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ROMÂNIA Șl FRANJA S-AU CALIFICAT ÎN FINALA
TURNEULUI F.I.R.A. 73

PENTRU JUNIORI
© Tinerii rugbyști italieni au fost adversari extrem de 

tenace! • XV-le lui Pierre Marrens, din nou in mare 
vervă • Cehoslovacii s-au reabilitat... • Frumoasa evo
luție a formației marocane

REZULTATE TEHNICE
Cehoslovacia — Polonia 11—0 (7—0)
România — Italia 9—6 (6—3)
Maroc — R.F. Germania 14—4 (8—0)
Franța — Spania 56—9 (18—6)

ETAPA URMĂTOARE (22 aprilie)
Stadion Giulești :
Ora 9,30 : Italia — Spania (locurile 3—4)
Ora 11 : ROMANIA — FRANȚA (locurile 1—2) 
Stadion Progresul :
Ora 9,30 : Polonia — R.F. Germania (locurile 7—8)
Ora 11 : Maroc — Cehoslovacia (locurile 5—6).

O minge scoasă din grămadă și Morarii va lansa un nou 
atac... Foto: Paul ROMOȘAN

S-a consumat si cea de-a douS fază 
a Turneului F.I.R.A. ’73 pentru juni
ori, cea a semifinalelor. România a 
trecut și de Italia (dar mult mai greu 
decît era de așteptat), în timp ce 
pentru Franța partida cu Spania a 
însemnat o- pură formalitate.

Deci, în finală, România va juca 
cu Franța, care a venit la București 
cu un team redutabil, iar Italia și 
Sps» ia se vor întîlnl pentru locul 3.

ROMÂNII AU ÎNVINS,
Așteptam ca meciul dintre junio

rii români și italieni să fie mai 
ușor pentru reprezentanții noștri, 
ba chiar prevedeam o victorie ob
ținută la scor. Și totuși, cît de greu 
a fost în teren, cît de ușurați am 
răsuflat cînd fluierul final a con-

Astăzi, va avea loc la București
■r

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV 
în cursul dimineții de astăzi, ca

pitala țării noastre va găzdui șe
dința Comitetului Executiv al Fede
rației Internaționale de Rugby A- 
mator (F.I.R.A.).

Pe ordinea de zi a ședinței figu
rează o serie de probleme deosebit 
de importante ale acestui organism 
internațional. Membrii Comitetului 
executiv vor fixa — în primul rînd 
— programul Congresului F.I.R.A., 
eare se va desfășura între 25 și 27 
mai la Varșovia. Vor fi luate în 
discuție, de asemenea, modificările 
aduse de International Board 
gulamentului jocului de rugby, 
ideea unei eventuale adoptări 
acestora și de către F.I.R.A.

O parte a discuțiilor se va referi 
;a felul cum este organizată actuala 
■dițîe a Turneului F.I.R.A. pentru 
juniori, găzduită de România, la 
ispectul disciplinar al întrecerilor, 
a calitatea și ținuta arbitrilor dele
gați precum și la formula viitoare 
i competiției. In acest context, Co- 
nitetul Executiv va face o primă 
liscuție cu privire la ediția 1974 a 
Turneului F.I.R.A. pentru juniori, 
ncredințată spre organizare Federa

li de rugby din R.F. Germania,

Pe ordinea de zi: probleme 
legate de programul Congre
sului F.I.R.A., turneul juniori
lor, modificări ale regulamen
tului de joc și proiectul ca
lendarului competițional

DAR FOARTE GREU...
sfințit victoria noastră cu 9—6 
(6—3). Este drept că juniorii ro
mâni s-au dovedit mai buni, avînd 
de multe ori inițiativa, că au condus 
de fiecare dată în meci. De partea 
cealaltă a terenului s-a aflat însă 
o formație a Italiei în mare vervă 
de joc, cu un fundaș excepțional 
în persoana lui Coletti, jucînd dîrz 
pentru un succes pe care la începu
tul întîlnirii nu-l spera. Cum de 
s-a ajuns la această situație ? Nea
șteptat, am putea spune, ta spe
cial datorită faptului că „XV“-le 
nostru n-a jucat la valoarea sa de
cît în primele 10 minute ale repri
zei secunde. Prea multe greșeli teh
nice, situații bune ratate și astfel 
cu șase minute înainte de sfîrșit

UN CONVINGĂTOR
XV-le Franței a făcut ieri — de 

data aceasta pe stadionul Progre
sul — o nouă demonstrație de rugby, 
mai convingătoare decît miercuri, 
pe „Giulești11, întrecînd la o dife
rență aproape incredibilă (47 de 
puncte!) formația Spaniei. Scorul

re
in 

ale

PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

COVASNA ȘI HUNEDOARA
Ieri s-a desfășurat la Sf. Gheor- 

ghe plenara Consiliului jude
țean Covasna pentru educa

ție fizică șl sport, la care au luat 
parte membrii C.J.E.F.S., reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
instituțiilor cu atribuții în dome
niul sportului, directori de școli, 
profesori de educație fizică, antre
nori și instructori, sportivi fruntași.

în prezidiul adunării au luat loc, 
printre alții, tovarășul Ferdinand 
Nagy, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, și Alexandru Ko- 
pandi, secretar al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor prezen
tate plenarei — darea de seamă 
privind activitatea desfășurată în 
1972 și planul de măsuri pentru 
îmbunătățirea substanțială a muncii 
pe anul în curs, elaborat în lumi
na prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului — du avut loc dezbateri 
ample și fructuoase. Vorbitorii au 
fost unanimi în aprecierea că re
sursele umane și materiale ale ju
dețului Covasna, sprijinul pe care 
mișcarea sportivă îl primește din 
partea organului local de partid, 
dezvoltarea impetuoasă pe plan 
economico-social a acestei părți a 
țării creează premisele necesare pen
tru realizarea unui considerabil 
salt calitativ în ceea ce privește 
activitatea de educație fizică și 
sport, în toate compartimentele ei.

Tovarășul Alexandru Kopandi a 
dezvoltat, în intervenția sa, princi
palele căi care trebuie urmate, în 
viitorul apropiat și în perspectivă, 
pentru ca mișcarea sportivă din Co

vasna să-și facă un loc ferm în 
marele circuit al sportului național, 
să aducă o contribuție mult mai 
mare decît în trecut.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ferdi
nand Nagy a subliniat faptul că re
centa Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. reprezintă o nouă și grăi
toare expresie a grijii permanente 
pe care partidul nostru o acordă 
educației fizice și sportului, ca o 
parte componentă, indisolubilă, a 
educației generale, multilaterale, a 
cetățeanului societății socialiste și 
comuniste. Vorbitorul a dat. în con
tinuare, o serie de prețioase suges
tii pentru munca viitoare a Birou
lui executiv al C.J.E.F.S., ce urma 
să fie ales, asigurîndu-i pe cei pre- 
zenți de întregul sprijin și toată 
solicitudinea Comitetului județean 
de partid.

Plenara a adoptat în unanimitate, 
cu îmbunătățirile ce i-aiu fost adu
se, planul de măsuri și a ales Bi
roul executiv al C.J.E.F.S. alcătuit 
din : Constantin Stanca, secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședinte al C.J.E.F.S., Gavril Fekete, 
prim-vicepreședinte, Ernest Domo- 
koș, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Gavril Szabo, pre
ședintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, Francisc 
Izsak, inspector general al Inspecto
ratului școlar județean, Carol Baka, 
șeful comisiei sport-turism din Con
siliul județean al sindicatelor, și ing. 
Anemaria Vitalios, profesoară la 
Școala profesională de mecanici a- 
gricoli, vicepreședinți, Zoltan Laszlo, 
secretar, precum și încă 7 membri.

în numele noului organ ales, to
varășul Constantin Stanca s-a an
gajat să depună toate eforturile 
pentru a îndeplini sarcinile impor
tante ce revin mișcării sportive din

județul Covasna. într-o atmosferă 
de puternică însuflețire a fost adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★

Tot vineri, la Deva, a avut loc 
plenara Consiliului județean 
Hunedoara pentru educație 

fizică șl sport.
în cadrul discuțiilor ce au avut 

loc pe marginea dării de seamă și 
a planului de măsuri au luat cuvîn
tul, printre alții, prof. univ. Ion 
Șiclovan, rector al I.E.F.S., vice
președinte al C.N.E.F.S. și Constan
tin Dumitrescu, secretar al Comite
tului județean de partid, detaliind 
sarcinile și obiectivele noi care 
stau în fața mișcării sportive în 
lumina recentei Hotărâri de partid.

Lucaciu, șef de 
județean de 
Viorel Jianu, 
Viorel Faur.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși: Mircea 
secție la Comitetul 
partid, președinte, 
prim-vicepreședinte,
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Gligor Hașa, președin
tele Consiliului județean al Orga
nizației pionierilor, Cornel Stoica, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean, și Grațian Faur, 
secretar al Consiliului județean al 
sindicatelor, vicepreședinți, Mir
cea Miroiu, secretar, precum și 9 
membri.

în cuvîntul rostit de tovarășul 
Viorel Jianu și în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a fost 
exprimată ferma hotărîre de a se 
munci mai bine, cu rezultate supe
rioare, pentru continua dezvoltare a 
sportului hunedorean.

așteptam cu emoție rezultatul unei 
lovituri de pedeapsă executată de 
italieni la scorul de 9—6. Toate
punctele s-au realizat din lovituri 
de pedeapsă executate de Milca 
(3) și Coletti (2). Echipa României 
a condus cu 3—0 și 6—3, a obținut 
ta final victoria, 
finala turneului cu
Franței,. dar... după multe și mari 
emoții. Excepțional arbitrajul lui 
Julio Segurola (Spania) căruia i s-au 
aliniat formațiile : ROMANIA — 
Milca — Ghiță, Barba, Cantea, Voi- 
cu — Moraru, Holban — Dziadyk, 
Atanasiu, Grosu — Fiucu, Pop — 
Bunduc, Oțetaru. Dumitrașcu ; 
ITALIA —- Coletti — Ziotti, Gaeta- 
niello, Lanna, Morandini — Za- 
nela, Ferraro — Borsetto, Bargelli, 
Nanni — 
Mezzatesta,

„RECITAL"

care o aduce în 
selecționata

Rinaldo, Roversi 
Natini, Romagnoli.

FRANCEZ!
final (56—9) 
traordinara 
echipei franceze, care a beneficiat 
acum de aportul a doi mari ju
cători, Gourdon, autorul a nu mai

nu reflectă' totuși ex- 
forță de percuție a

NUMEROASE ÂGȚIUNI ÎN SPORTUL DE MASl
1

e pe întreg cuprinsul țării ne 
sosesc veștile succeselor cu 
care harnica noastră clasă 

muncitoare întîmpină tradiționala 
sărbătoare a lui 1 Mai.

încercăm un sentiment de satis
facție și de legitimă mândrie patrio
tică aflînd despre economiile con
siderabile și importantele depășiri 
de plan ce se realizează în princi
palele ramuri ale producției, despre 
utilajele noi și perfecționate ieșite 
de pe benzile de montaj, despre 
tonele de metal în plus ce curg din 
gurile cuptoarelor, despre munții de 
cărbune pe care mina sigură și 
pricepută a omului „îi mută 
adîncurile pământului.

D întreaga activitate creatoare a po
porului nostru este subordonată mă
rețului țel de a îndeplini Cincina
lul înainte de termen, așa cum se 
arată în documentele de partid 
anul 1973 fiind hotărîtor în acest 
sens.

In ampla angajare de pe magis
tralele muncii se află prezent, cu 
tot elanul și entuziasmul său, tine
retul - patriei, în rîndurile căruia 
sportivii alcătuiesc un eșalon pu
ternic, vrednic, de nădejde.

tinere, pionieri, elevi, studenți și 
muncitori, își pregătesc reprizele 
din cadrul grandiosului spectacol 
cultural-sportiv ce va avea Ioc cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.

La Timișoara, întrecerile dotate 
cu „Cupa 1 Mai“ vor angrena echi
pe de fotbal, popice, tenis de masă, 
volei, handbal, baschet ș.a. Pionie
rii orașului se vor întrece, la 21 a- 
prilie, în cadrul unui mare cros, 
dedicat — de asemenea — sărbăto
rii oamenilor muncii.

Un plan amplu a fost alcătuit în

ION ALEXE

(Continuare in pag. a 4-aj
Tiberiu STAMA și Modesto FERRARINICronici de

CENTURA DE AUR“

TEOFILO STEVENSON
cubanezulin partida cu

box „Centura de aur“. 
unor meciuri de un deo- 
spectacular, primilor 10 
la finale li s-au mai

DUPĂ SEMIFINALELE TURNEULUI

AȘADAR, FINALA OLIMPICA LA BUCUREȘTI

lon Cyorffi — excelent

Soria Sixto • Alexandru Popa, învins de arbitri, 
finală cu campionul

(Continuare în pag. a 2-a)
olimpic Emilio Correa

va putea boxa in

Aseară, în incinta patinoarului ar
tificial „23 August", în fața unui nu
meros public (peste 6000 de specta
tori), s-a disputat cea de-a doua reu
niune semifinală a turneului inter
național de 
La capătul 
sebit nivel 
participanți
adăugat încă 12, desemnați uneori 
cu dificultate de către juriu — ca 
urmare a echilibrului valoric exis
tent între combatanți.

Gala a fost deschisă de semi- 
muștele Kim U Gil (R. P. D. Co
reeană) și Beker Muwanga (Ugan
da). Meciul, în care tonul a fost dat 
de medaliatul cu argint la J.O. de la 
Miinchen, Kim U Gil, a fost deose
bit de frumos și aplaudat la scenă 
deschisă de publicul prezent la reu
niune, 
dovedit 
au fost 
trebuit

cea de a doua semifinală a catego
riei, reprezentantul nostru Alexan
dru Turei l-a întîlnit pe cubanezul 
Jorge Hernandez, un boxer înalt, ra
pid și cu alonjă. După o repriză de 
studiu, în care doar Hernandez a în
cercat de cîteva ori — fără succes — 
să-și surprindă adversarul cu directe 
de dreapta (de fiecare dată Turei a 
eschivat cu promptitudine), la înce
putul rundului doi au apărut pe ring 
parcă alți combatanți. Cei doi boxeri 
s-au angajat în schimburi prelungite 
de lovituri, repriza terminîndu-se 
egală. în ultimele trei minute ale dis
putei, cubanezul, mai proaspăt, a a- 
cumulat punctele necesare victoriei 
care i-a asigurat, deocamdată, me
dalia de argint a întrecerilor.

Invitație la alergare în aer liber... V-o fac elevii de la Școala generala 
nr. 5 din Capitală, prezenți in aceste zile ale vacanței de primăvară 

Foto : T. MACARSCHI

lircea Toni (dreapta) îl așteaptă pregătit cu o nouă directă de dreapta pe Kim-En-Dek (R.P.D. Coreeană) 
care l-a învins clar la puncte. Foto : Dragoș NEAGU

---------------------- REZULTATE TEHNICE ----------------------
CATEGORIA SEMIMUSCĂ : Kim-U-Gil (R.P.D. Coreeană) b.p. B. Muwanga (Uganda) ; J. Hernandez 

(Cuba) b.p. Al. Turei (România) ; CATEGORIA COCOȘ : J. L. Romero (Cuba) b.ab.2 D. Condurat (România) ; 
M. Toni (România) b.p. Kim-En-Jilc (R.P.D. Coreeană) ; CATEGORIA SEMIUȘOARA : Ro-En-Su (R.P.D. Coreeană) 
b.p. C. Stanei (România): S. Cuțov (România) b.ab.2 N. Duca (România); CATEGORIA SEMIMIJLOCIE: 
Kim-De-Son (R.P.D. Coreeană) b.p. Al. Popa (România) : E. Correa (Cuba) b.ab.1 J. Vigh (Ungaria) ; CATEGO
RIA MIJLOCIE; I. Gyorffi (România) b.p. S. Sixto (Cuba) ; A. Nâstac (România) b.ab.2 C. Atanasov (Bul
garia) ; CATEGORIA GREA : I. Alexe (România) b.p. I. Dascălu (România) ; T. 
I. Sănătescu (România).

Stevenson (Cuba) b.ab.1

în fața unui adversar ce a 
că rezultatele anterioare nu 
întîmplătoare, ugandezul a 

să se recunoască învins. în

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4 a)

pe aleile parcului Herăstrău...
în paralel cu eforturile depuse la 

locurile de muncă, eforturi materia
lizate în remarcabile înfăptuiri și 
prețioase inițiative, tineretul întîm
pină sărbătoarea primăverii cu nu
meroase acțiuni de masă, competiții 
tradiționale, activități turistice, con
tribuind și în acest fel la îndepli
nirea sarcinilor trasate mișcării de 
educație fizică și sport de către 
recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al 
F.C.R.

în Capitală, 18.000 de tineri și

județul Brașov. Astfel, în ziua de 
1 Mai este programat un cros al 
tineretului' ce se va desfășura pe 
pitorescul traseu din Valea Răcă- 
dăului. Pentru studenți sînt pro
gramate competiții de fotbal, bas
chet și tir (inter-grupe, inter-cămi- 
ne și inter-facuități), în timo ce 
cluburile Steagul roșu și Tractorul 
vor patrona întreceri de popice, a-

(Continuare în pag a 2-a)

FțA eleviziunea, paralel cu torentul cotidian de 
informații, spectacole și culturalizare, pe 
care-l oferă de dimineață pînă noapte, a 

grăbit acumulările de cunoștințe în masă, astfel 
că telespectatorii au devenit în scurt timp critici 
pretențioși ai programelor și transmisiunilor T.V. 
de toate genurile. Acum, teatrele de orice fel. 
inclusiv cele de operă, sînt nevoite să monteze 
piese 
tru a 
durile 
ecran 
peste 
din acest punct de vedere, cea mai grea concu
rență pentru că în ultimii ani s-au perindat la 
televizoarele noastre toate vedetele sportive de pe 
glob. Transmisiunea în sine ar trebui să oblige 
pe sportivii noștri la pregătirea și abordarea me
ciurilor în mod exempicr, pentru că epoca tele
vizării obligă, mai cu seamă pe sportivii interna
ționali, să se ridice prin comportarea lor deasupra 
rezultatelor. Scorurile care marchează succesele 
sau insuccesele au valoarea lor, dar MODUL CUM 
S-AU PRODUS acestea devine prioritar pentru zeci 
și sute de mii de oameni care privesc și judecă 
comportarea sportivilor noștri in stadioane. Cu 
două decenii în urmă, fără televizor, un 0—2 al 
echipei de fotbal a României, într-un meci de 
verificare peste hotare, n-ar fi fost judecat atit 
de aspru ca acum, cind întreaga țară a văzut 
modul incalificabil in care fotbaliștii noștri s-au 
comportat la Kiev, fără vlagă, apatici, parcă 
dezinteresați, iăsindu-se influențați și dominați de 
cursul jocului in deplasare, neincercînd să-l 
schimbe printr-o replică valoroasă, demnă. Docă 
n-ar fi fost televiziunea s-ar fi putut admite ex
plicații și declarații obișnuite în trecut : „omoge
nizare, acomodare, tatonare, inhibare etc" pe cînd 
așa imaginile T.V. ne-au arătat pe majoritatea 
internaționalilor noștri, mai vechi sau mai 
incapabili să onoreze meciul, tribunele, pe 
telespectatorii și, mai ales, pe ei înșiși.

și să anunțe distribuții de prim ordin pen- 
atrage spectatorii, cu toții proveniți din rin- 
telespectatorilor obișnuiți să vadă pe micul 
pe cei mai reputați artiști din țară și de 
hotare. Sportul, întrecerile sportive suportă.

Pentru' că iubesc mult fotbalul, marea majori
tate a amatorilor de sport omit să se uite mat 
atent la ceilalți sportivi, adesea ignorați, dar a- 
ceastă mare greșeală o săvîrșesc întîi fotbaliștii 
și antrenorii lor care au exemple atît de aproape 
de ei, la cluburile polisportive. Cine n-a rămas 
impresionat de incleștarea rugbyștiior, dăruiți cu 
întreaga lor ființă jocului, cine n-a admirat su
perbele salturi ale gimnastelor-și gimnaștilor pre
gătite ani și ani, cine nu s-a mirat văzind efor
turile și transpirația luptătorilor ? Acești luptători

CEEA CE NU ESTE

culescu povestește cum internaționalul Ion lonescu 
chemat de la Ălemania Aachen să joace in echi
pa României la Atena, în meciul cu Grecia, din 
preliminariile C.M. 1970, făcea un program d» 
exerciții fizice atît de intens, îneît autorul căit 
a fost nevoit să-i oprească pe unii dintre fotba 
liști care vroiau să-l imite, de teamă să nu devine 
indisponibili ! Aplică oare acum, la Rapid, an 
trenorul Ion lonescu procedeele învățate de el la 
Aachen și școala de antrenori de la Koin sau 
face și el rabatul general de la pregătire ca alt. 
antrenori români care, deși au participat in ul
timii ani la numeroase cursuri peste hotare sau 
au fost de nenumărate ori observatori în străină
tate, nu aplică ceea ce au văzut acolo ? Cine a 
cerut vreodată socoteală antrenorilor pentru tim
pul și banii cheltuiți cu ei de federație peste 
hotare ?

A nu avea tehnică este o lipsă scuzabilă, fot
baliștii noștri au, însă, o tehnică bună. DAR A NU 
AVEA PREGĂTIRE FIZICĂ SUFICIENTĂ, A NU 
AVEA FORȚĂ DE JOC, A NU PUTEA ȚINF 
PIEPT PARTENERILOR DE ÎNTRECERE, așa cum 
s-a văzut atît de pregnant la Kiev, îneît slăbiciu
nea fizică a echipei române să fie leitmotiv în 
declarațiile tuturor după meci, IATĂ O LIPSĂ 
NESCUZABILĂ 1 A fost un simplu accident ! E da
toria antrenorilor federali și antrenorilor cluburilor 
cărora aparțin jucătorii să explice și să remedieze 
ceea ce se poate pentru că meciul oficial cu echi
pa Albaniei (6 mai, la Tirana) bate la ușă și 
chiar dacă nu-l vom vedea la televizor, imagi
nile slăbiciunilor de la Kiev vor stărui. Numai 
vestea unei victorii ie-ar putea da uitării.

Oricum, este și cazul unei urgente puneri la 
punct în fotbalul nostru de suș in jos și de jos 
in sus, după cum din strădania altor sportivi 
mai puțin alintați, însă mal harnici și mai serioși, 
fotbaliștii și antrenorii noștri trebuie să învrte 
grabnic.

PROGRAMUL FINALELOR
CATEGORIA 

Calistrat Cuțov
(România) 

CATEGORIA 
Kim-De-Son
(R.P.D. Coreeană)

CATEGORIA 
Tudor Nicolae 
(România) 

CATEGORIA 
Ion Gyorffi
(România) 

CATEGORIA 
Gilberto Carrillo
(Cuba)

CATEGORIA SEMIMUSCA
Kim-U-Gil — Jorge Hernandez
(R.P.D. Coreeană) (Cuba)

CATEGORIA MUSCA
Constantin Gruiescu — Faredin Ibrahim 
(România) (România)

CATEGORIA COCOȘ
Luis Romero — Mircea Toni
(Cuba) (România)

• CATEGORIA PANA
Gheorghe Ciochină
(România)

SCUZABIL!

CATEGORIA
Ro-En-Su
(R.P.D. Coreeană)

— Constantin Ștefanovici 
(România)

SEMIUȘOARA
— Slmlon Cuțo» 

(România)

UȘOARA
— Paul Dobrescu 

(România)
SEMIMIJLOCIE
— Emilio Correa 

(Cuba)
MIJLOCIE MICA

— Ștefan Fiorea 
(România)

MIJLOCIE
— Alee Nâstac 

(România)
SEMIGREA
— Marian Constantinescu 

(România)
CATEGORIA GREA

Ion Alexe — Teofilo Stevenson
(România) (Cuba)

noi, 
noi

care se antrenează minimum 3 ore pe zi in ano
nimat, sau halterofilii cu 50 de tone ridicate in 
antrenamentul săptăminal, dar atleții, canotorii ? 
FOTBALIȘTII AR TREBUI SA FACĂ 5 ANTRENA
MENTE PE SĂPTAM1NÂ, DE CITE 100 DE MI
NUTE, IN REALITATE El SE PREGĂTESC MAI PU
ȚIN, iar dacă ne referim la intensitatea antrena
mentelor, atunci constatăm că pregătirea este le
jeră, iar slaba capacitate fizică din campionat 
și, după cum am văzut, și în confruntări interna
ționale, are o explicație. într-o carte, cu amintiri 
recente, predată la editură și intitulată „De v-am 
greșit, vă cer... iertare I", antrenorul Angelo Ni- Aurel NEAGU
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A XXf-a ETAPĂ PROGRAMEAZĂ
ClTEVA MECIURI ATRACTIVE

;;5,

Mîine se dispută Jocurile celei de 
a XXI-a etape a diviziei A de 
handbal feminin, această rundă pro- 
gramînd cîteva întâlniri de o deo
sebită importantă pentru configu
rația clasamentului.

în primul rind, ne gândim la me
ciul dintre Rulmentul Brașov și 
Constructorul Timișoara, care va 
avea loc în orașul de sub Tîmpa. 
După primele două jocuri pierdute 
în acest ultim tur al campionatu
lui, handbalistele brașovence au 
coborit cu o treaptă în clasament 
și, îh eventualitatea că nu vor pu
tea să obțină victoria nici în jocul 
de duminică, ele Sînt amenințate să 
piardă și poziția de mijloc pe care 
O dețin.

Un al doilea joc interesant se a- 
hunță a fi cel de la Buhuși, unde 
formația Textila din localitate va 
primi replica Voinței Odorhei. Fi- 
Itește, echipa oaspe are o sarcină 
extrem de dificilă în fața teamului 
condus de prof. Eugen Bartha, dar 
este mai mult decît sigur că Magda 
Mikloș, Maria Magyar! și colegele 
lo<r vor căuta să se impună pentru

a șterge -nefavorabila impresie a 
înfrîngerii suferite în etapa a XX-a, 
la Timișoara.

O partidă atractivă — care se a- 
nunță a fi dârz disputată — este 
cea dintre Universitatea București 
și Rapid, în care studentele vor a- 
vea serios de furcă cu formația fe
roviară, aflată în vecinătatea zonei 
retrogradării. Să nu uităm că, în 
urmă cu o săptămînă, rapidistele 
au făcut „remiză" cu I.E.F.S. Jocul 
este programat pe terenul 
tulul, de la ora 17,30.

îh sfii-șit, ultimele două 
ale rundei opun primelor 
pe codașele clasamentului. _____
sitatea Timișoara primește acasă re
plica Progresului București, iar 
I.E.F.S. va în-tîlni Mureșul Tg. Mu
reș (teren Tineretului, de la ora 11). 
Iată și clasamentul înaintea acestei 
runde :
1. U. Timiș.
2. IEFS Buc.
3. U. BUC.
1. Tex. Buhuși
5. Kul. Brașov
6. Constr. Timiș.
7. Voința Odorhei
8. Rapid Buc.
9. Prog. Biic.

10. Mureșul Tg. M.

Tinere-

partide 
clasate 

Unîver-

Evoluția reprezentanților Româniți 
lă cea de a 32-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de masă a 
constituit o nouă și prestigioasă 
afirmare în arena internațională. 
Titlul suprem cucerit la dublu fete 
de Maria Alexandru, împreună cu 
japoneza Miho Hamada, aureolează 
atît pe reputata noastră jucătoare, 
cît și sportul cu mingea de celuloid 
de la noi.

Dispunînd de condiții optime de 
dezvoltare pe toast® planurile. Mă
ria Alexandru, un talent autentic, a 
putut să crească și să-și fructifice 
pe deplin posibilitățile. Ce dovadă 
ar certifica mai elocvent susținerile 
noastre decît longevitatea sportivă

Succesul de la recentele campionate mondiale — 

obligație pentru o susținută activitate de perspectivă

meritul deplin al acestei admirabile 
sportive, pentru sbrguința arătată la 
instruire, pentru modul cum a știut 
să-și organizeze antrenamentul invi
zibil, pentru puterea ei neistovită 
de luptă și dăruirea eu cere a apă
rat, de flecare dată, culorile patriei. 
Dar, trebuie menționată șl contri
buția Pe care a avut-o antrenoarea 
federală Ella Constantinescu la re-

întocmirea unei echipe în adevăratul 
sens al cuvîntului, adică un team 
puternic, capabil să înfrunte cu șan
se orice formație, fie ea cit de redu
tabilă? Este drept, selecționata Ro
mâniei a fost handicapată la Sara
jevo de indisponibilitatea Iui Car
men Crișan. Dar și cu o Carmen Cri
șan validă (cunoscînd jocul el fluc
tuant), nu exista garanția obținerii

ac- 
din

Și 
în 

un

Sălării;
^3

De azi, la baza hipică din Calea Plevnel

START ÎN „CUPA STEAUA"
începînd de azi, la baza hipică 

din calea Plevnel, se va desfășura 
un atractiv concurs de călărie, dre
saj și obstacole, dotat cu „Cupa 
Steaua", la care vor participa spor
tivi fruntași de la Dlnamo, Filmul 
și, bineînțeles, Steaua.

Conform programului, prima zi 
este rezervată probelor de dresaj, 
publicul având posibilitatea să ur
mărească cîțiva specialiști ai aces
tei discipline, nelipsind experimen- 
tații Iosif Molnar, Nicolae Mihalcea, 
Dumitru Velicu, Eugen Cotan, pre
cum și mal tinerii Gheorghe Mol- 
șeanu, Eugen Ionescu, Anghel Do- 
nescu, Daniela Molnar, Sorin Sove- 
ja, Răzvan Stroescu. Dana Chimoa- 
gă, Sile Mircea. Duminică. în pro
bele de obstacole, vor evolua, prin
tre alții, Cornel Ilin, Ion Popa, Du
mitru Loneanu, Daniela Popescu, 
Tudor Vasile, Mariana Molsei, Ilea
na Mărgineanu, Nicolae Vlad, Ena- 
chc Boiangiu. Ioana Rădulescu.

„Cupa Steaua", care prefațează 
apropiatele dispute din campionatul 
intern, oferă un excelent prilej de 
a se constata care este stadiul de 
pregătire a sportivilor din cluburi
le bucureștene, cît și a componen- 
ților loturilor reprezentative, ce 
trebuie să se prezinte curînd la 
startul unor competiții internațio
nale.

Concursul va începe, în fiecare rf» 
la ora 9.

AVEM 0 MARE JUCĂTOARE-MARIA ALEXANDRU,
DAR NU DISPUNEM ÎNCĂ DE 0 ECHIPĂ PUTERNICĂ, OMOGENĂ

sau impunerea unor modificări struc
turale în execuția procedeelor teh- 
riice. Aceasta este sarcina primor
dială a antrenorilor din secții, că
rora le incumbă și o atentă, o perma
nentă muncă de selecție și instruire. 
în momentul de față, spre aceste 
obiective trebuie să se îndrepte 
tiVitâteâ tuturor antrenorilor 
București și din celelalte orașe, 
cine se străduiește și cunoaște 
adevăr meseria de antrenor are
cîmțp vast de acțiune. Iată, de pildă, 
exemplul lui Farhaș Paneth, Luci 
Slăvescu și Emil Procopeț, ale căror 
„eleve", Ligia Lupu, Lidia Hie și, 
respectiv, Ildiko Gyongydsi (ca să 
ne referim doar la fete), se anunță 
ca elemente cu reale perspective.

Este indubitabil faptul că o jucă
toare ca Maria Alexandru nu se 
naște în fiecare an, dar una sau mai 
multe sportive de valori apropiate 
celui mai bun standard internațio
nal pot totuși să apară. Ele trebuie 
însă căutate cu perseverență și pre
gătite ca atare.

Ăm dori ca victoria strălucită a 
Măriei Alexandru, care a adus atîtă 
satisfacție, să genereze în același 
timp și climatul propice pentru noi 
și mai hotărîte investigații de talen
te, capabile să preia și să multiplice 
succesul ds azi. Este cerința cea mai 
imperioasă din tenisul nostru de

Constantin COMARNISCHI

ȘEDINȚA COMITETULUI

EXECUTIV AL FIR A
CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" IN FAZA FINALĂ(Urmare din pag 1)

în speță municipalității din Heidel
berg.

Cu un legitim interes sînt aștep
tate și discuțiile în jurul proiectu
lui calendarului competițional 
F.I.R.A. pentru echipele de seniori 
și juniori, care se presupune că va 
fi mult lărgit și, implicit, îmbună
tățit prin sporirea numărului de

S-A ÎNCHEIAT RALIUL

COLOANA INFINITULUI
La Tg. Jiu și în județul Gorj — 

pe o distanță de circa 300 km — 
S-a desfășurat de curînd, în organi
zarea Filialei A.C.R. Gorj, Raliul 
Coloana Infinitului. Cel mai bun 
punctaj al acestei întreceri a fost 
obținut de către cuplul campion al 
țării noastre Eugen Ionescu Cristea 
ți Petre Vezeanu, în afară de con
curs, pe o mașină R 12 Gordini. Tro
feul Coloana infinitului a revenit 
lui Adrian Puianu și Constantin 
Ulăreanu, piloți ai unei mașini Dacia 
1'100.

GALAȚI, 20 (prin telefon). — în 
Palatul sporturilor din localitate, 
90 de luptători au început vineri 
dimineața întrecerile primului tur
neu pe categorii din cadrul Diviziei 
A de lupte greco-romane. Antreno
rii celor 9 formații programate la 
Galați au prezentat pe cei mai buni 
sportivi de care dispun. De pildă, 
Ion Cernea și Dumitru Cuc (Dina
mo) i-au inclus în echipă pe cam
pionul olimpic N. Martinescu, pe 
V. Dolipschî (medaliat cu brehz la 
J.O.), pe I. Păun, I. Enache, I. Gibu, 
luptători care fac parte din 
national.

Avînd în vedere importanța 
petiției, meciurile au prilejuit
din start dispute foarte aprige. De 
pildă, Ia cat. 62 kg, sorții i-au opus 
din primul tur pe principalii can
didați la primul loc în categorie, 
I. Păun (Dinamo) și N. Dumitru 
(Dunărea Galați). Cu un excelent 
dublu salt, dinâmovistul și-a dus 
adversarul în „pod" și a lipsit pu
țin să se consemneze tușul, căci a 
intervenit gongul salvator. în mi
nutele următoare de luptă, Păun 
și-a păstrat avantajul acumulat, 
bbțihînd victoria la puncte. Lă ca
tegoria 52 kg, C. Alexandru (Farul) 
și M. Tnfan (Progresul Buc.)

lotul

co-m- 
chiar

După două runde

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Șl MEDICINA IAȘI CONDUC

ÎN CAMPIONATUL

PE ECHIPE
în runda a 2-a a finalei campio

natului riațional de șah pe echipe, 
formațiile Universitatea București și 
Medicina Iași au obținut noi victorii. 
Primii au învins mai greu decît se 
așteptau; pe colegii lor de la A.S.E. 
București (4—3), înregistrînd țin sur
prinzător eșec la mesele feminine 
(Polihrbhiăde 
ieșenii aii __
dîrză. din partea fui 
tîștigîad . la

Celelalte .....   .
politehnica București 41/: 
țos — Drimer 1,‘, t,~-
tronica 31/,—3’/2, Constructorul — 
Medicina Timișoara 41/,—2’/z.

în. clașaipent conduc, .după, două 
.runde, Unjyerșitafea București și 
Medicină Iăși cu cîte 4 puncte fie- 
tară

T. NICOARA

— Miroslav 0—1 !). $i 
întîmpihat o rezistență

C.S.M. Cluj, 
limită : 4—3.
rezultate : Petrolul —

- i’/î—2i/, (Par-
• 1/,—’Ă), I.T.B. — telec- 
■3’A,

20 17 1 2 2S3—184 35
20 16 2 2 264—171 34
20 14 2 4 284—196 30
20 10 2 8 138—203 22
20 9 0 11 225—243 18
20 7 4 9 169—177 18
20 8 1 11 210—226 17
20 6 3 11 192—212 15
20 3 2 15 1^—246 8
20 1 1 18 lrl—247 s

membri ai F.I.R.A. în urma ultime
lor adeziuni ale unor federații na
ționale de pe continent.

La ședința Comitetului Executiv 
ăl F.I.R.A. vor participa, printre 
alții :

Marcel Batigne (Franța), în cali
tate de președinte, Sergio Luzzi 
Conți, președintele Federației italie
ne de rugby, Josef Havel, președin
tele Federației cehoslovace de 
rugby, Iladj Mohamed Benjelloum, 
președintele Federației marocane de 
rugby, în calitate de membri ai Co
mitetului Executiv.

Vor lua parte, de asemenea, Jean- 
Claude Bourrier, secretar general al 
Comitetului Executiv, Jean-Marie 
Gouaux, secretar general-adjunct, 
precum și Charles Durand, mem
bru în Comisia tehnică a F.I.R.A., 
președintele Comisiei de arbitri din 
cadrul Federației franceze de rugby.

Din partea României, la ședința 
Comitetului Executiv al F.I.R.A. vor 
fi prezenți Ion Izvoranu și prof. 
Nicolae Pădureanu.

Ședința Comitetului Executiv al 
F.I.R.A. va avea loc la Hotelul In
tercontinental.

Moment de suspens în finala de dublu fete. Sub privirile partenerei ei. 
Alexandru se pregătește să atace decisiv, în timp ce Ciu Pao-cin (stînga)

J, Miho Hamada (dreapta), Maria 
și Lin Mei-ciun sînt gata să dea replica 

Foto : Bora VOJNOVICI — Novj Sad

cu totul ieșită din comun a campi
oanei Românldi? După 20 de ani de 
participare. la campionatele lumii, 
Maria Alexandru, mereu neobosită 
și proaspătă, intră în posesia titlu
lui suprem, adăugindu-l la prețioasa 
sa carte de vizită alături de un alt 
titlu mondial (tot la dublu fete, cu 
Geta Pitică, în 1961) și de trei ti
tluri de campioană continentală, ca 
să nu mai vorbim de multitudinea 
de campionate internaționale cîști- 
gate pe atîtea meridiane ale globului.

înalta clasă atinsă de Maria Ale
xandru nu mai are nevoite de nici 
o subliniere, performanțele ei fiind 
mai mult decît evidente. Sigur, este

AU ÎNCEPUT TURNEELE PE CATEGORII ALE DIVIZIEI DE GRECO-ROMANE

zultatele din ultimii ani ale Măriei 
Alexandru. Peste atribuțiile ei în 
cadrul funcției pe care o exercită în 
cadrul federației de specialitate, ma- 
estra emerită a sportului Ella Con- 
stantinescu și-a îndeplinit cu priso
sință și îndatoririle sale de antre- 
noare a lotului republican, cu pre
cădere în ce privește pregătirea fos
tei ei colege de echipă. Cu tact și 
competență, ea a condus antrena
mentele și le-a îndrumat pe sportive 
pe parcursul competițiilor, fiind tot
odată și inițiatoarei principală a 
alcătuirii de ultim moment a cuplu
lui Alexandru—Hamada, devenit as
tăzi campion mondial.

Firesc, se pune totuși, o întrebare: 
cum este posibil ca, dispunînd de 
o jucătoare de mare clasă și un an- 
trenor-pedagog de prestanța Ellei 
Constantihescu, să nu se reușească

unui clasament superior și, mal ales, 
obținerea unui loc pe podiumul pre- 
mianților în „Cupa Corbilloh".

Eleonorel Vlaicov nu i se pot adu
ce nici un fel de imputări pentru 
comportarea ei lă „mondiale". A 
făcut tot ceea ce i-au permis posi
bilitățile ei tehnice și fizice. Coechi
pieră exemplară, secondanta Măriei 
Alexandru a evoluat la nivelul ba
gajului ei de cunoștințe. Este greu 
să i se ceară mai mult la standar
dul ei valoric. Iată deci că ajungem 
la concluzia, singura conformă cit 
realitatea, că în afara Măriei Ale
xandru nu avem în prezent o altă 
jucătoare comparabilă cu cele mai 
bune din lume și chiar din EUropâ.

în cadrul loturilor republicane in
struirea are ca țel perfecționare^ 
sportivilor și nu învățarea a.b.c.-tilui

în continuarea î -ecerilor pen
tru „Cupa municip. ui București", 
ieri, pe stadionul Steaua din Ghen- 
cea, am asistat la cîteva partide 
frumoase. Florin Manea (Dinamo), 
campionul juniorilor, a fost pus în 
mare dificultate de constănțeanul 
L. Țiței, în plină afirmare. Datori
tă celor doi ani diferență de vîrstă 
și â rutinei, dinâmovistul a termi
nat învingător cu scorul de 7—6, 
3—6, 6—1. C. Curcă. (Progresul) a 
învins nesperat de ușor pe I. Russen 
(Progresul), performerul zilei ante
rioare, cu scorul de 6—3, 6—1. C. 
Curcă dovedește multă maturitate 
în joc și o formă constantă, fiind 
un bun jucător de turneu.

REZULTATE: juniori 15—16 ani 
(turneu final); L. Țiței (Sc. sp. Con
stanța) — M. Mîrza (Progresul) 6—2, 
6—3 ; R. Opreanu (Electrica Timi-

șoara) — N. Neuman (Dinamo) 7—6, 
4—6, 6—0; copii 13—14 ani : E. Pană 
(Cutezătorii) — D. Bucătaru (T.C.B.) 
6—3, 6—0 ; cat. 11—12 ani : FI. Sc„ 
gărceahu (Dinamo) — M. Nistor (Di
namo) 6—4, 6—0 ; C. Dumitru (Cu
tezătorii) — S. Popa (Dihamo) 
6—0, 6—4 ; V. Dinicu (Progresul) 
— L. lilaga (Cutezătorii) 6—5, 6—3; 
D. Antonescu (Dinamo) — E. Crau- 
ctuc (Cutezătorii) 6—0, 6—3 ; cat. 
8—10 ani : R. SuceveaĂu (T.C.B.) — 
A- Stoenescu (Dinamo) 6—2, 6—2 ; 
D. Dumitru (Cutezătorii) — F. Die
ter (Steaua) 6—1, 6—1: junioare
15—16 ani ; Delia Răileânu (Cute
zătorii) — Dana Hiera (Progresul) 
6—3, 6—4; cat. 13—14 ani: Maria 
Romanov (Cutezătorii) — insulina 
Popescu (Cutezătorii) 6—1, 6—2 ;
Ioana Nichita (Dinamo) — Came
lia Dragoș (Cutezătorii) 6—1, 6—1.

ÎN PENULTIMA ETAPĂ A

S. IONESCU

JOCURI DECISIVE

CAMPIONATULUI

realizat un meci extrem de echili
brat pînă în ultimul minut, cînd 
constănțeanul a reușit să se detașe
ze și să obțină decizia.

Numeroase partide s-au încheiat 
înainte de limită (prin tuș), iar lă 
capătul multor dispute arbitrii au 
consemnat scoruri categorice. Iată 
cîteva dintre rezultatele mai impor
tante. Cat. 48 kg : I. Bulgara (A.S.A. 
Bacău) b, tuș FI. Onofrei (Nicolina 
Iași), P. Budău (S.C. Bacău) b. tuș 
V. Alexandru (Dunărea Tulcea), FI. 
Gheorghe (Progresul Buc.) b.p. 
(16—2) I. Pruteanu (IPROFIL Ră
dăuți) ; cat. 52 kg : M. Tofan (Pro
gresul) b. tuș A. Pofu (S.C. Bacău), 
C. Alexandru (Farul) b.p. (19—2) S. 
Botez (Nicolina Iași) ; cat. 57 kg : 
N. Mareș (Dinamo) b.p. (8—0) A. 
Ionescu (Progresul), N. Iliuță (Du
nărea Galați) b. tuș C. Mihalache 
(Nicolina) : N. Martinescu b. tuș C. 
Dima (A.S.A. Bacău), V. Dolipschî 
b. tuș P. Zaharov (Dunărea Galați).

Costin CHîRIAC

lă (A.S.A. Cluj) b.p. V. Gyongyosl 
(Steaua) ; 57 kg — Gh. Stoiciu
(Steaua) b.p. I. Moldovan (A.S.A. 
Cluj) ; 62 kg — I. Baciu (Steaua) 
b. tuș Gh. Erdely (C.S. Satu Mare), 
A. David (Vulturii Lugoj) b. tuș 
Gh. Cenda (C.S.M. Reșița) ; 68 kg 
— T. Horvath (Vulturii Lugoj) b. 
tuș E. Mag (C.S. Arad) ; 82 kg — 
I. Ciobanu (CFR Timișoara) b. tuș 
M. Gali (A.S.A. Cluj), I. Fiscuteanu 
(Steaua) b. tuș St. Hana (Mureșul 
Tg. M) ; 100 kg — I. Bender (Vul
turii Lugoj) b. tuș A. Moater 
(C.S.M. Reșița), Z. Sîdlak (Steaua) 
b. tuș M. Duca (Crișul Oradea). (P. 
RADVANI — coresp.).

★

¥

CLUJ, 20 (prin telefon). Primele 
meciuri programate în Sala arma
tei din localitate, în cadrul turneu
lui pe categorii (echipe din seria a 
II-a a diviziei A) au relevat supe
rioritatea luptătorilor de la Steaua 
și Vulturii Textila Lugoj, care — 
după primul tur — au cele mai 
multe victorii. în schimb, un start 
mai slab au luat reprezentanții clu
burilor Mureșul Tg. Mureș și C.S. 
Satu Mare. Majoritatea întâlnirilor 
de pînă acum s-au terminat prin 
victorii la tuș.

lata primele rezultate: cat. 48 kg 
— C. Ionescu (Steaua) b. tuș A. Kiss 
(Crișul Oradea) ; 52 kg — P. Răzăi-

CRAIOVA, 20 (prin telefon) în 
prima reuniune a luptătorilor echi
pelor din seria a III-a a campio
natului divizionar de greco-romane, 
cîțiva sportivi au oferit partide dis
putate, spectaculoase. Ne-au plăcut, 
în special, meciurile dintre Al. Tă- 
nase (Cârpați Sinaia) — Gh. Mari
nescu (Alumina Slatina) Ia categ. 
48 kg, Gh. Gheorghe (Metalul Buc.)
— V. Nicola (Carpați Sinaia) Ia 68 
kg și D. Anghel (Electroputere Cra
iova) — I. Farcă-u (Metalul Buc.) la 
100 kg, cîștigate 
de limită.

Alte rezultate : 
(St. roșu Brașov) 
(I.M.U. Medgidia) ; 74 kg — M. Ba
ciu (Rapid Buc.) b.p. M. Călin 
(Medgidia) ; 82 kg — I. Șerbăiioaica 
(Electroputere Craiova) b.p. Tr. 
Ilieș (C.S. Cîmpulung) ; +100 kg —
— Al. Bucov (C.S. Pitești) b. tuș N. 
Ion (Carpați Sinaia). (N. DRĂGĂ- 
NOIU — coresp.).

de primii

62 kg - 
b. tuș I.

înainte

ii. Tiru
Proîtan

CONCURSUL DE PROBE NECLASICE Șl ȘTAFETE

JUNIOARELE AU PLECAT LA BARI

u atletism;
vor• Sîmbătă și duminică se 

desfășura la Craiova întrecerile 
concursului republican de probe ne- 
clasice și ștafete. In program figu
rează disputarea a 39 de probe care 
vor reuni, probabil, aproape 500 
de concurenți și concurente din ma
joritatea centrelor atletice ale țării. 
Organizatorii competiției au luat din 
timp măsurile corespunzătoare pen
tru- ca întrecerile să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni.
• în ultimele zile, diferitele star

turi ale atleților au fost însoțite de 
mai multe recorduri republicane. 
Iată lista noilor performanțe te

cord și autorii acestora : juniori II: 
3 000 m — 9:02,6 Nicolae Lovișteanu 
(L.C.A. C-lung) ; junioare II : 2 000 
m — 6:32,5 Vasilica Bocra (L.C.A.); 
junioare I : 3 000 m — 10:02,5 Vio
rica Neagu (C.A. Roman) ; junioa
re III : suliță — 37,92 m Mihaela 
Nicoară (L.C.A.) ; copii I : 600 m — 
1:40,2 Florin Braslă (L.C.A.), suliță 
— 45,82 m Marian Matei (L.C.A.), 
mingea de oină — 66,84 m Matei.

După cum se vede, elevii Liceu
lui central de atletism din Cîmpu- 
lung au început să realizeze tot mai 
multe recorduri republicane, ceea 
ce exprimă într-o măsură directă 
seriozitatea pregătirii pe care o e- 
fectuează în această unitate de în- 
vățărriînt.

AMPLA ANGAJARE PE FRONTUL MUNCII
(Urmare din pag 1)

tletism, fotbal, șah, volei, tenis de 
rnasă și orientare turistică, toate 
dotate cu „Cupa 1 Mai".

Pentru â completa tabloul sportiv 
din aceste zile, să. adăugăm „Triat- 
lonul popular" de la Predeal, ce va 
reuni pe amatorii atletismului, și 
duminica polisportivă din orașul 
florilor, Codleâ, dedicată amatori-

lor crosului, raliului și ping-pongu- 
lui.

în județul Prahova se preconizea
ză, printre altele, organizarea unei 
ștafete cicloturistice, a unor dumi
nici cultural-sportive (la Berceni 
și Păunești), a unor demonstrații 
de gimnastică modernă și fotbal 
feminin, precum și a unor compe
tiții fulger la atletism, handbal, 
fotbal și volei.

Pretutindeni în țară, sărbătorirea 
zilei de 1 Mai va prilejui desfășura
rea unor frumoase și atractive ac
țiuni sportive cu caracter de masă. 
Reușita lor depinde de strădania 
organizatorilor, de priceperea lor 
de a găsi formele cele mal accesi
bile, mai populare și mai specifice 
tn partea locului, de măiestria cu 
care vor ști să le facă nu numai 
cunoscute, dar și foarte așteptate 
de cetățenii de toate vîrstele.

a
Reprezentativa de baschet junioare 
României a plecat ieri în Italia, 

la Bari, pentru a participa la tur
neul de calificare pentru campio
natul european rezervat acestei 
categorii de jucătoare. Au făcut 
deplasarea Diana Milialic, Rodica 
Golan, Mariana Andreescu, Ileana 
Portik, Irina Szekely, Corina Col- 
țcscu. Liana Jighișan, Mihaela Bor- 
dea, Laura Steinberg și Rodica

Fortuna. Antrenori : L. Nagy
și M. Fleșeriu.

Echipa română va juca, în zilele 
de 21, 22 și 23 aprilie, în ordine, 
cu Iugoslavia, Italia și Israel, ur- 
mînd ca primele trei clasate în 
acest turneu să se califice pentru 
C.E. (11—19 august, la Kosice și 
Preșov). Celelalte turnee de cali
ficare vor avea loc, tot între 21 și 
23 aprilie, Ia Hăgen (R.F. Germa
nia, Spania, Ungaria, Suedia) și 
la Rouen (Franța, Belgia, Olanda 
și Polonia). Selecționatele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și Bulgariei sînt ca
lificate direct pentru C.E.

în campionatul diviziei A se dis
pută azi și mîine penultima etapă 
a returului, care este deosebit de 
importantă, atît pentru echipele a- 
flate în fruntea clasamentelor, cît 
și pentru cele situate în zonele a- 
gitate ale retrogradării. Întrucît, 
conform regulamentului, primele 
trei clasate în serii vor participa 
la turneul final pentru desemnarea 
campioanelor, sexteturile aflate a- 
cum, după etapa a XVI-a, în frun
te vor lupta din răsputeri pentru 
menținerea pozițiilor actuale. în 
seria Sud a campionatului mascu
lin, Constructorul Galați nu prea 
are... probleme, 
puncte. și jucînd acasă 
relativ ușor. în schimb, 
ceasta serie, celelalte 
pentru locurile fruntașe, 
torul București și Rapid 
evoluează în deplasare... Se pot con
sideră virtuale calificate pentru în
trecerile finale și Voința Cluj, la 
bărbați (s. Nord), Rapid București 
(s. Sud) și C.S.M. Reșița (ș. Nord), 
la femei. Nu mai pot evita retro-

DIVIZIONAR
Timișoara, Record

conducînd cu 2 
un meci 

tot din â- 
candidate 
Construc- 
Bucureștl,

Mîine, la Pucioasa, în cadrul unei mari serbări cîmpenești 

SE INAUGUREAZĂ CAMPIONATUL REPUBLICAN DE MOTOCROS-EDIȚIA 1973

Campionatul republican de moto- 
cros, această competiție care atra
ge numeroși spectatori, se va inau
gura mîine la Pucioasa, în cadrul 
unei serbări cîmpenești, organizată 
de Consiliul județean al sindicate
lor Dîmbovița. Întrecerile se vor 
desfășura pe un traseu în premie
ră, în organizarea asociației Victo
ria Morehi.

Cercetând foile, de arbitraj, ăm 
constatat că la actuala ediție își 
vor disputa întîietatea un număr 
sporit de juniori, secțiile Muscelul 
Cîmpulung, Poiana Cîmpina, Stea
gul roșu Brașov, Automobilul Bu
zău și Locomotiva Ploiești, înscriind

în concurs cei mai mulți tineri 
motocicliști.

în program figurează probe pen
tru seniori (250 și 500 cmc), juniori 
și posesorii de motorete Mobra. Re
amintim numele deținătorilor titlu
rilor de campioni pe anul 1972 : 
250 cmc — Ștefan Chițu (Poiana 
Cîmpina), 500 cmc — Aurel Ionescu 
(Metalul București), juniori — Ni- 
culae Murgoci (Poiana Cîmpina), 
motorete Mobra — Petre Oprea 
(Steagul roșu Brașov).

Pregătindu-se cu seriozitate în 
vederea noului campionat, alergă
torii Ștefan Chițu, Mihai Barau, N. 
Murgoci (Poiana Cîmpina), A. Cris-

bai, Tr. Moașa, P. Lucaci, P. Oprea 
(Steagul roșu Brașov), FI. Davides- 
cu, D. Moțișan (Victoria 
Fr. Szinte, E. Lucaci, E.
(Torpedo Zărnești), P.
(I.T.A. Tg. Jiu), Gh. Barbu (Loco
motiva Ploiești), T. Isac (Muscelul 
Cîmpulung) și FI. Boțea (Automobi
lul Buzău) se anunță ca principalii 
animatori ai categoriilor mențio
nate.

Moreni), 
Mulner 

Filipescu

gradarea Voința
Cluj (s. Nord — femei), Frigul 
București (s. Sud — femei), Lairo- 
met București (s. Sud — bărbați) 
și Voința Lugoj (s. Nord băr
bați).

înaintea etapei a XVH-a, pe pri
mele 5 locuri în clasamente se află 
echipele : FEMININ — SUD : 1. Ra
pid Buc. 24 p, 2. Voința Buc. 20 p, 
3. Petrolul Băicoi 20 p, 4. Gloria 
Buc. 18 p, 5. Laromet Buc. 18 p. 
SERIA NORD : 1. C.S.M. Reșița 24 
p, 2. Voința Tg. Mureș 22 p, 3. Vo
ința Chij 20 p, 4. Vojnța Mediaș 
20 p, 5. Hidromecanica Brașov 20 p. 
MASCULIN — SUD : 1. Construc
torul Galați 22 p, 2. Constructorul 
Buc. 20 p, 3. Rapid Buc. 18 p, 4. 
Petrolul Ploiești 18 p, 5. Voihța 
Buc. 16 p. SERIA NORD : 1. Voința 
Cluj 24 p, 2. Jiul Petrila 20 p, 3. 
C.F.R. Tg. Mureș 18 p, 4. I.ț. Ora- 
dea 16 p, 5. Voința Tg. Mureș 16 p.
ECHIPA CAMPIOANĂ ÎN CURSĂ 

PENTRU TURNEUL FINAL
Voința București — Voința Con

stanța 2577—2276 p d.. Campioane
le, aflate în cursa pentru calificarea 
în turneul final, au avut de susți
nut un meci restanță cu jucătoarele 
din Constanța. Beneficiind de a ’ ,n- 
tajul arenei proprii, gazdele . .-au 
regăsit rapid cadența, acționînd 
precis — cu o singură excepție, ju
nioara Eva Litași (393 p d). în con
secință, victoria le-a revenit la o 
diferență apreciabilă ; au contri
buit la ea, în primul rînd, Cornelia 
Grecescu — 488, Constanța Marin- 
cea — 436 și Valeria Dumitrescu. — 
422. Constănțencele au evoluat me
diocru, Anica Dobre fiind, cu cele 
411 p d, singura jucătoare care s-a 
ridicat la valoarea adversare
lor. (Tr. I.).

STMBATAA APĂRUT Nr. 8

AL REVISTEI

Spicuim din cuprinsul popu
larei reviste sportive ilustrate :

• „Asociația sportivă și calen
darul ei competițional" — foto
reportaj despre activitatea spor
tivă a celor ce nu sînt, încă, mari 
performeri.

« GIMNASTICA : Un reportaj 
bogat ilustrat din recentul turneu 
al gimnaștilor români în Statele 
Unite.

e FOTBAL : • Drumul sinuos 
al calificării... — in obiectiv e- 
chipâ națională de juniori. • Vă 
prezentăm echipa F. C. Argeș, o 
formație cu personalitate • O zi 
obișnuită de antrenament la Spor
tul studențesc • Longevitatea lui 
Mihai Ionescu nu . are sgerețe.

• RUGBY : Echipa României Ia

începutul unui drum nou — foto
reportaj de la tntîlnirea cu rug- 
byștii spanioli.

• POLO : Vi-1 prezentăm pe 
Viorel Rus, mezinul „naționalei".

e BOX : O „speranță" care a 
devenit certitudine — Ștefan Bă- 
iatu, campionul categoriei semi- 
muscă.

» în paginile rezervate „Orizon
tului extern" : fotoreportaje. — 
gimnasta sovietică Olga 
discobolul cehoslovac 
Danek.

cu
Korbut și 

I.udvik

sportivă",
„Din le-

Rubricile „Viață 
„Sport magazin", serialul 
gendele sportului cu pedale" etc. 
completează acest interesant nu
măr al revistei ilustrate SPORT.

Luni, 23 aprilie 1973, orele 12,30. in $ala Dalles

BASCHET : Teren Olimpia, de la ora 
17 : P.T.T. _ Arhitectura (f.B.) ; te- 
ren Progresul, de la ora 16 : Universi
tatea — I.E.F.S. n (f.B.), I.E.F.S. II 
- P.T.T. (m,B.).

BOX : Sala „Grivița Roșie*4, de la 
ora 19 : finala campionatului munici
pal de juniori mici și semifinala la 
juniori, mari.

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei, de la ora 9 : „Cupa Steaua".

GIMNASTICĂ : Sala Floreasea, ora 
17 : meciul România — U.R.S.S. (e- 
chipe de. tineret).

HANDBAL -.Teren Voința, de la ora 
17,30 : Voința — Constructorul (B,f.).

HALTERE : Sala Steaua, de la ora 
17 : faza municipală a campionatului 
național (seniori, individual).

LUPTE : Sala de atletism de la 
Complexul sportiv „23 August4*, de 
la ora 16,30 : întrecerile campionatu
lui Armatelor Prietene (lupte libere).

POPICE : Arena de la clubul Uzi
nelor Republica : Gloria Instalato
rul ; arena Voința : Voința — Metrom 
Brașov ; arena Giulești : Rapid - ’ 
romei. . Meciuri din. campionat: 
viziei A, feminin. Reuniunile 
programate de la ora 16.

SĂRITURI IN APĂ : Bazinul 
August**, de la orele 10 și 17 : cam
pionatele internaționale ale României,

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 ’• 
concurs de talere „Cupa Școlarul”, 
cu participarea trăgătorilor fruntași 
seniori și juniori.

DUMINICA

.1 — La-
Meciuri din, campionatul di-

■ - Sînt

„CONȚINUTUL, SEMNIFICAȚIILE $1 EFECTELE 
EXAMENULUI BIOCHIMIC LA SPORTIVI"

Centrul de cercetări științifice și 
documentare tehnică al C.N.E.F.S., 
Consiliul municipal București pen
tru educație fizică și sport, în 
colaborare cu Universitatea popu
lară București, anunță lecția din 
cursul de reciclare cu titlul : „Con-

ținutul, semnificațiile și efectele 
examenului biochimic Ia sportivi". 
Expunerea va fi făcută de tovară
șul Cornel Tatu, biochimist, în 
sala Dalles, din B-dul N. Bălcescu 
nr. 18, luni 23 aprilie 1973, orele 
12,30. Va urma un film artistic.

BASCHET : Teren Progresul, de la 
ora 10 : Progresul — Știința Ploiești 
(m, B).

BOX. Patinoarul „23 August", de 
la ora 10 : finalele turneului inter
național „Centura de aur“.

CANOTAJ : Lacul Herăstrău, ora 
8 : „Cupa Școlarul- (juniori).

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei, de la ora 9 : „Cupa Steaua".

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 
13 : Dlnamo — Jiul (Divizia A) ; ora 
13,15 : Dinamo — Jiul (tineret-rezer-

ve) ; stadionul „23 August", ora 17 : 
Rapid — Steagul roșu (Divizia A) ; 
ora 13,15 : Rapid — Steagul roșu (ti- 
neret-rezerve) ; stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul _  F. c. Galați (Di
vizia B) ; terenul C.P.B., ora 11 : șoi
mii Tarom — Poiana Cîmpina (Di
vizia C) ; terenul Constructorul, ora 
11 :Unirea Tricolor — Sportul Cioro- 
gîrla (Divizia C) ; terenul Laromet: 
ora 11 : Tehnometal — Sirena (Di
vizia C) ; terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Celuloza Călărași (Di
vizia C) ; terenul Voința, ora 11 : 
Voința — Electronica (Divizia C) ; 
stadionul Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Obor — Flacăra roșie (Divizia C).

HALTERE : Sala Steaua, de la ora 
10 : faza municipală a campionatului 
național (seniori, individual).

HANDBAL : Teren Dlnamo, de la 
ora 9 : Confecția — Vulturul Ploiești 
(B,f) ; teren Giuleștl, de la ora 9 : 
Rapid — Lie. mixt Orșova (j, m) : 
teren Tineretului, de la ora 9 : Șc. 
sp. 2 _ Șc. sp. Tecuci (j.I) ;
ora 10 : Șe. sp. 3 — Voința
Sf. Gheorghe (J.f) ; ora 11 : 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș (A,f) ; 
ora 15 : Șc. sp. 2 — Lie. Caragiale 
Ploiești (j,m) ; ora 16,15 : C.S.U. 
Construcții _ I.G.E.X. (B, f) ; ora 
17.30 : Universitatea București — Ra
pid București (A,f).

LUPTE : Sala de atletism de la 
Complexul sportiv „23 August", ora 
10 : întrecerile finale ale Campiona
tului Armatelor Prietene (lupte li
bere).

POPICE : Arena Laromet : Laromet 
— Flacăra Cîmpina ; arena Voința : 
Voința — Constructorul. Partide din 
cadrul campionatului masculin, divi
zia A. Reuniunile încep de la ora 8.

RUGBY : Turneul . F.I.R A. pentru 
juniori : stadionul Giuleștl, ora 9,30 
(locurile 3—4), ora 11 (locurile 1—2) ; 
stadionul Progresul, ora 9,30 (locurile 
7—8), era 11 (locurile 5—8) ; stadio
nul Dinamo, ora 17 : România — Ma
roc (seniori), „Cupa F.I.R.A.".

SĂRITURI ÎN APA : Bazinul „23 
August", de Ia orele 10 și 17 : cam
pionatele internaționale ale României.

TIR : Poligonul Tunari, de Ia ora 
9 : „Cupa Școlarul" la talere.
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IMPERATIVUL ETAPEI

DIVIZIA A LA REȘIȚA, ARAD, PLOIEȘTI Șl CONSTANTA
MECIURILE CELE MAI IMPORTANTE ALE ZILEI

RAPID (11)-STEAGUL ROȘU (9) DINAMO (2) - JIUL (7)

____ _____ . din vechiul 
și confirmatul eșalon și pentru cei din eșalonul 
noii, masiv reprezentat de lotul care a făcut de-

chiar și în condițiile absenței lui 
Dinu. Așa îneît Dumitrache, pornit 
în urmărirea lui Roznai, îh clasa
mentul golgeterilor. va avea, se 
pate, măi multe baloane utilizabile.

•2 ; 1972-

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1970—1971: 1—3 și 
1971—1972: 1—5 și 
0—1.

PERIOADA DE 
nu a folosit prda 
echipe : rapidiștii 
recupera pe nici dijul dintre aeci- 
dehtâții lor, adică Ângelescu, Neă- 
gu, Dumitriu III și Petreanu, iar la 
Kiev s-a accidentat și Răducanu, în 
timp ce Steagul roșu riu-î va putea 
folosi pe Adamache, Anghel și An- 
ghelini, care s_au îmbolnăvit în â- 
ceastă perioadă. Pregătirile au fost, 
însă, intense. De pildă, vineri, Ra
pid a efectuat două antrenamente, 
în vreme ce Steagul roșu s-â pre
gătit la Snagov. Joi, ambele echipe 
âu susținut meci uri-școală : astfel. 
Steagul roșu a întîlnit Ia Cimpina 
formația locală Poiana si a cîștigat 
cu 1—0 (a marcat Dumitru, un tî- 
năr de la tineret-rezerve), iar Rapid 
a dispus de Electronica cu 3—0 (Năs- 
turescu, Dmnitriu II — 2)

FORMAȚII PROBABILE : RA
PID; NîcUlfeseu (Răducanu) — Pop, 
Grigoraș. Marin. Codrea — Nadlii, 
Dinu — Năsturescu, Dumitriu II, 
M. Stelian, Codreanu. STEAGUL 
ROȘU: Albu — Ivănceșcu, Naghi, 
Alecu, Mateescu — Șerbănoiu (Pes
carii). fsiiint, Cadar — Zbtincă, 
Dumitru, GyiJrfi.

ABITRUL PARTIDEI: Gabriel 
Blâu (Timișoara).

ÎNTRERUPERE 
tnult celor două 
nu i-au putut

ACEL ATlT DE MULT AȘTEPTAT REVIRIMENT
plasarea la Kiev, prezent în număr mare și pe 
stadionul Central în partida cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

Mîine, așa cum sîntem informați din respecti
vele tabere, nici unul dintre component!! lotului, 
mai de curînd sau mal de mult accidentați 
(Dobrin, lordănescu, Dinu, Neagu etc.) nu-și va 
face apariția în teren. Nici Dumitru nu e sigur 
în formația Stelei pentru Reșița... Cu atît mai 
mult, deci, cursa selecționării prezintă posibilități 
și necesități de afirmare. Dar cum 7 Numai prin 
jocuri de calitate, în care exprimarea respectivi
lor jucători să aibă un cadru propice și stimu
lativ. Altfel, e greu de descoperit soluții pentru 
numeroasele semne de întrebare pe care jocul-test 
cu selecționata Uniunii Sovietice le-a pus.

Atîtea și atîtea argumente — deci — care soli
cită ieșirea campionatului din mediocritate. Atîtea 
șl atîtea argumente care cer ca spectaculozitatea 
jocurilor să se adauge elementelor de atracție ale 
întrecerii rezumate acum doar Ia configurația cla
samentului. Atîtea și atîtea argumente care cer 
jucătorilor Și antrenorilor de prima divizie să-și 
onoreze obligațiile față de fotbal, de competiție, 
de spectatori, față de ei înșiși.

Eftîmie IONESCU

A trecut mai bine de o lună de cînd sperăm 
și iar sperăm. Mai cu seamă că începutul a fost 
așa de promițător ! Dar... focul de paie din start 
s-a stins și, de atunci, partidele demne de prima 
divizie s-au arătat așa de rar incit, pe bună drep
tate, trebuie să întrebăm : cîntl va începe un ve
ritabil campionat de Divizia A 7 Scadențele, tre
cute de pe o etapă pe alta, ajung la un nou ter
men, cel de mîine. Credem, sperăm, că va fi 
ultimul I

Mai cu seamă că testurile de la Kiev și Odesa, 
în special acela al primei reprezentative, care 
e cel mai edificator și mai important puls 
ce se ia campionatului prin intermediul selecțio
natei sale (căci ce e, altceva, reprezentativa decît 
o selecționată â campionatului ?), deci prima mă
surare a formei selecționaților, a confirmat (din 
păcate) ceea ce etapele de pînă acum ne-au spus.

Se cere, în mod firesc, o mărire a ritmului de 
intrare în apogeul formei ; timpul nu așteaptă, 
pînă la 6 mai, jocul de la Tirana, există doar 
două etape pentru această- atingere a randamen
tului normal de către jucătorii care intră în ve
derile selecției — și pentru cei

MACRI : — ll uAg să, nu mai 
„seîrțîie“ și poate ajung camionul 
din față !

PALMARES FAVORABIL BRA
ȘOVENILOR. Iată un meci cu o fru
moasă tradiție, fotbaliștii din orașul 
de sub Tîmpă fiind întotdeauna ad
versari de temut pentru giuleșteni. 
Din cele 29 de partide disputate, 
Steagul roșu a cîștigat 13 — unele 
și la București —, iar cinci aii fost 
egale. De remarcat că din ultirriele 
cinci jocuri directe. Rapid a părăsit 
terenul de patru ori învinsă...

C.S.M. REȘIȚA (14)-STEAUA (1)
ULTiMELE REZULTATE DIREC

TE : 1972;—1Ș73 : 0—4. Tn anii tre- 
cuți, C.S.M. Reșița a activat in Di
vizia B.

CU CINE IȘI VA APARA 
STEAUA POZIȚIA DE LIDER ? în 
timp ce echipa bucureșteană acuză 
indisponibilitățile care i-au rărit, 
vizibil, rînaurile compartimentului 
ofensiv (Aeienei, lordănescu, Pan- 
tea, Năstase, Hejvei), acum fiind 
incertă și folosirea lui Dumitru, ul
timul încercat ca „vîrf“ în ante
rioara partidă, cu Farul, gazdele 
i-au avut absenți în această Săptă- 
mînă doar pe Beldeanu (plecat la 
lotul reprezentativ) și Neagu (încă 
indisponibil). C.S.M. Reșița a . sus
ținut miepcuri un joc amical cu 
Minerul Anină, cîștigînd cu 2—1. 
prin golurile lui Szilagy și D.Geor- 
fj&șcii

FORMAȚI» PROBABILE : C.S.M.: 
llieș — Rediiic, Georgevicî, Kiss. 
Kâfka — Pușcaș, Beldeanu, Nesto-

rovici — Atodiresel, D. Georgescu, 
Florea. STEAUA : Haidu (Comân)
— Sătmâreanu, Ciugarin (Smaran- 
dache). Negrea, Hălmăgeânu — Du
mitriu IV, Dumitru (Ion toii), Vigu
— Rădiicanii, Tătaru. Volneâ.

ARBITRUL PARTIDEI : N.
Cursaru (Ploiești).

NASTASE nu va fi la reși
ța... Dacă în toamnă echipa reși- 
țeană și-a permis să atace la Bucu
rești în meciul cu Steaua, cum am 
putea crede că ar adopta o altă 
manișră de joc acasă, beneficiind 
de această dată și de aportul unui 
realizator ca Dudu Georgescu ? Și 
dacă în toamnă Năstase „a venit, 
a văzut și a... învins”, acum el 
este accidentat, ca și ceilalți co
echipieri din atacul standard. Deci, 
datele problemei sînt, cu totul al
tele,. ceea ce hu contribuie, însă, 
de fel la aflarea necunoscutei care 
se cheamă rezultatul final al me
ciului.

ULTIMELE REZULTATE DIREC- 
1970—1971 : 4—0 și 0—2 ;
1972 : 3—0 și 1—!

1973 : 1—2.
TITULARI ABSENȚI ÎN AMBE- 

,E TABERE; La Dinamo, meciul 
cu caracter de omogenizare, al a- 
ceStei săptămîni, â avut loc vineri, 
după sosirea jucătorilor selecțioria- 
bili de la Kiev și Odesa. Au lip
sit de la antrenament Dinu, Che- 
ran, Sălceanu și Batacliu, toți fiind 
încă indisponibili. Dinu este aproa
pe refăcut, dar, așa cum ni s-a 
comunicat din partea clubului, el 
va fi menajat pentru a putea â- 
pare în perfecte condițiurii la pro
xima convocare â tricolorilor.

Jiul s-a antrenat zilnic. Miercuri, 
băieții lui Coidum au susținut un 
joc-școală cu echipa de tineret. Pe- 
troșenenii au sosit aseară în Capi
tală, cu autobuzul, fără Libardi, 
Stocker și Stoian, suspendați, după 
cum se știe, de asociația sportivă 
Jiul.

FORMAȚII PROBABILE: DI
NAMO : Cavii (Rxmureanu) — CoS- 
ina, Dobrău, G, Sandu, Deleanu — 
MolȘovan, Sătmăreanu IL R. Ntin- 
ivefîier — Lucescu, IJumitrâcfie, FI. 
Dumitrescu. JIUL : Marincan (I. 
Gabriel) — Onuțan. Tonca, Geor
gescu, Sava — Cotormani. Urmeș — 
G. Stan. Multescu, Roznai, Naidin.

ARBITRUL PARTIDEI : T. Leca 
(Braila).

DUMITRACHE PE URMELE LUI 
ROZNAI ? Cele două echipe pre
zintă linii de atac de forțe sensi
bil egale, un cuplu Mlilțescu — 
Roznai spunînd, la ora actuală, 
foarte mult iubitorului de fotbal. 
Acest echilibru, poate fi frîn.t, însă, 
de mijlocași, capitol la care for
mația gazdă se prezintă mai forte,

U.T.A. (13)-SPORTUL STUDENȚESC (16)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE ; 1972—1973: 4—1. In anii tre- 
cuți, Sportul studențesc a activat 
în Divizia B.

CONDRUC ȘI KRAUS ȘI-AU 
RteLUAÎ PREGĂTIRILE. în am
bele tabere există cîte un semn de 
întrebai-e. La U.T.A. — Condiuc. 
La Sportul studențesc — Kraus. 
Accidentați în etapele trecute, am
bii și-au reluat pregătirile îh a- 
ceâșță săpîămînă. Arădenii au cău
tat să folosească la maximum pe
rioada de întrerupere. Sîmbătă, au 
jucat cu „U" Cluj. Scor : 1—1. 
Aătbrul golului, texțiliștilor — ju
niorul Cura. Joi, U.T.A. s-â depla
sat la Cărei, pentru un meci de 
verificare cu Victoria. Pregătirile 
Spori ti lui studențesc au fost reluate 
luni. Miercuri și joi, elevii lui 
Ola aii susținut două jocuri-școalâ 
cu echioa de tineret.

FORMAȚII PROBABILE. U.T.A.: 
Vidac — Birău, Pîrvu, Pojoni, Po- 
povlci — Petescu, Broșovschi, IIo- 
niîdc — Cura (Conrlruc), Kun, Sima. 
SPORTUL STUDENȚESC: Suciu— 
Tănăsescu, M. Sandu, Cazan 
(Krans), Manca — Culda, O. Io- 
nescu — Lcșeanu, Cuperman, 
baia, Moldovcanu (Lucaci).

ARBITRUL PARTIDEI: V. 
pan (Cluj).

VA STOPA U.T.A. CURSA

PRIMĂVARA A BUCUREȘTENI- 
LOR ? Pentru U.T.Â., meciul ei cu 
Sportul studențesc se anunță mai 
dificil decît pare la prima vedere. 
Credem însă că, mîine, U.T.A. va 
încerca — autodepășindu-se — să 
stopeze cursa (asemănătoare ace
leia din anul trecut a ceferiștilor 
clujeni) Sportului studențesc. Neîn
vinși în retur, bucureștenii au, la 
rîndul lor,' suficiente posibilități 
pentru o replică viguroasă și 
eficace.

Chi-

To-

DE

V

F.C. PETROLUL ( 8) - F.C. /lrgeș :s) F.C. CONSTANTA (15) - S.C. BACĂU (

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—1971 : 2—0 și 0—2 ;
1971—1972 : 1—2 și 0—5 ; 1972— 
1973 : 0—3.

MIHAI IONESCU, CIUPITU. O- 
PRIȘAN ȘÎ OLTEANU — REFA- 
CtJȚI. Pregătiri intense în ambele 
tabere. Petrolul a jucat joi cu o 
echipă din campionatul județean, 
Vagonul Ploiești, de care a dispus 
cu 7—0 (5—0) prin golurile înscri
se de Moldovan (3), I. Constantin, 
Pisău, Cozarec șl Dincuță. F. C. 
Argeș a jucat, joi, la Pitești, cu 
Metalul București, pe care a între
cut-o cu 3—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Radu, Olteanu, Sîrbu (auto
gol), respectiv E. Dumitru. în pri
vința lui Dobrin, acesta este aștep
tat, astăzi, la Pitești, de la Băile 
Felix, dar el nu vâ putea juca 
mîine, pentru că urmează să se 
prezinte, din nou, în fața comisiei 
medicale care va decide cînd va 
putea relua pregătirile. Campionii 
fac și astăzi uri antrenament, după

care vor pleca după-amiază cu au
tocarul la Ploiești.

FORMAȚII PROBABILE. PE
TROLUL : Mihai lonescu — Gru
ber, Tudorie, Ciupitu, N. lonescu — 
Dincuță. Crîngașu, Cozarec — Pi
sau, I. Cbnstaniin, Moldovan (Opri- 
șan). F. C. ARGEȘ : Stan — Pl- 
guleâ, Earbu (Olteanu). Vlad, Ivan 
— Mustățea, M. Popescu — Troi. 
Radu, Roșu, Jercan.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Petriceann (București).

O ECHIPA NU VREA SA PIAR
DĂ, O ECIliPĂ VREA SA OBȚI
NĂ PRIMA VICTORIE ÎN RETUR. 
F. C. Argeș dorește să-și continue 
frumoasa serie din retur, cind nu 
a cunoscut înfrîngerea; F. C. Pe
trolul vrea să guste, în sfîrșit, din 
cupa victoriei pentru prima dată în 
această primăvară. De aici, o dis
pută interesantă, în care atacul 
Petrolului este chemat să-și depă
șească condiția mediocră dovedi
tă pînă acum.

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—1971 : 4—2 și 1—2 ;
1071—1972 : 
1973 : 0—2.

MULȚI

A.S.A. TG. MUREȘ (12) - C.F.R. CLUJ (4)

MULȚI INDISPONIBILI DE 
AMBELE părți. Antrenorii celor 
două echipe au probleme de alcă
tuire a formației. La F. C. Con
stanța, Tufan, Ologu (ambii ruptu
ră de fibre musculare) și Negoescu 
(lichid la genunchi) .sînt indisponi
bili. Și la S, C. Bacau vor lipsi 
cîțiva jucători de bază. Dembrov- 
sciii și Vătafu au fost supuși joi 
unor intervenții chirurgicale. Ghijă 
se resimte în urma unei contuzii 
musculare, iar Rugiubei (petitru a 
cita pară ?) nu s-a prezentat toa
tă săptămîria la pregătire. Joi, am
bele' echipe, ah susținut partide de 
verificare. F. C. Constanța a în
trecut cu fi—L pe Marina Mangalia 
(au înscris Mărculescu — 3, Oprea 
— 2 și Caraman), iar S. C. Bacău 
a terminat la egalitate : 1—1 cu 
Ceahlăul la Piatra Neamț (autorul 
golului — Blejușcă).

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Po- 
povici (București).

VA SPARGE F. C. CONSTANȚA 
GHEAȚA ? în goană după puncte, 
jucătorii de pe litoral vor face tot 
posibilul sa obțină prima victorie 
din acest retur. Adversarii lor, în 
formația cărora este posibilă apa
riția a doi debutanți (Blejușcă șl 
Enescu), vor ținti, se pare, remiza.

Meci internațional de juniori
R.D. GERMANĂ I - ROMÂNIA II

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE ; 1970—1971 ; A.S.A. a jucat în 
Divizia B ; 1971—1972 ; 1—1 și
1—0 ; 1972—1973 : 1—3.

U" CLUJ (10) - UNIV. CRAIOVA (3)
ULTIMELE REZULTATE DIREC-

5—1 ; 
1972—

o ab- 
de un

TE : 1970—1971 : 1—1 și
1971—1972 ; 2—0 Și 1—0 ț 
1973 : 0—3.

REINTRA VELEA. După 
sență îndelungată, pricinuită
accident, fundașul lui Cernăianu 
își va face, mîine, reintrarea. în 
schimb, celălalt apărător craiovean, 
Niculescu, mai are încă o etapă 
de suspendare.

,,U“ Cluj are la dispoziție între
gul Iot. Cele două formații sînt 
printre puținele care au fost oco
lite de accidentări în această ul
timă perioadă. Clujenii au efectuat 
zilnic antrenamente, iar miercuri 
și vineri au jucat cu formațiile de 
juniori și, respectiv, tineret. Craio- 
venii au onorat o invitație a unor 
simpatizanți și au evoluat joi
Alba Iulia. în compania echipei 
Fabricii de materiale refractare, 
din campionatul județean. (Scor : 
8-1).

FORMAȚII PROBABILE : „U“
CLUJ : Ștefan — Crețu, Mihăilă, 
Solomon, Cîmpeanu — Ancă, Fariea
— Uifăleanu, Munteanu. Mureșan, 
Lică. UNIV. CRAIOVA : Manta — 
Deselnicu, Bădin. Sameș, Velea — 
Strîmbeanu, Ivan — Țarălungă, 
Pană, Oblemenco, Mărcii.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ni
culescu (București).

SE ANUNȚA O PARTIDĂ DIS-
— ---- - — kcjhlibrATA. Dtipă

la

FUTATĂ și

CLASAMENT

1. STEAUA 20 9 7 4 30—15 25
2. DINAMO 20 10 4 6 31—22 24
3. UNIV. CRAIOVA 19 8 7 4 31—25 23
4. C.F.R. CLUJ 20 7 9 4 21—16 23
5. F. C. ARGEȘ 20 9 4 7 29—18 22
6. S. C. BACĂU 20 8 6 6 23—22 22
7. JIUL 20 9 4 7 28—25 22
8. PETROLUL 20 7 6 7 15—20 20
9. STEAGUL ROȘU 20 7 5 8 27—15 19

10. „U" CLUJ 20 7 5 8 18—29 19
11. RAPID 20 5 8 7 20—19 18
12. A.S.A. TG. MUREȘ 19 8 1 10 26—31 17
13. U.T.A. 20 ‘ 5 7 8 21—28 17
14. C.S.M. REȘIȚA 20 4 9 7 20—28 17
15, F. C. CONSTANȚA 20 5 6 9 15—26 16
16. SPORTUL STUDENȚESC 20 3 8 9 21—37 14

ESTE POSIBILA REINTRAREA 
LUI COJOCARU ȘI A LUI ADAM. 
A.S.A. a efectuat, în cursul acestei 
săptămîni, doar un singur antre
nament — cel de ieri — cu lotul 
complet, după reîntoarcerea de la 
echipele reprezentative a lui Haj- 
nal și Boioni. Cu o zi mai înainte, 

susținut, la 
în compania 
din Odorhei 
prin puncte-

FORMAȚII PROBABILE: F. C. 
CONSTANȚA : șteîănescu — Stoi
ca, Antonescu, Bălosu, Nistor (Ghir- 
ca) — Oprea, Mlhu — Tățiase, Ca
raman. Mărculescu, Radulescu. S. C. 
BACĂU : Ghiță — Margasolu, Ca- 
(argiu, Veticu, Comănescu — Si- 
năuceanu, Hrițcu — Mioc (Blejuș- 
eă), Pană, Volmer (Enescu). Băluță 
(Florea).

2-1 (0-0)
In cadrul unui turneu de pregătire 

pe care îl efectuează tn R. D. Ger
mană, echipa a doua de juniori a 
țării noastre a susținut joi, în lo
calitatea Piesteritz o partidă amica
lă cu 
ori a 
80 de 
venit 
scorul
înscrise de 
Alnis (min. 79). Pentru echipa Româ
niei II a marcat Ilurloi (min. 78).

Astăzi, îh localitatea Dessau, cele 
două reprezentative se vor întîlni 
din nou.

primă reprezentativă de jiinl- 
țăril gazdă. La capătul celor 
minute de joc, victoria a re- 
echipei R. D. Germane I cu
de 2—1 (0—-0) prin punctele

Rambaiv (min. 72) și

ce, doi ani., la rînd, nu au avut 
sorți de izbîndă în fața colegilor 
din Cluj, în toamnă, pe terenul din 
Tg. Jiu, oltenii au învins cu 3—0. 
întîlnirea de mîine găsește cele

de Al. CLENCIU

năruie", mai sînt și rezultate ce 
se înghit cu... noduri;

Desene

formații 
Craiova 
puncte

două
Univ.
~ 5 ,Credem că va fi o partidă dispu
tată, dar, e de dorit, și de bună 
calitate. Iată un... amănunt pe care 
jucătorii nu trebuie să-l piardă din 
vedere. Cit privește învingătoarea, 
desigur, prima șansă aparține echi
pei gazdă.

în plină ascensiune : 
— locul 3 ; „U“ Cluj 
în ultimele 3 etape.

militarii mureșeni au 
Tg. Mureș, un meci 
divizionarei C Textila 
și au cîștigat eu 6—2, 
le înscrise de Mureșan (3), Țevi 
(2) și Koler. Antrenorul T. Bone 
nu anunță indisponibilități, toți 
jucătorii fiind apți pentru partida 
de duminică.

La rîndul său, C.F.R. s-a pre
gătit zilnic, mai mult în familie. 
Joi, clujenii au evoluat la Sighi
șoara, învingînd formația ceferiști
lor din localitate cu 4—0. Au mar
cat Țegean (2), M. Bretan și Bucur, 
în echipa antrenată de dr. C. Ră- 
dulescu au apărut și cei doi titu
lari ai acesteia, indisponibili pînă 
acum, Cojocaru și Adam, care, se 
pare, vor fi utilizați și la Tg. Mu
reș.

FORMAȚII PROBABILE : A.S.A.: 
Solyom — Szolbszi, Unchiaș, Ispir, 
Czako — Varodi, Boioni — Faze- 
kas. Naghi. Mureșan, Ilajnal 
C.F.R. : Gadja ~ Lupu, Dragomir, 
Sziike (Vișan), Roman — M. Bre
tan, Penzeș (Cojocaru) — Bucur. 
Țegean, Vișan (Adam), Petrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : A. Ben- 
tu (București).

ATACUL GAZDELOR SAU APĂ
RAREA OASPEȚILOR? Mureșenii 
au în componența atacului jucă
tori recunoscuți pentru forța lor 
ofensivă,în timp ce clujenii se 
apără excelent, numărîndu-se prin
tre formațiile cu cele 
goluri primite în acest 
Acest duel — sperăm 
și sportiv — va decide 
nirea se va încheia, exprimîndu-ne 
în termeni pronosportiști, cu 
sau X.

mai puține 
campionat, 
spectaculos 
dacă întîl-

STILUL
Perfect de acord cu 

dumneavoastră. ta 
Kiev, „tricolorii" au 
alergat mai puțin de- 
eît fondiștii lui Go- 
reanski. Dar, această 
descoperire era, dacă 
vreți, previzibilă, deși 
în atacul nostru au 
figurat alergători prin 
excelență ca Troț și 
Marcu. Pentru nimeni 
nu e un secret faptul 
că alergarea rămîne o 
calitate tnai puțin 
pregnantă ă fotbaliști
lor români. Sigur că 
acest lucru este regre
tabil, dar a-1 descoperi 
cu „mirare" înseamnă 
a estompa alte caren
țe, nu mai puțin re
gretabile.

Fotbaliștii români 
nu s-au impuș nici
odată prin calitățile 
lor de alergători, deși 
la . Kiev au făcut-o 
mai puțin decît In 
alte dăți. De alt
fel, se spune cu foar
te mult temei ca mij
locul cel mai sigur de 
ă risca în dubla în- 
tîlnire cu echipa de 
atleți alergători din 
R.D. Germană este a- 
cela de a-i 
pe terenul 
adică de a le oferi 
atu-ul într-un joc mult 
mai complex decît o 
cursă de semi-fond.

provoca 
alergării,

EVALUĂRII
Ce nl s-a promis la 

începutul aoestu) an?
S-a vorbit despre 

faptul că echipa na
țională 1) va miza în 
orlmul rîr.d pe o li
nie de mijloc „In trei* 
sire să traverseze în 
viteză „țara nimănui" 
și 2) vă reabilita jo
cul extremelor, care 
ar fi cheia fotbalu
lui modern.

Dezideratele erau, 
firește, frumoase. Ci
ne nu-și dorește să 
joace în stilul lui Ja- 
irzinho pe extremă 

și în stilul lui Ajax 
„la mijloc"? Din pă
cate, ia Kiev, Trei a 
pierdut mingea la ccl 
mai mic contact cu 
Lovcev. Pe de altă 
parte, proiectata li
nie de mijloc a fost 
propria sa umbră. Du
mitru s-a lansat în 
două slalomuri specta
culoase, dar a revenit 
„la, Kolotov" cu vi
teza unui pieton obo
sit. Harnicul Anca 
s-a dovedit a fi măi 
viguros decît ceilalți, 
cîștigînd din plecare 

cu Beldea- 
. Radu

■ a părut 
“ ; de

„meciul" c_ ' 
nu. Tn sfîrșit, 
Nuriweiller r 
despersonalizat 
teama de a nu juca 
în stilul său personal.

La toate acestea, să 
adăugăm și dispujie-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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LUCIDE
rea neeconomică a a- 
părSril propriu-zise. 
cu o Idee de joc inedi
tă pentru fotbalul 
nostru șl aplicată 
foarte aproximativ,

Ă-
Echipa României a 

vrut, deci, să joace cu 
extreme zburătoare, 
ca brazilienii,. Ea a 
mai vrut să joace cu 
mijlocași „titanică", 

ca olandezii. în sfîrșit 
ea a vrut să se apere 
riguros, ca Internazio- 
nale. Vrînd toate a- 
eestea, ea a uitat să 
joace românește. Veți 
pune, firesc, întreba
rea i ți care ar fi, mă 
rog. stilul românesc 
de joc ? Răspunsul nu 
e greu. Stilul nostru 
este cel al într-ajuto- 
rării... Este stilul e- 
valuării lucide a for
țelor. Iar acest stil al 
Intr-ajutorării, cînd 
întrunește toate atri
butele, oferă imaginea 
devotamentului colec
tiv față de vîrfurile 
de atac, adică Imagi
nea „în reluare" a 
Rapidului 1967, a Ra- 
aidului lui Dumitriu 
(I și Ion lonescu, o 
imagine concepută de 
Valentin Stănescii, 
antrenorul care me
ditează acum pe te
ma consecvenței.

loan CHIRILA

TELEX
Federația 
tuit lotul 
țlonați in vederea Balcaniadei progra
mată anul acesta cu începere de la 5 
mai, la Atena. Din lot fac parte, prin
tre alții, Asanovicl (muscă), Benes ' 
mimijlocle), Parlov (semigrea) și 
tejlci (grea).

iugoslavă 
puglliștilor

de box a alcă- 
care vor fi setec-

(se-
Ma-

dft

FIECARE VARIANTA ARE
OBIȘNUITE iN BANI; 

VALOARE VARIABILA :
L PREMII

DE

ASTĂZI

TREI ȘANSE DE CIȘTiG:
2. PREMII SUPLIMENTARE ÎN BANI

3. PREMII ÎN AUTOTURISME

ESTE ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR
NUMERELE EXTRASE

>0 38 6 87 60 18 63 81 85
84 31 76 35 42 66 43 55

exTRAGEREA 1 
extragerea » n-a _ _

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI ; 1.080.679 lei.

LA TRAGEREA LOTO DIN 20 APRILIE 1973

Plata cîștigurilor pentru această tragere se va face astfel : 
tn Capitală de la 38 aprilie pînă la 4 iunie 1973 ; în țară de 
la 2 mai pînă la 4 Iunie 1973 Inclusiv.
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MONTE CARLO, 20. — In sfertu
rile de finală ale turneului interna
țional de tenis de la Monte Carlo, 
francezul Patrick Proisy a dispus cu 
7—6, 0—6, 6—3, 6—4 de Martin Mul
ligan (italia). Tenismâniil francez îl 
va întîlni în semifinale pe Ilie Năs- 
tase, care după cum am anunțat 
— l-a întrecut cu 6—2, 7—5. 6—2 pe 
vest-germanul Harald Elschenbroich. 
în partida cu italianul Adriano Pa- 
nalta, francezul Georges Goven a 
produs o surpriză, cîștigînd cu 6—7,

7—5, 2—6, 6—1, 6—4. Tînărul jucă
tor suedez Bjorn Borg l-a eliminat 
cu 6—2, 6—2, 6—3 pe spaniolul A. 
Munoz.

In competiția feminină de senioare, 
maghiara Eva Szabo a obținut două 
victorii asupra jucătoarelor românce. 
După ce a eliminat-o pe Mariana Si- 
mionescu în ultimul tur al califipă.- 
rilor, cu 6—4, 4—6, 6—6, ea a învins 
și pe Virginia Ruzici, la scor cate
goric : 6—1, 6—0. La dublu feminin, 
cuplul Ruzici — Simionescu a dispus

ȘAHIȘTII BOMÂNI PESTE HOTARE
20 (Agerpres).LAS PALMAS,

Turneul internațional de șah de la 
Las Palmas (Insulele Canare) a 
programat partidele din penulti
ma rundă. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu (jucînd cu pie
sele negre) a remizat cu Hort (Ce
hoslovacia). Egalitatea a fost con
semnată Și în partidele Andersso!) 
— Calvo și Ribii — Panno. Kava- 
lek a cîștigat la Liubojevici, iar 
Șaidy l-a învins pe. Ree. Tn clasa
ment conduce Leonid Stein. (URSS) 
cu 8V2 puncte și p partidă între
ruptă, urmat de Andersson, Rihli. 
Hori — cu cîte 872 puncte. Pe 
trosîân — 8 puncte și două par
tide întrerupte. Florin Gheorghiu 
se află pe locul 8 cu 7’/s puncte.

BELGRAD, 20
După consumarea 
turneul internațional do șah de 
la Portoroz (Iugoslavia) conduce 
marele maestru maghiar Lajos 
Portisch cu 8v? puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Gligorici — 
8 puncte. Portisch a. cîștigat par
tida întreruptă cu Suetin și de
ține avantaj Ia Pianinei în runda 
a 12-a, Alte rezultate ale rundei- 
Osterman — Tatai l—0;
— Suetin remiză ; Puc 
remiză : Quinteros — 
miză ; Smejkal — Csom 
dulov — Parma remiză.
Ciocâltea —

(Agerpres). 
a 12 runde. în

Razuvaev
— Minîci 
Ivkov re- 
0—1; Ra 

Partida
Barle s-a întrerupt.

DECISIVE
de englezoaicele Coles—Charles 6—2,
3— 6, 6—2. Intr-un alt meci ! Gohn 
(România), Szabo (Ungaria) — Totna- 
nova, Vopickova (Cehoslovacia) 6—1, 7—6.

Iată și rezultate din alte probe i --- , rt ns„.x,>s.. _ pe]0s.
cu Didier 

v, w—o, vu Barranco
(Spania) 6—2, 6—3 ; tineret (m) : Tr. 
Marcu — Jaquet (Franța) 6—0, 6—3 ; 
cu Gambrus (Spania) 7—5, 6—4 ; cu 
Gasparini (Italia) 6—1, 5—7, 6—0 ; cu 
Frytz (Franța) 6—0, 4—6, 6—3ti
neret (f) i Ruzici — Mi'nzlâw (R.F.G.)
4— 6, 6—0, 6—3 ; junioare : Florența 
Mihai—Gemy (Franța) 3—6, 6—3, 6—1; 
dublu seniori ! Hărădău (România),’ 
Sturdza (Elveția) — .Masson, Grossarit 
(Franța) .7—6, 6—3; Năstase (Româ
nia), Gisbert (Spania) — Marzano, 
Toci (Italia) 6—4, 6—3.

Turneul Internațional masculin 
volei de la Bratislava s-a încheiat cu 
victoria primei reprezentative a Ceho
slovaciei urmată tn clasamentul final 
de R. S. S. Ucraineană, Selecționata se
cundă a Cehoslovaciei și R. D. Ger
mană. tn ultima zl a competiției s-an 
înregistrat următoarele rezultate : Ceho
slovacia _ R.S.S. Ucraineană 3—0 (15— 
7. 15—12 15—9) ; Selecționata secundă a 
Cehoslovaciei — R. D. Germană 3—1 
(15—9. 15—3, 3—15 15—7).

R.S.S.

seniori „A“ i D. Hărădău 
sini (Italia) 6—1, 6—2, ;
(Franța) 6—0, 6—3 ; cu

5,

BASCHETBALIST!! CLUJENI
ÎNVINGĂTORI In ungaria
BUDAPESTA, 20 (Agerpres). — 

Echipa masculină de baschet Uni 
versitatea Cluj, aflată în turneu 
în Ungaria, a jucat Ia Szekesfeher 
vâr cu formația Videoton. Baschet 
baliștii români au obținut viclo 
ria cu scorul de 69—58 (28—32).

In localitatea engleză Torquay s-a 
desfășurat meciul internațional de tenis 
de masă dintre selecționatele mixte ale 
Japoniei și Angliei. Intilnirea s-a în
cheiat la egalitate : 4—4. în toate cele 
trei partide de simplu masculin victoria 
a revenit gazdelor : Neale—Oya 21—13.
21— 10 ; Jarvis—Huse 21—11), 22—20 si
Neale—Asake 21—33. 21—9. ' In schimb
în meciurile feminine, jucătoarele japo-’ 
neze au terminat învingătoare : s. Yo- 
k.ota a dispus cu 21—19. 21—12 de K. 
Matthews, Iar Y Takâse a întrecut-o 
fu 17—21, 21—6 21—15 pe L. Howard.
Iată celelalte rezultate : dublu bărbați : 
Tasaka, Oya—Jarvis, " ' 
22, 21—12 ; dublu
Edano—E. Howard
22— 20 ; dublu mixt 
Kuse. Edano 27—25

. Neale 21—19, 20— 
femei : T. Abe, T. 
K. Matthews 21—12, 

: Jarvis, Howard — 
22—20.

Dă Nairobi, ș-a C..'.
de-a 21-a ediție a cursei automobilistice 
„Salari" care se desfășoară în fiecare, 
an pe șoselele Africii și contează în 
campionatul mondial ai raliurilor. După 
trecerea a 8 puncte de control în cla
sament pe primul ioc se află echipajul 
Clark—Porter (Anglia) pe o mașină Ford 
„Escort" ■ ----  ' - ■’
mează în 
(Finlanda) 
degard — 
(Finlanda) ____
— Elen (Polonia).
St..................... .
Circuitul ciclist al 
început cu o probă . ....... ... .......
pe echipe, cîștigatu de formația U.R.S.S.. 
care a acoperit 10 km în 38:50. Pe 
locurile următoare s-au clasat selecțio
natele Poloniei și Olandei.

dat startul în cea

- tn puncte penalizare. Ur- 
ordine echipajele Mikkoia
— Davenport (Anglia), Wai- 
Thorsellus (Suedia) Altonen

(Anglia) și ZasadaEaster

regiunii Sarthe a 
contra cronometru



Bumînică, pe stadionul Dinamo, în „Cupa F. I. R. Â.“ — seniori MECIURI SPECTACULOASE
IN CAMPIONATUL ARMATELOR

Iubitorii sportului cu balonul o- 
val au, fără îndoială, duminică, 
cea mai încărcată zi din ultima 
vreme : dimineața — finalele Tur
neului F.I.R.A. pentru juniori, iar 
după-amiază. pe stadionul Dinamo, 
«le Ia ora 17, meciul dintre repre
zentativele de seniori ale ROMÂ
NIEI și MAROCULUI, cea din 
urmă partidă a echipei noastre în 
actuala ediție a „Cupei F.I.R.A." 
Partida cu Marocul este cea de-a 
treia din istoria întîlnirilor rugbvș- 
tilor români cu cei marocani, pri
mele două revenind categoric spor
tivilor noștri : 25—0 în 1971,
Casablanca, și 58—6 în 1972, 
București.

în săptămina care s-a scurs, 
chipa României s-a pregătit cu 

■siduitate pentru a se comporta
mai bine decît în meciul cu Spa
nia, de simbătă trecută. După cum

la 
la

e-
a-
si

ne spunea antrenorul Titi Ionescu, 
exprimînd, totodată, și opinia co
legului său Theodor Rădulescu, 
formația va continua să aplice ace
eași concepție tactică, bazată pe 
un joc prin excelență ofensiv. Din
tre jucătorii prezenți la Constanța 
vor lipsi duminică Fugigi și Te- 
leașă, accidentați, care vor fi înlo- 
cuiți de Motrescu și Mihalache. De 
asemenea, antrenorii intenționează 
ca în locul fundașului Bucos să-l 
utilizeze pe Cristea. în acest fel, 
formația va avea, probabil, urmă
toarea alcătuire : Cristea — Mo
trescu, Nica, Marica, Peter — Ni- 
colescu. Florescu — Tătucu, Dără- 
ban, Mihalache — Dumitru, Posto- 
laehe — Dinu, Popovici, Atanasiu.

Echipa Marocului a sosit în Ca
pitală ieri după-amiază. Referin- 
du-se la întîlnirea de duminică, 
dl. Benjelloun, președintele forului

de specialitate, ne-a declarat: „Este 
o deosebită plăcere pentru rngbyș- 
til noștri să susțină o nouă parti
dă cu cei români, de care ne sim
țim legați cu deosebite sentimente 
de prietenie. Vom încerca să con
tribuim din toate puterile la reu
șita spectacolului rugbystic, noi a- 
liniind o formație cu mulți jucă
tori tineri". Antrenorul Gerard 
Tarrousson ne-a anunțat că va tri
mite în teren următorul .,XV“ : 
Elfayache — Fathaldi, Koutbi, 
Khabbar. Bcnouri — Gachaoui. 
Ouadji — Rahali. Soulmi. Hanidi 
— Safaoui, Tadili — Moussa, Be- 
nadi. Bouchain.

Azi este așteptat să sosească și 
arbitrul francez G. Genet, care va 
conduce această întîlnire

Emanuel FĂNTANEANU

TURNEUL F.I.R.A. 73 PENTRU JUNIORI
JUCĂTORII CEHOSLOVACI 

S-AU IMPUS
în partida dintre reprezentati

vele de juniori ale Cehoslovaciei 
și Poloniei — ținînd seama de va
loarea rugbyului practicat în cele 
două țări — prima formație apă
rea favorită. Și „XV“-le ceho
slovac s-a impus. în min. 13 Kor- 
bei transformă o lovitură de pe
deapsă și este 3—0. Cu șase mi
nute înainte de final o încercare 
realizată de Pctovsky pecetluiește 
scorul reprizei : 7—0. La reluare, 
cehoslovacii înscriu din nou (Hur- 
liik, înc. — min. 44) și la 11—0 
slăbesc alura. Juniorii polonezi nu 
scapă prilejul și trec hotărîți la 
atac, își creează faze favorabile, 
însă lipsurile lor tehnice — în 
special — îi împiedică să fina
lizeze ocaziile favorabile.

Arbitrului De Laude Pier Egidio 
(Italia) i s-au aliniat formațiile :

CEHOSLOVACIA : Petuzak — 
Petovsky, Pesir, Kuc. Khyn — 
Nedorna, Voscik — Bohm, Hurnik, 
Jagr — Zberil, Korbel — Stuksa, 
Babitz, Krampera.

POLONIA : Kun — Horn?., Szy- 
mansky. Milart. Malozewski — 
Gaisiorewsky, Targaszowski — 
Glab, Kozak, Blazniak — Wencel, 
Perayski, A. Czajica, G. Czajka, 
Grzyb.

RUGBYUL LE AGA!
Ieri, din nou, iubitorii de rugby au trebuit să-și dividă simpatiile, 

luind, puțin după ora primului, fie troleibuzul 92 spre Cotroceni, fie 
tramvaiul 11 spre Ciulești. ~ 
parcă mai numeroși cei de 
flăcăii noștri.

Un soare calin a vegheat
Pe terenul cu zări senine din str. dr. Staicovici s-au intilnit, in gră
mezi angrenate ca roțile dințate, capetele cu păr blond și lins ale 
vest-germanilor și capetele cu părul creț și negru ale marocanilor, 
în cealaltă parte, la umbra potcoavei de beton, tricouri roșii contra 
tricouri albe : vecinii intre ei, ori tricouri verzi contra tricouri gal
bene : latinii între ei. De fapt, cuvîntul contra nici nu e potrivit aici 
unde domnește, in deplină prietenie și frățietate, conjuncția cu. 
România a jucat cu Italia, Franța a jucat cu Spania, chiar dacă, pe 
bloc-notesurile ziariștilor, la mijloc era miza unor revanșe.

Nicăieri nu se naște amiciția sub auspicii mai favorabile decît pe 
gazon, iar cadrul campestru al terenurilor de joc (cu sau fără spec
tatori) e fără îndoială mult mai potrivit pentru niște oameni tineri 
decît ambianța prea urbană și prea modern-mondenă a hotelurilor 
de centru, cu baruri de zi și de noapte.

Și pentru că am pomenit de frăție, se vede treaba că rugbyul e un 
joc molipsitor in familii, de vreme ce, pe foile de arbitraj, am nu
mărat 4 perechi de frați: Peter și Klaus Doring, Jbrg șî Peter Kauf
mann, Aziz și Naser 
leagă I

Prea multi n-au fost ei cu totul, dar 
dincolo de Gara de Nord, unde jucau

și ieri învîrtoșata ciocnire a taberelor.

Bougja, Andrzej și Grzegorz Czajka. Rugbyul

Victor BANCIULESCU

PRIETENE LA LUPTE LIBERE
Petre Cernău l-a învins detașat pe campionul olimpic Roman Dimitriev
Ieri după-amiază au început în Ca

pitală, în sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August", întrece
rile ediției pe anul 1973 a Campio
natului Armatelor Prietene la lupte 
libere, la care participă sportivi din 
șapte țări. Confruntările din primul 
tur al reuniunii inaugurale au con
firmat așteptările. Am asistat la me
ciuri de un foarte bun nivel tehnic 
și de un dinamism rar întîlnit. De 
altfel, în cele peste 30 de întîlniri 
din turul I, care au durat 4 ore, ar
bitrii n-au dictat nici o descalificare 
și doar cîteva meciuri s-au încheiat 
înainte de limită, prin victorii la 
tuș. Au debutat cu succes în com
petiție sovieticii, bulgarii și românii, 
care au realizat destul de multe vic
torii.

Reprezentanții noștri, care n-au 
fost favorizați de sorți deloc în pri
mul tur, au avut adversari puternici, 
concurenții din U.R.S.S. și Bulgaria. 
Ei au terminat, totuși, cu bine în a- 
ceastă primă încercare. Cea mai fru
moasă victorie a realizat-o Petre 
Cernău (cat. 52 kg), care I-a întrecut 
detașat, la puncte, pe
olimpic, Roman Dimitriev (U.R.S.S.). 
Din repriza a doua, cînd Cernău a

campionul

condus cu 3—1, meciul a fost la dis
creția lui, reușindu-i toate acțiunile. 
El a încheiat partida cu un punctaj 
excelent i 9—1. Un alt meci care a 
suscitat interesul publicului a fost 
cel dintre românul Petre Coman și 
sovieticul Viktor Merkelov, campion 
al U.R.S.S. pe anul 1973. După două, 
trei procedee reușite ale sportivului 
oaspete, Coman a încercat o arun
care peste piept, dar a fost contrat 
printr-o piedică, dus la parter și, 
astfel, întrecut prin tuș (min. 5). Pen
tru echipa română au mai obținut 
victorii: D. Nicolae b.tuș Zar Dag 
Riong (R.P.D. Coreeană) — cat. 57 
kg, M. Pîrcălabu b.p. K. Buzasi (Un
garia) — 74 kg, I. Dumitru b.p. E. 
Milev (Bulgaria) — 90 kg, și Șt. 
Stîngu b.p. B. Harstaut (R.D.G.) 
+100 kg. V. Iorga a făcut meci egal 
cu sovieticul Z. Alashanov — 82 kg, 
C. Zanier a pierdut la tuș în 
fața bulgarului H. Nacev — 68 kg, 
iar E. Panaite. a cedat Ia puncte în 
meciul cu V. Kaposchin (U.R.S.S.) — 
100 kg.

Alte rezultate; 48 kg — Seres (Un
garia) b.p. Ink Tai Van (R. P. Mon
golă); 52 kg — Ri Bong Sun (R.P.D. 
Coreeană) b.p. Dimov (Bulgaria); 57

Un moment de mare tensiune din meciul Cernău — Dimitriev, in care, 
reprezentantul nostru (la parter) cîștigă pînă la urmă detașat la puncte 
in fața campionului olimpic. Foto : R. ONODI
kg — Kulesov (U.R.S.S.) b.p. Simon 
(Ungaria) ; 74 kg — Gusov (U.R.S.S.) 
b.tus Is Gen (R.P. Mongolă), 90 kg 
— Terenteg (R. P. Mongolă) egal cu 
Jakab (Ungaria); +100 kg — Sobo- 
driov (U.R.S.S.) b.p. Kolarov (Bulga
ria).

întrecerile continuă azi după-amia
ză, începînd de la ora 16,30.

Azi, inaugurarea „internaționalelor'4 
de sărituri in apă

DISPUTA LA TRAMBULINĂ
T. RABȘAN SE ANUNȚĂ APRIGĂ

O VICTORIE CLARĂ,

INCONTESTABILA

Centrul Billac se îndreaptă spre 
Șese.

buturile spaniole cu toată opoziția lui 
Foto: T. MACARSCHI

UN CONVINGĂTOR
fVnnare din pag f)

puțin de 5 încercări și Dennes, 
transformerul miraculos al unor 
încercări (8 la număr), dintre care 
utiele 
sibiie.

. Am 
rhare, 
din cazuri soluții pentru a concre
tiza copios. Echipa Franței este al
cătuită din jucători care posedă 
la perfecție un bagaj de cunoștin
țe tehnice la nivelul oricărui se
nior și, în plus, ea are o intuiție a 
rugbyului cum rar ne-a fost dat să 
întîlnim.

, Formația 
de creierul 
dentat, a 
cum — în

din unghiuri aproape impo-

văzut, realmente, o echipă
care a găsit în 95 la sută

Spaniei, lipsită, e drept 
ei, Luis Irareguy, acci- 
rezistat — a rezistat oare- 
primele 20 de minute,

„RECITAL" FRANCEZ!
după care, treptat, a cedat în fața 
unui adversar de care o despart 
cel puțin două clase...

Ceilalți 'realizatori: pentru Fran
ța — Barataud (două încercări), 
Azon. Geneste și Billac (cite o în
cercare), iar pentru Spania Mora- 
lo (trei lovituri de pedeapsă).

Arbitrului Gabriel
(România) i s-au aliniat

FRANȚA: Poujade — 
Billac, Dennes, Barataud 
Azon, — Beguerie, Bonalto, 
neste — Saltel, Dupont 
ca, Ramos, Genoux.

SPANIA: Prieto — Morato, Lo
pez, Zaldivar, Etura — Aymerich, 
Sanchis — Șese, Errandunea, Mun
guia (min. 23, Galdos) — Forns 
(min. 38 Echaniz), Menendez — 
Solnevilla, Berdugo, Cienfuegos.

Eftimescu 
echipele: 
Gourdon,

— Trille, 
Ge- 

Dubro-

într-un fel, o surpriză, în 
mul meci de pe 
echipa Marocului a întrecut 
14—4 (8—0)
Germania.

Jocul 
care au 
foarte 
limpede 
bine caracteristicile 
ceze. De data 
față de partida de miercuri, 
rocanii au fost mult mai incisivi, 
mai combativi. Și, într-o perioadă 
de netă dominare a țnarocanilor, 
a căzut și prima încercare. Autor, 
Amri (min. 12). Marocanii au con
trolat. în continuare, terenul, ast
fel că cea de-a doua încercare rea
lizată (min. 28), prin Bensalem n-a 
surprins. La 
și-au mărit 
Akesbi: o 
transformată de A. Bougja. Rug- 
byștii din R.F. Germania au 
dus din handicap (min. 61) prin 
Liebig, autorul unei lovituri 
pedeapsă.

Arbitrul Vitek Smrz (Cehoslova
cia) a condus formațiile :

MAROC : Amri -
Bougja, A. Bougja, M.
Falanga, Karmouchi — 
Houbri, Bensalem — 
Manssouri — Bouarfa, 
Saadami.

pri-
..Progresul“ : 

cu 
reprezentativa R.F.

început
o, serie

l-au
inițiat 

spectaculoase, 
că ei posedă

marocanii, 
de

S-a 
destul 

școlii 1 
aceasta, în

șarje 
văzut 
l de 
fran- 
plus, 
ma-

reluare, marocanii 
avantajul 

încercare (min.
prin

52)

re-

de

Akesbi, M.
Braki —

Bourial,
Laadila, 

Rachadi,

după o dificilă etapă de munte

M. HRÎSOVENI
ÎNVINGĂTOR detașata

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). Cea 
de a XV-a ediție a „Cupei F.R.C." 
a debutat azi (n.r. ieri) cu o etapă 
în premieră : Ploiești — Buzău — 
Cislău — Văleni de Munte — Plo- 
peni. Din cei 174 km, mai bine de 
100 au avut un profil variat, 65 de 
alergători români și bulgari escala- 
dînd pante abrupte, traversînd por
țiuni de șosea neasfaltate, ureînd 
sau coborînd numeroase serpentine.

Știind ce traseu dur îi așteaptă, 
cicliștii — care au avut de înfruntat 
în permanență și un adversar de 
neînduplecat, vîntul rece — s-au 
menajat pe primii 30 km. După Mi- 
zil, oaspeții lansează succesiv a- 
tacuri care fragmentează plutonul. 
Asistăm în continuare la o îndră
cită urmărire pînă la intrarea în 
Buzău, unde plutonul se regrupea
ză. De aici, începe acel drum ane
voios, care îi va tria pe concurenți, 
după pregătirea și calitățile de buni 
cățărători. Cu cîțiva 
înainte de a intra
dionul din Plopeni, 
pantă, M. Hrîsoveni (C. S.
se desprinde de colegii săi și trece 
primul linia de sosire, fiind crono
metrat în 41)40:42. îl urmează un 
grup de 19 alergători care îi are în 
frunt»’ pe C Grigore (Dinamo). M. 
David (Mureșul Tg. Mureș). I. Va
lentin (C.S. Brăila), Șt. Ene (Steaua). 
V. Selejan (Dinamo). C. Gonțea 
(Olimpia) etc., toți în 4h 40:52.

Simbătă, se desfășoară etapa a 
doua, pe ruta București — Alexan
dria și’ retur (150 km), cu plecarea 
de la km 24. la ora 13.30

îr. IOANIȚESCU

kilometri 
pe sta- 

la ultima 
Brăila)

R.F. 
Bayer, 
Liebig, 
cherer, 
Korn ■
K. Doering.

GERMANIA : Behring — 
Roitsch, Donath. Wtindram 
Perl — P. Kaufmann, Kii- 

P. Doering — Nostadt, 
- Verpermann, Tiemann,

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 20 (prin telefon). Zi de răgaz 
în această tinerească dispută jnțer- 
națională care 
LOR I----- -
țiile 
xare 
pînă 
în 
ciabile de 
în unele partide, lupta pe teren a 
fost, totuși, destul de aprigă, cu 
multe accente dinamice, cu frecvente 
momente de handbal rapid și spec
taculos. Desigur, ar fi exagerat dacă 
am afirma că întrecerea la care a- 
sistăm atinge cota valorică a unora 
dintre marile dispute internațio
nale ale handbalului masculin. Ceea 
ce dorim, însă, să spunem este că, 
ținînd seama de tinerețea jucători; 
lor prezenți aici, ca și de faptul că 
acest sport este încă în faza lui in
cipientă în unele dintre țările par
ticipante, spectacolul furnizat de-a 
lungul primelor trei zile ale compe
tiției este pe deplin satisfăcător, so- 
licitind interesul unui mare număr 
de iubitori ai handbalului. Zilnic, 
cele aproximativ 5000 de locuri ale 
tribunelor modernului complex „Ca- 
rom“ sînt pline !

Cu alte cuvinte întrecerea stîrneș- 
te un justificat interes . și — zicem 
noi — ea merită din plin această a- 
tenție, deoarece „CUPA ȚARILOR LA

TINE" începe să devină, prin virtu
țile tehnice și tactice de care fac 
dovadă tinerii jucători, o dispută

----- —’--este „CUPA ȚARI- 
LATINE", zi în care forma- 

participante își permit o rela- 
după cele trei etape consumate în  x r>-_x— -s

ciuda
prezent. Pentru că,
unor diferente apre- 

scor. consemnate

Vineri după-amiază a avut 
loc ședința Comitetului Direc
tor al „CUPEI ȚĂRILOR LA
TINE". Cu acest prilej s-a sta
bilit ca ediția o Vl-a a acestei 
competiții să aibă loc în anul 
1974 în Italia, între 8 și 15 a- 
prilie. Orașul gazdă urmează 
să fie desemnat ulterior de fe
derația italiană de handbal.

De asemenea, a fost desem
nat biroul Comitetului Director, 
alcătuit din NELSON PAILLOU 
(Franța) — președinte, LUCIAN 
GRIGORESCU (România), FE
LIX SANCHEZ LALHUE (Spa
nia) și 1OSE GOMEZ MACHA
DO (Portugalia) — membri.

importantă în ansamblul competiții
lor internaționale. Un exemplu con
cludent în această privință l-a con
stituit meciul derby de joi seara, 
dintre reprezentativele României și 
Spaniei, care a furnizat o dispută 
nu numai atractivă prin evoluția sco
rului, dar și o abundență de combi
nații tactice și de execuții tehnice 
foarte frumoase. Selecționata țării 
noastre (antrenori — Mihai Pintea și 
Petre Curelaru) a făcut dovada unei 
foarte bune pregătiri, atît fizice — 
ceea ce i-a permis ca în finalul jo
cului să se detașeze net — cît si

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE VOLEI

FAVORITELE AU
MASCULIN

PITEȘTI, 20 (prin telefon). Cea de 
patra zi a turneului final masculin 
debutat cu întîlnirea Viitorul Ba-

a 
a __
cău — Rapid, echipe care n-au în
registrat nici o victorie în partidele 
anterioare. După modul cum începu
se, se întrevedea un joc echilibrat, 
dar giuleștenii avînd în Drăgan un 
coordonator desăvîrșit și-au adjude
cat victoria cu 3—0 (10, 4, 12). A con
dus bine cuplul M. Albuț (București) 
— M. Marian (Oradea). Întîlnirea 
dintre Dinamo și „U‘ 
numai 50 de minute, 
punîndu-și adversarii unui tir ire
zistibil și cîștigînd cu 3—0 (6, 7, 5). 
Au condus bine R. Farmuș și D. Va- 
sile (București). în ultima partidă. 
Steaua — I.E.F.S. : 3—0 (14, 13, 7).

Mîine (n.r. azi) sînt 
partidele ultimei zile: 
„U“ Cluj, Rapid — I.E.F.S., 
Steaua.

programate
Viitorul — 

Dinamo—

I.

BACAU, 
tima zi a 
programat 
I.E.F.S. —

apere foartetactice, reușind să se
bine (exact și corect) și să atace 
variat, finalizînd din toate pozițiile. 
In ansamblu, deci, tinerii handba- 
liști români au arătat că alcătuiesc

Portugaliei și, în ultima etapă, a 
competiției, duminică, reprezentativa 
Franței. Primul dintre cei doi adver- 

propat la această ediție a ------------- ----------- a poate

PROGRAMUL DE AZI

BRAZILIA — ITALIA
FRANȚA — SPANIA 
ROMÂNIA — PORTUGALIA

CLASAMENTUL

1. ROMÂNIA 6 p (64—29) ; 
Franța 5 p (62—39) ; 3.

; 4. Por- 
-, 5. Italia 

6. Brazilia 0 p

2.
Spania 4 p (52—43) 
tugalia 3 p (60—47) 
0 p (25—62) ;
137—80).

o echipă care a
care maturitate . _ __  ,___
siguranța și claritatea cu care a ac
ționat.

în continuare, jucătorii români vor 
întîlni mîine (azi — n.r.) selecționata

ajuns la o oare- 
impresionînd prin

sari a
„CUPEI ȚARILOR LATINE' 
cel mai evident progres, prezentînd 
o formație cu surprinzător de multe 
și bine însușite cunoștințe tactice, 
în ceea ce.j privește pe handbaliștii 
francezi, aceștia au impresionat la 
început prin excelentul lor gabarit, 
prin buna pregătire tehnică și prin 
unele cunoștințe avansate de ordin 
tactic. Avem însă, impresia că se
lecționata Franței nu și-a găsit deo
camdată cadența, preferind un, joc 
individual, fără prea multă omoge
nitate. Dar văzînd rîvna cu care 
handbaliștii francezi se antrenează 
aici, tocmai în scopul asamblării lo
tului, înclinăm să credem că. pînă 
la ultimul meci, această echipă va 
fi capabilă să dea o consistentă re
plică reprezentativei române.

Așadar. în perspectivă, un final 
atractiv în „Cupa țărilor latine", 
care — sîntem siguri — va solicita 
și mai mult interesul ospitalierelor 
noastre gazde.

Călin ANTONESCU

Fără îndoială, ediția a VI I-a * 
campionatelor internaționale de să
rituri în apă ale României, care va 
fi găzduită astăzi și mîine de ba
zinul „23 August" din Capitală, este 
una dintre cele mai interesante din
tre cele desfășurate pînă acum prin 
faptul că la întreceri participă spor
tivi din șase țări (R.D. Germană, 
R.F. Germania, Ungaria, Polonia, 
Bulgaria și România). Dintre aceștia 
mulți au performanțe notabile pe 
plan internațional. Cei mai valoroși 
sînt Lothar Mathes (clasat pe locul 
4 la salturile de la platformă din 
cadrul Jocurilor Olimpice), Frank 
Taubert (fost campion de juniori al 
Europei), Steffen Traue, Silvia Fied
ler (campioană națională la platfor
mă) din lotul R.D. Germane, Augus
tin Sarakinski (campion balcanic la 
trambulină) din Bulgaria, Utte și 
Reiner Kleemann, Brigite Krux din 
R.F. Germania. Waldemar Milik din 
Polonia, Iozscf Dora și Eva Lazar 
din Ungaria. Desigur, nu pot fi o- 
miși cei mai buni reprezentanți ai 
României — Ecaterina Dumitriu, Ion 
Ganea și Gerhard Fabich — caresăp- 
tămînile trecute, în concursurile de 
la Rostock și Rennes, au obținut re
zultate remarcabile.

în sfîrșit, se cuvine să amintim 
că „internaționalele" prilejuiesc și 
reeditarea frumoaselor dispute de 
anul trecut, dintre Ganea, Taubert 
și Traue (și la trambulină și la plat
formă), cărora li se adaugă acum 
alți săritori cu renume, în primul 
rind Mathes.

Programul întrecerilor prevede ca 
ASTĂZI (de la ora 10 și de Ia ora 17) 
fetele să sară de la platformă și 
băieții de Ia trambulină, Aceste pro
be au fost cîștigate anul trecut de 
Melania Decuseară și Ion Ganea, 
ultimul după o luptă aprigă cu Tau
bert și Taue (clasați în această or
dine/.

FEȚEANU — coresp. jud.

FEMININ

Inttlnirea
Cluj a durat 
campionii su-

20 (prin telefon). Penul- 
turneului final feminin a 

în deschidere partida 
Constructorul. Studentele 

au evoluat bine, reușind să obțină 
o victorie meritată, la capătul unui 
joc în care Constructorul s-a compor
tat slab. S-au evidențiat M. Cengher, 
L. Ghiță. M. Cîrstoiu de la I.E.F.S., 
respectiv C. Puiu. Au condus foarte 
bine C. Pitaru (Sibiu) și N. Găleșa- 
nu (București). în al doilea meci au 
jucat Rapid și Medicina. Așa cum era

de așteptat, rapidistele au obținut 
victoria, onorîndu-și titlul, cucerit 
încă înainte de încheierea competi
ției, dar Medicina a făcut tot ce a 
putut pentru a avea o cît mai bună 
evoluție. S-au remarcat E. Rebac, C. 
Bălășoiu, M. Baga de la Rapid, res
pectiv G. Popa, L. Sudacevschi, V. 
Zaharescu — Hoffman. Au arbitrat 
bine V. Szakaes (B. Mare) si A. Di- 
nicu (București). în ultimul joc, Di
namo — Penicilina Iași 3—1 (10, 13, 
— 10. 9).

Programul zile! de mîine (n.r. azi) 
este următorul : I.E.F.S. — Medicina, 
Constructorul — Penicilina, Rapid — 
Dinamo.

I. IANCU — coresp.

ÎNTRECERILE

jud.

SC. SP. 2 BUCUREȘTI (m) Șl ȘC.SP. SIBIU(f)-CAMPIOANE ALE JUNIORILOR

BUZĂU, 20 (prin telefon). Ul
tima zi a turneelor finale ale cam
pionatelor naționale de volei pen
tru juniori și școlari a fost deci
sivă pentru stabilirea echipelor în
vingătoare, care au fost cunoscute 
abia după încheierea celor din ur
mă seturi.
masculin — Șc. sp. 2 București — 
Șc. sp. 1 București 3—1, Șc. sp. 
Timișoara — Șc. sp. Buzău 3—0 : 
feminin : Șc. sp. Ploiești — Dina
mo București 3—0. Șc. sp. Sibiu— 
Șc. sp. Caransebeș 3—0.

Clasamente finale : masculin :
1. ȘC. SP. 2 BUCUREȘTI — cam
pioană. 2. Șc. sp 1 București, 3. 
Șc. sp. Timișoara, 4. Șc. sp 
Buzău, 5. Lie. progr. ed. fiz. Rm 
Vîlcea, 6. Șc. sp. Sibiu, 7. Șc. sp. P

Iată ultimele rezultate :

Neamț, 8. Lie. N. Bălcescu, Cluj, 
9. Șc. sp. Tg. Mureș, 10. Șc. sp. 3 
București, 11. Șc. sp. Dej, 12. Lie. 
Fr. Buzești Craiova, 
prof. „23 August" 
Șc. sp. Constanța, 
16. Șc.
1.
2. Șc. sp. Ploiești, 3. Șc. sp. Ca
ransebeș, 4. Dinamo, 
Constanța. 6. Șc. sp. P. Neamț, 
Șc. sp. Tg. Mureș, 8. Șc. sp. 2 Bucu
rești, 9. Șc. sp. Bacău, 10. Lie. prog.

. ed, fiz. Rm. Vîlcea, 11. Șc. sp 
Cutezătorii București, 12. Șc. sp. 
Arad. 13. Șc. sp. Toplița. 14. Lie. 
1 Medgidia, 15. Șc. sp. Tîrnăveni.
16. Lie. Blaj. (C. TEODORESCU- 
coresp.).

13. Gr. șc. 
București. 14.

15. Lie. Găeșii, 
sp. Caransebeș; feminin : 

SC. SP SIBIU — campioană.

5. Sc. sp.
7.

PENTRU LOCURILE 7-12
CONSTANȚA, 20 (prin telefon), 

în sala sporturilor din localitate 
au continuat întrecerile din ca
drul turneului final feminin pen
tru locurile 7—12. Iată rezultatele: 
Universitatea Cluj — Universita
tea București 3—1 (2, 13, —14, 9), 
C.S.M. Sibiu — Ceahlăul P. Neamț 
3—0 (2, 11. 3), Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara 3—1 (—11, 
1, 13, 11). G. TAMAȘ-coresp.

★
CRAIOVA, 20 (prin telefon),
ziua a treia a turneului final mas
culin pentru locurile 7—12 s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Electra — Tractorul Brașov 3—1 
(12, —10, 7, 11), Universitatea Cra
iova — Progresul 3—0 (7, 10, 13), 
C.S.U. Galați — Voința Arad 3—1 
(6, —14, 6,8), ȘT. GlJRGUI-coresp.

Tn

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag 1}

Finalistul campionatelor naționale 
ale Cubei, Jorge Luis Romero s-a 
dovedit mult prea puternic pentru 
Dinu Condurat. Posesor al unei 
drepte necruțătoare, Romero l-a lo
vit în repetate rînduri la figură pe 
Condurat. iar în rundul doi, după ce 
elevul său a fost numărat de două 
ori, antrenorul Ion Chiriac i-a ce
rut abandonul.

Prima victorie românească în se- 
mifinalele de vineri a fost obținută 
de gălățeanul Mircea Toni. Elevul 
maestrului Petre Mihai l-a învins 
categoric, intr-un meci extrem de 
disputat, pe Kim En Dck (R, P. D. 
Coreeană), un boxer foarte tenace și 
rezistent. Toni a folosit foarte bine 
directa de dreapta, cu care a deschis 
drum unor atacuri prelungite la cap 
și corp. Numai rezistența ieșită din 
comun a adversarului său a făcut ca 
acesta să termine meciul în picioare.

Constantin Stanef, în partida cu 
Ro En Su (R.P.D. Coreeană), a rea
lizat o ultimă repriză extraordinară 
și numai intervențiile inoportune ale 
arbitrului Valle Resko (Finlanda) au 
făcut ca pugilistul român să nu 
obțină o victorie înainte de limită.

în condițiile arătate, Stanef a plă
tit scump greșeala din primele două 
runduri, cînd a boxat prea static, 
căutînd prea mult lovitura decisivă, 
in timp ce adversarul său a acumu
lat puncte ce s-au dovedit, în final, 
hotărî ware.

în cealaltă semifinală a categoriei, 
Simion Cuțov l-a silit pe Nicolae 
Duca să abandoneze în repriza se
cundă, după ce, aproape trei minute 
de luptă, adversarul său nu s-a lăsat 
impresionat de cartea de vizită a 
campionului continental de tineret și 
i-a răspuns cu mult curaj. La mij
locul reprizei a doua, în urma unei 
serii prelungite, Duca a fost zdrun
cinat și antrenorul i-a cerut aban
donul.

Deși nu s-a prezentat în cea mai 
bună formă, Alexandru Popa a 
boxat cu Kim-De-son (R.P.D. Co
reeană) mult mai bine ca în par
tida precedentă din sala Floreasca. 
După o repriză în care clujeanul nu 
a folosit decît directa de stînga, ți- 
nîndu-și partenerul de întrecere la 
distanță,
de luptă el și-a dominat clar adver
sarul cu repetate un-doi-uri la fi
gură, care l-au pus deseori în difi
cultate pe boxerul coreean. Spre

nou

în următoarele 6 minute

REZULTATE MODESTE ÎN FINALUL
CAMPIONATELOR NAȚIONALE
DE ÎNOT ÎN BAZIN ACOPERIT

surprinderea generală, trei dintre 
cel 5 judecători (Gombault — Fran
ța, Comerț — Turcia și Jen U Gil 
— R.P.D. Coreeană) l-au declarat 
învingător pe Kim-De-son. Verdic
tul juriului a stîrnit nedumerire.

în prima semifinală a categoriei 
mijlocie am găsit un Ion Gyorffy 
neașteptat de combativ, cum nu 
l-am mai văzut din anii junioratu- 
!ui, cînd a fost remarcat d? antre
norii lotului. Dezlănțuit în atac, în 
special în repriza secundă. Gyorffi 
a declanșat serii de lovituri la cap 
și la corp, depășindu-și categoric 
adversarul. în ultimele trei minute, 
dinamovistul a jonglat pur și sim
plu cu cubanezul Soria Sixto, es- 
chivînd cu măiestrie încercările ad
versarului de a reface terenul pier
dut. Alee Năstac a făcut din
dovada eficacității loviturilor sale 
de dreapta. în mai puțin de două 
reprize, el a punctat precis doar de 
5 ori cu directa de dreapta, obli- 
gîndu-1 pe arbitrul de ring să-1 nu
mere de trei ori pe Conjo Atanasov 
(Bulgaria), iar apoi să-1 trimită la 
colț consfințind abandonul.

Ion Alexe și-a croit drum spre o 
finală cu Teofilo Stevenson, învin- 
gîndu-1, mult mai clar decît se aș
tepta. pe fostul său coleg de club 
Ilie Dascălu. în ultimul meci al re
uniunii, campionul olimpie de la 
Miinchen, cubanezul Teofilo Steven
son, a încheiat repede partida cu 
Ion Sănătescu, dar nu înainte de a 
fi recepționat cîteva puternice lovi
turi din partea pugilistului gălă- 
țean. în final, forța dreptei lui Ste
venson și-a spus cuvîntul, Sănătes
cu fiind abandonat, după ce a fost 
trimis de două ori la podea. Așadar, 
vom asista, la București, la finală 
olimpică : Alexe — Stevenson !

MAMAIA, 20 (prin telefon). — Ultima 
reuniune a finalelor campionatului na
țional de înot în bazin acoperit nu a 
contribuit prea mult la ridicarea nive
lului general al performanțelor. Singu
rul lucru care a mal animat întrece
rile a fost surpriza produsă de tinărul 
Adrian Horvat (antrenor Dan Ionescu) 
de la Școala sportivă nr. 1, care — deși 
pornea în cursa de 200 m spate cu cea 
de a treia șansă — a reușit să-i întrea
că pe principalii favorit!, Doru Grop- 
șan șl Teodor Nuțeanu (ciștlgătorul de 
la 100 m). încheind cele 4 lungimi în 
2:21.1, cifră ce constituie un record per
sonal al noului campion.

Unicul record national al zilei s-a 
datorat reșițencel Lavinia Donia. Și 
acesta tot într-o probă de 200 m spa
te. Eleva antrenorilor I. Schuster și F. 
Konig și-a învins din nou principala 
adversară, timișoreanca Karin Parutsch, 
de această dată de o manieră mult mai 
netă, obținînd 2:36.0. cifră ce corectează 
eu 0.2 sec. vechiul record național de 
junioare mici.

Demonstrînd că nu are adversare prin
tre craulistele din țara noastră, eleva o- 
rădeancă Ildiko Horvath (antrenor Fr. 
Schier) a adăugat celor 5 titluri obți
nute săptămîna trecută 
copiilor alte trei titluri de campioană 
absolută Ultimul eț succes l-a realizat 
la capătul c'irsei de 800 m liber în care 
de la 400 m s-a distanțat sigur de cea
laltă candidată la locul I, pioieșteanca 
Cătălina Pănuleecu (o altă revelație a 
concursului) sosind după 10:29,5.

Am urmărit cu mare atenție cursa de 
încheiere a lui Eugen Aimer. Reșițea- 
nul a făcut o tentativă de a-și corecta 
propriul record național la 1500 m li
ber (16:59.5). pe care însă a ratat-o de 
puțin. După primii 400 m (4:24.5), am 
avut; impresia că Aimer va reuși. Ei sc 
lansase în întrecerea contracronometru 
(pentru că în mod practic adversari 
nici nu a avut) într-un ritm de 67.0 — 
68,0. care trebuia să-1 ducă spre un timp

în întrecerile

la
Și

final în jurul a 16:50,0. începînd de 
600 m, însă, el a slăbit puțin alura 
a ieșit din grafic. Toate încercările fă
cute în ultimii 400 de metri de către 
Aimer nu au dus decît la micșorarea 
minusului de secunde prevăzut (a fost 
cronometrat în 4:27,0) și, în final, la 
un timp de numai 17:02,1. Rezultatul 
său nu este slab, dar putea fi mult mai 
bun dacă reșițeanul nu ar fi abuzat de 
scoaterea capului din apă pentru a 
aprecia distanța rămasă pînă Ia pereții 
bazinului ‘ '
mai bune, 
important 
un punct 
antrenorii 
mult.
ce :

200
1)

m. Gropșan (Șc. sp. Reșița) ,
200 m spate (f) : LAVINIA DONIA (Șc.

Reșița) 2:36.0 — 
nioare mici, Karin 
Timișoara) 2:39,6. 
(Dinamo) 2:45.0 . .
Miclăuș (Dinamo) 2:21.0, L. Copcealău 
(Dinamo) 2:29,1. Z. Casian (C.S.M. Cluj) 
2:29 1 : 200 m delfin (f) : MINOLA VA- 
SILÎADE (Rapid Buc.) 2:48.4, Siegrid 
Slecian (Șc sp. Reșița) 2:51,4, Mihaela 
Georgescu (Petrolul) 2:54.0 ; 800 m li
ber (f) : ILDIKO HORVATH (Crișul O- 
radea) 10:29.5, Cătălina Pănulescu (Pe
trolul) 10:36.5, Mihaelâ Costea (C. S. 
Școlarul) 10:55,3 : 1 500 m liber: E. AL- 
MER (Olimpia Reșița) 17:02,1 D. Nagy 
(Mureșul Tg. Mureș) 18:21.3, C. Kokay 
(C.S.M. Cluj) 18:27,2.

Repartizarea celor 29 de titluri națio
nale : Steaua 7 Dinamo 3 Olimpia Re
șița 2, Șc. sp. Reșița 2 și Șc. sp. 1 
București 1 la masculin, respectiv CrișuJ 
Oradea 3 Dinamo - ”
Șc. sd. Ploiești 2 
Petrolul Ploiești 1

și ar avea întoarceri mult 
Acest procedeu tehnic aht de 
m cursele lungi rămîne incă 

asupra căruia sportivul 
săi ar trebui

Și acum ultimele
Și 

să insiste mai 
rezultate tehni-

A DIVIZIEI A LA FOTBAL SE VOR

sp. 
D.

sp.

m spate
2:21.1 T.

(b) : A. 
. Nuțeanu 
(Șc. sp.

HORVAT (Șc. 
(Dinamo) 2:22,9, 
Reșița) 2:23.6 ;

nou record de ju-
Parutsch
Eugenia

200 m delfin (b) : I.

(Șc. sp.
Cristescu

3 Șc. sp. Reșița 
Rapid București 2 
la feminin.

Adrian VASILIU

DISPUTA SlMBĂTĂ 28 APRILIE

3 
Si

în vederea unei mai bune pregă
tiri pentru jocul cu Albania, F.R.F. 
a hotărit ca jocurile etapei a XXIl-a 
a Diviziei A, programate inițial pen
tru ziua de 29 aprilie, să se dispute 
cu o zi mai devreme, adică simbătă 
28 aprilie. Ora de începere : 17,00.

Legată de această modificare, a 
fost schimbată și data la care tre
buie să se dispute restanța Universi
tatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș. 
Acest joc va avea loc miercuri 25 
aprilie.

WOODS — 2,25 M!
într-un concurs de atletism desfă

șurat în aer liber la Corvallis (S.U.A.). 
atletul american Tom 
2,25 m la înălțime — 
mantă mondială din 
Woods practică stilul 
ani (1,94 m și 74 kg) 
Bl Universității din Oregon.

Woods a sărit 
a patra perfor- 
toate timpurile. 

..flop”, are 20 de 
și este student
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