
rilor pentru ocuparea primelor patru 
locuri : Timișoara — București 32—89 
(10—42), Constanța — Satu Mare 
60—68 (32—33), Timișoara — Satu 
Mare 51—83 (20—41), Constanța — 
București 50—93 (28—41). CLASA
MENT FINAL : 1. Liceul 35 Bucu
rești, 2. Șc. sp. Satu Mare, 3. Șc. sp. 
Constanța, 4. Șc. sp. Timișoara. 5. 
Șc. sp. Cluj, 6. Șc. sp. Pitești, 7. Șc. 
sp. Bacău, 8. Șc. sp. Mediaș.

Marian Slavic spre—
aproximativ in aceleași condiții în 
care pierduse „suta“. Orădeanca a 
ajuns prima la sosire, cu suficiente 
resurse, devansîr.du-și adversara cj 
o zecime de secundă care i-a adus 
cel de al doilea titlu național.

Camelia Hoțescu, reprezentantă a 
Școlii sportive din Ploiești, nu a lă
sat nici de această dată vreo șansă 
celorlalte competitoare la titlu, de- 
monstrînd și în proba de 200 m că 
rămîne, deocamdată, cea mai bună 
brasistă a țării. In sfirșit, tot o plc- 
ieșteancă în vîrstă de 14 ani, Cătă
lina Pănulescu, a reușit să cîștige di
ficila probă a tetratlonului (400 m 
mixt), înscriindu-și în proaspătul 
palmares primul titlu de campioană.

In întrecerile masculine, se cuvine 
a sublinia noul record al lui Ma
rian Slavic. Cu 57.5 în primii 100 m. 
dar cu numai 61,2 pe cei următori, 
bucureșteanul și-a corectat perfor
manta optimă la 200 m liber (reali
zată la C. E. de la Barcelona — 
1970), cu trei zecimi de secundă. Dacă 
performanța lui Slavic figurează în
tre primele 10 cifre europene ale 
sezonului, în schimb rezultatele cu 
care Octavian Resler și Dietmar 
Wetterneck au cîștigat întrecerile la 
200 m bras și, respectiv, 400 m mixt, 
nu sînt competitive pe plan interna
țional. Și într-un caz și în celălalt, 
este evident că rezistența fizică a 
celor doi sportivi nu este încă pusă

La Galați. Cluj și Craiova, înce- 
pind de astăzi și pînă duminică la 
prinz. vor avea loc întrecerile tur
nee. :pe categorii de greutate ale 
tavMMrilor din echipele ce activează 
tn divizia A de greco-romane. Com
petiția este așteptată cu deosebit in
teres. ari: de către concurenți cit si 
âa ’-.trenori Dbpă cum se știe, a- 
proape toate echipele dispun de lup- 
tâ’eri valoroși lh unele categorii. A- 
eeștia au prilejul acum să aducă 
puncte prețioase formațiilor din 
care fac parte, puncte ce se vor 
xcâuga la cele realizate de echipele 
respective în etapele diviziei.

Totodată, turneele care vor în
cepe astăzi prezintă interes și pentru 
faptul că. pe deoparte vor încheia 
turul diviziei, iar pe de alta, ele con- 
stiiuie o verificare utilă a luptători- 
icr lotului reprezentativ ce va par
ticipa la apropiatele campionate eu

ropene. De bună seamă, turneele 
de la Galați și Cluj rețin în mod 
deosebit atenția, deoarece la acestea 
participă formațiile Dinamo Bucu
rești și, respectiv, Steaua.

Luptătorii echipelor din seria I 
își vor disputa întîietatea la Galați : 
Dinamo și Progresul București, 
A.S.A. și Sport Club Eacău, IPRO- 
FIL Rădăuți, Farul Constanța, Dună
rea Tulcea, Nicolina Iași și Dunărea 
Galați; seria a Il-a, la Cluj : Stea
ua, Vulturii Textila Lugoj, C.S. Satu 
Mare, Mureșul Tg. Mureș. Crișul 
Oradea, C.S. Arad, C.F.R. Timișoara, 
C.S.M. Reșița și A.S.A. Cluj, iar cei 
din seria a III-a. la Craiova : Meta
lul și Rapid București, Aluminiu 
Slatina, C.S. Pitești, Carpați Sinaia, 
I.M.U. Medgidia, C.S.O. Cîmpulung 
Muscel, Steagul roșu Brașov și E- 
lectroputere Craiova.

foarte mult și Faredin s-a... trezit 
in finală, mulțumită unei decizii, fa
vorabile lui, cu 3—2.

După victoria obținută In fața du
rului Tac-En-Gun (R.P.D. Coreeană), 
Gheorghe Ciochină și-a afirmat din 
nou posibilitățile la categoria pană, 
!ntrecîndu-l pe ugandezul Kalule 
Ayubu, învingătorul lui Octavian A- 
măzăroaie. Ciochină a punctat insis
tent, dejucînd toate planurile pugi- 
listului ugandez, care, în finalul par
tidei, a trecut prin momente foarte 
grele. In aceste condiții, judecătorii 
nu au avut nici o problemă în acor
darea deciziei : 4—1 în favoarea lui 
Ciochină. Cel de-al doilea finalist al 
categoriei, Constantin Ștefanovici. a 
obținut calificarea fără luptă. Ad
versarul său, Nicolae Butiseacă, ac
cidentat, a fost oprit de medic să 
boxeze.

Semifinalele categoriei ușoară au 
fost dominate de colegii de club și 
vașnicii rivali Paul Dobrescu și Că- 
listrat Cuțov, învingători fără difi
cultate în fața Iui Mihai Teofil și, 
respectiv, Adrian Guțu. Deci, dumi
nică dimineață, o nouă întîlnire Cu
țov — Dobrescu, de data aceasta în 
finala „Centurii de aur".

Prima partidă semifinală a „mij
lociilor mici" a prilejuit o luptă 
dramatică, fără menajamente, cu 
schimburi năprasnice. Tudor Nicolae 
și Filip Valeriu și-au pus In valoare 
îndeosebi forța și pregătirea fizică, 
lăsind tactica si tehnica pe planul 
doi. A fost un meci de mare ten
siune, k.o.-ul plutind în permanență 
deasupra ringului. Cei doi au scă
pat, însă, de lovitura decisivă și, in 
final, cu mai multe resurse de vo
ință, Tudor Nicolae obține victoria. 
Cam la fel au decurs ostilitățile si 
între Ștefan Florea și Sandu Tîrîlă. 
Acesta din urmă nu a mai găsit lo
vitura care l-a făcut k.o. pe cuba
nezul Lamot și i-a oferit astfel lui 
Ștefan posibilitatea de a lupta în fi
nală.

Dominat timp de două reprize de 
semigreul cubanez Gilberto Carrillo, 
posesorul unei alonje respectabile, 
pugilistul bulgar Gheorghi Stoime- 
nov, un puncheur de temut, a găsit 
resurse formidabile în ultimul rund. 
El a atacat dezlănțuit, plasînd nu
meroase croșee, recepționate în plin 
de Carrillo. Revenire tardivă, insă. 
Judecătorii au apreciat că pugilistul 
cubanez a meritat victoria și i-a'i 
acordat-o cu 3—2.

Marian Constantinescu și Imre Si- 
klosi au Încheiat gala de joi seara. 
Ei s-au angajat într-un schimb de 
croșee care nu prevedea nimic bun. 
Intr-adevăr, nu era greu de prevă
zut că unul dintre ei va pierde îna
inte de limită. Și asa a fost. In 
minutul trei al primei reprize, Ia un 
asemenea schimb, o lovitură năpraz- 
nică l-a izbit în bărbie pe Imre Si- 
klosi și... k.o.

E CALD
LA PATINOAR

„CUPA ȚĂRILOR LATINE * LA HANDBAL
(Urmare din pag. f)

Horvath (CrișuD 32U: X E. Cris- 
tescu (Dîrara: • : X G. Sovago
(C-SM. Clu 2 3X5: 2M ■ bras (b): 
1. O. Resler <S.eeia> 237.4: X D. 
Aldea (PetroIoD 2344 : X E. Hempel

za) MU t 3M *■ bras (f) : 1.
C. Hoțesc j iS.-. so. PJoeștD 2 j«,9 ; 
X D. Dumitru (PraiMva) 3 «2.1 ; 3. 
L Banca (Școlarul) 3«L3; 4W m 
mixi im»: I. D. Wetternek (Șc. sp. 
Reșița) 4ăă.4; X D. XâgJ" (Mureșul) 
5:07.6: X E. Hempel (Steaua) 5:12,1; 
444 m mixt <f>: L C. Pănulescu (Pe
trolul) 5.-4R3: X A. Pupâzan (Dina
mo) 6:03.0; X C. Călin (Petrolul) 
6«V : 4 X IM m liber (■): 1. Stea
ua 3:494: X Dinamo 3:524: 3. 
C.S.M. Cluj 3:5X4; 4 X IM m liber 
(6 : 1. Dinamo 4JX2 — record ; 2. 
Șc. sp. Reșița 43X6; X Șc. sp. Ti
misoara 4:444

In ul:ima reuniune. Ildiko Horvath 
(Crișul Oradea) a cuceri: și cel de-al 
treilea titlu rațitna:. încheind pro
ba de 800 m liber in 10294 Ceilalți 
ciștigători ai zilei : 2M m spate (m) : 
A. Horvath (Șc. sp. 1) 221,1 : 200 m 
spate (f): Lavinia Donia (Șc. sp„ 
Reșița) 2:36,0 — nou record de juni
oare mici; 2M m delfin im) : I. Mi- 
clăuș (Dir.am ) 2213); 2M m delfin 
(f) : Minoia Vasiliade (Rapid) 2:48.4 ; 
1 500 m liber îmi: E. Aimer (Olimpia 
Reșița) 174X1.

Adrian VASILIU

Concalves 4, Callado. 3, Agostinho 2, 
Leyte și Lafuente pentru Portuga
lia, respectiv Filho 6, Wanderley 5, 
Hamilton 2, Pergamo. Au arbitrat A. 
Jurici și V. Kreso (ambii Iugoslavia).

ROMANIA — SPANIA 21—12 
(10—6). In derby-ul competiției, tine
rii handbaliști români s-au comportat 
foarte bine (o notă în plus pentru 
portarul Munteanu — excelent pe 
toată durata meciului), conducînd de 
la început pînă la sfirșit. Am notat 
finalul eficient al formației noastre 
care, în ultimele 10 minute, s-a de
tașat de la 15—11 la 21—11. Au în
scris Drăgăniță 5, Neagu 3, Voina II 
3. Tase 2, Țimpu 2, Grabovschi 2, 
Stockl 3 și Oros 1. pentru România, 
respectiv Sagarribay 6. Morante 2,

REZULTATELE DE IERI
Franța — Italia 22—9 (13—4)
Portugalia — Brazilia 30—14 

(16-6)
România — Spania 21—12

(10—6)
CLASAMENTUL

1. ROMANIA 6 p (64—29), 
2. Franța 5 p (62—39), 3. Spa
nia 4 p (52—43), 4. Portugalia 
3 p (60—47), 5. Italia 0 p
(25—62), 6. Brazilia 0 p (37—80).

Echipele au astăzi zi de o- 
dihnă. Sîmbâtă se vor disputa 
meciurile Brazilia — Italia, 
Franța — Spania și România— 
Portugalia.

Martinez 1, Lafuenter și Hernandez I. 
Au arbitrat H. Carlsson și L. Olsson, 
ambii din Suedia.

CAVALERII FLUIERULUI AU CUVINTUL!
MUNICIPIUL GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ, 19 (prin telefon). 
Promițătorul început despre care 
vorbeam în comentariul nostru an
terior s-a conturat ceva mai clar 
odată cu disputarea celei de-a doua 
etape a „Cupei Țărilor Latine"1, 
furnizînd, deocamdată, un prim re- 
zultat-surpriză : egalul din meciul 
Franța—Portugalia.

Legat de această aprigă dispută, 
în care răsturnările de scor au creat 
sumedenie de momente „tari“, se 
impun cîteva notații. în primul rînd, 
se cuvine a sublinia faptul că for

mația portugheză a înscris 10 din 
cele 17 goluri ale sale de pe extre
me, ceea ce arată, pe de o parte, 
eficiența jocului pe aripi la aceas
tă echipă, iar pe de altă parte, slă
biciunile defensivei franceze, ușor 
depășită pe flancuri. Un element 
care merită a fi scos, de asemenea, 
în evidență este acela că, deși din 
punct de vedere al gabaritului. între 
cele două combatante a fost o vizi
bilă diferență (handbaliștii fran
cezi fiind net superiori la acest ca
pitol), totuși avantajul nu s-a ma
terializat pe tabela de marcaj. Și

aceasta pentru că echipa Franței nu 
s-a dovedit prea abilă în a pune 
în valoare statura și forța de șoc 
a unora dintre componenții săi, dar 
și pentru că handbaliștii portughezi 
au jucat extrem de ferm în apă
rare. Am putea spune chiar că am
biția î-a împins, nu o dată, dincolo 
de limitele regulamentului.

Ajungînd In acest punct cu dis
cuția noastră, este absolut necesar 
să subliniem că, în ceea ce priveș
te duritatea, meciul Franța—Portu
galia nu a fost poate cel mai „ilus
trativ" . în partida Spania—Italia, 
elanul azzurilor a atins limitele ex
treme, jocul abundind în faulturi, 
unele de o duritate ieșită din co
mun. Am înțeles și am admirat sin
cer ambiția tinerilor handbaliști 
italieni, bucuria lor manifestată, 
deschis, la marcarea fiecărui gol. 
Dar nu putem înțelege, și nici mă
car accepta, placajele, loviturile sau 
obstrucțiile de o tărie neobișnuită 
la care ei apelează deseori.

„Cupa Țărilor Latine" este — să 
nu uităm — o comnetitie a tinereții 
care ne oferă prilejul de a întreve
dea ceva din Derspectiva handbalu
lui masculin în țările Darticipante. 
Ne temem. însă, că unii dintre ti
nerii handbaliști prezenți aici înțe
leg greșit dîrzenia cu care trebuie 
să-și anere șanseie. O principală 
răspundere în această privință o 
au, alături de antrenorii respectivi, 
și arbitrii care not și trebuie să 
contribuie la curățirea handbalului 
de zgura brutalității. Deci, cavale
rii fluierului au cuvîntul!

Iubitorii boxului nu au aș
teptat semifinalele și nici 
spațiul generos de la pati
noar, care-i lăsa la largul 
lor, pentru a gusta frumuse
țile acestui sport bărbătesc, 
încă de marți seara, din sala 
Floreasca, au început satis
facțiile care fac, din nou și 
de fiecare dată, pe amatorii 
de box să caute cu asiduitate 
biletele de intrare și progra
mele ca amintire.

Cu multă plăcere ne vom 
aminti, din serile trecute, de 
admirabila probă de voința 
și dîrzenie dată în ring.de 
Tudor Nicolae, boxer pe care 
multă vreme nu l-am consi
derat capabil de o perfor
manță onorabilă, datorită sti
lului său dezordonat de a 
lupta. Ei bine. în meciul cu 
medaliatul olimpic Rolando 
Garbey, care era de fapt re
vanșa întîlnirii de anul tre
cut, Nicolae a fost de nere
cunoscut și, boxînd tehnic 
și tactic impecabil, a reușit 
ceea ce nimeni nu credea po
sibil : să-l învingă pe cuba
nez, aproape cu armele lui 
Vrerea a biruit.

A fost apoi spectacolul pe 
care ni l-au oferit grăsunul 
olandez Toonen. de 110 kg, 
șăgalnic și împăcat cu soar
ta, și mai ales Teofilo Ste
venson. Am spus spectacol 
și nu meci, pentru că. în rea
litate, de văzut n-a fost me
ciul (practic inexistent), cit 
superbul exemplar uman, în
truchipat de acest voinic de 
aproape doi metri și de 97 
kg. cu pielea lucioasă ca a- 
banosul, mîndru în ținută si 
exemplar în poza sportivă, 
cu brațul ferm întins ca o 
macara vie. — pe care-1 
cheamă Teofilo Stevenson și 
care a băgat în sperieți a- 
nroape toată floarea boxeri
lor de categoria grea.

Acum, din nou îmnreună, 
în incinta încă rece (de la 
hochei) a patinoarului, ne 
reîntîlnim toți cei ce iubim 
boxul și știm să încălzim 
orice sală cu temperatura 
pasiunii noastre.

Victor BANCIULESCU

Carol GRUIA — coresp. județean

La baschet feminin, 

CRIȘUL ORADEA 

— LE.F.S. 44-60
ORADEA, 19 (prin telefon, do la 

corespondentul nostru județean ILIE 
GHIȘA). Disputînd meciul restanță 
din etapa a 13-a a campionatului 
republican de baschet feminin, 
I.E.F.S. a învins echipa locală Crișul 
cu • scorul de 60—44 (32—27). Stu
dentele au condus permanent, singu
rele momente în care scorul a fost 
mai echilibrat fiind în minutele 15 
(20—19) și 28 (38—34). Au înscris 
Tita 19, Salcu 13, Pantea 12, Szabo 
8, Deak 6, Balay 2 pentru I.E.F.S. 
respectiv Dudaș 12, Varga 11, 
Balogh 5, Ghiță 8, Topor 7. Au ar
bitrat foarte bine Al. Ivan (Timi
șoara) și I. Horvath (Cluj).

TURNEUL
(Urmare din pag. I)

mație matură, omogenă, care știe 
să facă față unor situații dificile. 
Dovada cea mai bună este că rug- 
byștii spanioli au reușit să răs
toarne rezultatul în favoarea lor, 
atunci cînd nu mai erau decît cinci 
minute pînă la fluierul final, iar 
în teren nu mai juca omul nr. 1 
din echipa lor, Irareguy...

O revelație, echipa Italiei. Intr-un 
meci cu Cehoslovacia (în care pri
ma șansă era de partea elevilor lui 
Pavel Skolnik), reprezentanții 
„squadrei azzurra" au acționat 
foarte curajos, inteligent, au dez
voltat acțiuni de mare finețe și în- 
tr-un ritm rapid cu care deseori 
și-au surprins adversarul. Este 
foarte adevărat că tinerii rugbyști 
cehoslovaci au comis foarte multe 
greșeli tactice, că au ratat din po

ziții extrem de favorabile, dar a-

F.I.R.A. ’73
cestea nu minimalizează meritele 
echipei italiene, care s-a prezentat 
bine în competiție.

Cu referiri la celelalte echipe 
este de remarcat faptul că ,,XV"-le 
R.F.G. s-a prezentat cu un lot atle
tic, cu o înaintare puternică. înche
gată, dar încă prea lentă. In ce-i 
privește pe rugbyșîii polonezi, me
ritul lor este că au rezistat cura
jos, în prima parte a meciului cu 
România, după care au „căzut", 
în special fizic, lăsîndu-se descope- 
riți deseori în apărare. In fine, 
pentru rugbvștii marocani observa
ția că au adoptat, în condiții pro
mițătoare, stilul de joc francez, din 
păcate, ei se arată deficitari la ca
pitolul forță, iar omogenitatea lasă 
încă de dorit.

Și acum, semifinalele. Rețin a- 
tenția în special partidele Româ
nia — Italia și Franța — Spania, 
în care primele pornesc favorite,

Ricaud (Franța) înscrie prima încercare a francezilor cu toată opoziția lui 
N. Bougja (Maroc) Foto : Theo MACARSCHI

ele urmînd, probabil, să-și dispute 
și trofeul, ediția a Il-a a „Cupei 
Amiciția". In rest, R. F. Germania 

are prima șansă în fața Marocului 
ca și Cehoslovacia în meciul cu 
Polonia.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

TOSTAO DIN NOU OFîRAT...
Cunoscutul fotbalist brazilian Eduardo 

Andrade Tostao s-a înapoiat la Rio 
de Janeiro. venind de la Houston 
(S.U.A.). unde a fost operat pentru a 
treia oară la retina ochiului drept. Me
dicul clubului Vasco da Gama a decla
rat ziariștilor că Tostao nu-șl va putea 
relua activitatea competițională mai de
vreme de 90 de zile.

TURNEUL DE SAH DE LA 
PORTOROZ

Turneul internațional de șah de la 
Portoroz (Iugoslavia) a continuat cu 
partidele întrerupte din rundele anteri
oare. Smejkal a cîștigat la Barle, iar 
Gligorici l-a învins pe Ivkov. S-a în
trerupt pentru a doua oară partida din
tre Suetln și Portisch. în clasament 
după 11 runde, conduce Lajos Portisch 
(Ungaria) cu 7*/a (1) puncte, urmat de 
Gligorici (Iugoslavia) și Smejkal (Ceho
slovacia) — 7*/s p.

PASARELL ELIMINAT !
In turneul internațional de tenis de 

la Johanesburg, tînârul jucător ameri
can Brian Gottfried, l-a eliminat cu 
6—3, 6—2 pe compatriotul său Cliff Ri
chey. Charles Pasarell (Porto Rico) — 
învingătorul Iui Stan Smith — a pier
dut cu 6—7, 6—4. 4—6 partida susținută cu 
suedezul Ove Bengtson.

Alte rezultate : Battrick (Anglia) — 
Barth (SUA) 7—5, 7—5: Parun (Noua 
Zeelandă) — Addison (Australia) 6—3, 
4—6, 6—2; Dibley (Australia) _  Manda-
rino (Brazilia) 6—1, 3—6, 7—6.

BASCHETBALISTII DIN R.P. CHI
NEZĂ EVOLUEAZĂ IN FRANȚA

Continuîndu-și turneul în Europa, re
prezentativele de baschet ale R.P. Chi
neze au întîlnit în sala „Pierre de Cou
bertin" din Paris selecționatele Franței. 
Meciul masculin s-a încheiat cu vic
toria baschetbaliștilor din R.P Chineză, 
cu scorul de 89—86 (37—40). iar la fe
minin a cîștigat echipa Franței cu sco
rul de 87—81 (38—35).

Redacția și administrația; București, str. Vasiie Conta nr. 16; telefoane; ceotrala 11.10.95, secția corespondeoți 11.51.0», interurban U jl 286 ; telex, sporirăm buc. 180. Iiparul L P. .Informația”, București *0 368

ring.de

