
PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In cadrul amplei acțiuni de analiză a mișcării de educație fizică și sport de pe întreg euprinsul țării, generată 
de apariția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973, în scopul adoptării unor planuri de 
măsuri cit mai eficiente privind munca viitoare in acest important domeniu al vieții noastre sociale, pentru acor- 
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de
darea lui la cadențele ridicate din toate domeniile de activitate materială și spirituală a poporului, ieri au avut 
patru plenare ale consiliilor județene pentru educație fizică și sport, despre ale căror lucrări relatăm în rîndurile 
mai jos.
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ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ALBA
Membrii C.J.E.F.S., reprezentanți 

ai organizațiilor de masă și obștești 
cu atribuții în domeniul sportului, 
directori de școli, profesori de edu
cație fizică, cadre tehnice, sportivi 
fruntași s-au întrunit în sala Comi
tetului județean de partid din Alba 
lulia.

Tn prezidiul plenarei a luat Ioc, 
printre alții, tovarășul George Ho- 
nioștean, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid.

Darea de seamă și planul de mă
suri, prezentate ședinței, au consti
tuit o bună bază de discuție, parti- 
cipanții aducînd contribuții prețioa
se la găsirea unor căi noi, mai efi
ciente, tn munca consiliului jude
țean, a tuturor organizațiilor che
mate să sprijine activitatea de edu
cație fizică și sport

în alocuțiunea sa, tovarășul Mi
ron Olteanu. secretar al C.N.E.F.S., 
a _ scos în evidență necesitatea îmbu
nătățirii substanțiale a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor sportive.

Trăgînd concluziile dezbaterilor ce 
au avut loc, tovarășul George Ho- 
nwștean a abordat numeroase as
pecte ale activității de educație fi 
zică și sport din iudeț. Arătînd că 
sub conducerea partidului au fost 
obținute, pe acest tărim, o serie de 
realizări notabile, vorbitorul a ținut 
să precizeze că ele nu sînt, totuși, 
Pe măsura condițiilor existente, a 
cerințelor exprimate, a imperative
lor prezentului și — mai ales — ale 
viitorului. Asigurîndu-i pe coi pre
zinți de întregul sprijin al Comite
tului județean de partid, tovarășul 
Homoștean a dat numeroase suges
tii noului Birou executiv al C.J.E.F.S.

ARGEȘ
Plenara, desfășurată în sala Casei 

de cultură a sindicatelor din Pitești, 
s-a bucurat de prezența

sala Casei
s-a bucurat de prezența tovarășului 
Gheorghe Năstase. membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid.

Dezbaterile pe marginea materiale
lor supuse discuției au fost animate 
și fructuoase. Argeșul a obținut în 
1972 o seamă de succese pe linia dez
voltării activității de educație fizică 
a maselor și a sportului de perfor
manță, în consolidarea bazei mate
riale, succese concretizate în onoran
tul loc III ocupat în cadrul între
cerii dintre consiliile județene. Cu 
prilejul plenarei, tovarășul Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S., în numele 
Consiliului național, i-a felicitat pe 
argeșeni, înmînîndu-le diploma de 
onoare și premiul atribuit

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Năstase a subliniat marea însem
nătate pe care o prezintă pentru pro
gresul sportului românesc recenta 
Ilotârîre de partid, obligația patrio
tică de a se depune toate eforturile 
în vederea transpunerii ei neîntir- 
ziate în viață. Evocînd experiența 
pozitivă acumulată de județul Argeș 
in desfășurarea unor activități spor
tive de masă, variate și atractive, 
împletite cu acțiuni cultural-educati
ve, primul secretar al Comitetului 
județean de partid a insistat asupra 
necesității lărgirii și îmbogățirii ei 
necontenite. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, Ia cerințele, în mod justi
ficat mai mari, care se pun în fața 
organizațiilor sportive ale județului 
în pregătirea vîrfurilor, a elemente
lor apte să abordeze cu deplin succes 
marea performanță.

S-a apreciat că planul de măsuri

GOR J
La lucrările plenarei găzduite 

sala Consiliului popular județean 
Tg. Jiu, a participat 1: 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid.

In cadrul discuțiilor, purtate sub 
semnul unui pronunțat spirit de ana
liză critică, vorbitorii au exprimat 
numeroase propuneri interesante și 
utile, menite să conducă la îmbună
tățirea muncii în domeniul sportiv.

Tn cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Paloș s-a referit la sarcinile noi 
și complexe care revin activităților 
de educație fizică și sport în contex
tul vastului proces ce se desfășoară 
în țara noastră de creștere a unor 
generații tinere, viguroase, bine pre
gătite, capabile să înfăptuiască măre
țul program de construcție a societă
ții socialiste 
preconizat 
conducere

de 
din 

tovarășul
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multilateral dezvoltate, 
; partid sub înțeleaptă 

tovarășului NICOLAE 
Arătînd că județul 

. relieful său variat și 
I așezărilor sale, mari 

turis- 
a sporturilor

de
CEAUȘESCU.
Gorj are, prin 
prin pitorescul 
disponibilități în dezvoltarea 
mului, a drumețiilor, 
de iarnă, vorbitorul a recomandat ea 
acest obiectiv să se afle permanent 
în atenția Biroului executiv ai 
C.J.E.F.S. ce va fi ales. „Trebuie să 
se lucreze astfel, îneît fiecare cetă
țean al Gorjului să devină un practi
cant convins al exercițiului fizic, a! 
activităților în aer liber, pentru în
tărirea sănătății și petrecerea plăcută 
a timpului liber", a spus în încheiere 
tovarășul Gheorghe Paloș.

In Biroul executiv a! C.J.E.F.S. 
au fost aleși i Constantin Drăgoescu, 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președinte, Mihai Blaj, prim- 
vicepreședinte, Pantelimon Găvănes-

Rezultatele surpriză continuă în 
finala campionatului național de 
șah pe echipe. După startul 
furtunos luat în competiție, Uni
versitatea București a fost învinsă 
în runda a 3-a de către Petrolul, și 
încă la două puncte diferență: 
41/2—2>/2. Partos a cîștigat la Ghiz- 
davu iar Radovici la Grinberg. Tn 
general, la mesele masculine avan
tajul ploieștenilor a fost copleșitor 1 
4—1 1 Electronica înregistrează con
secutiv al treilea rezultat egal: 
31/2—3*/2 cu Medicina Iași. I.T.B. a 
rezistat* în fața Constructorului 
(3>/2—3>/2), în schimb A.S.E. a fost 
întrecută la scor foarte sever de 
Medicina Timișoara, 6—1, cel mai 
sever înregistrat pînă acum, 
tehnica București conduce^ cu 
21

DINTRE XV-le ROMÂNIEI Șl MAROCULUI
• Scoruri favorabile românilor în meciurile precedente • Oaspeții aliniază o echipă tînără, cu certe 

calități • Meciul va fi copdus de arbitrul francez G. Genet.

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare în pag a 3-a)

IN ÎNTiMPINAREA SĂRBĂTORII MUNCII Șl A PRIMĂVERII

(Continuare în pag. a 3-a)

• Serbare
• „Festivalul fetelor" la Constanța

Poli* 
3>/2— 

_ , c în fața lui C.S.M. Cîuj (Dri- 
mer—Breazu 0—1), o partidă fiind 
întreruptă.

în clasament pe primul loc se 
află acum Medicina Iași, cu 5 puncte, 
urmată de Petrolul și Universita
tea, cu 4 puncte. Electronica, Con
structorul și. Medicina Timișoara, 
cu 3 puncte etc.

BOGAT PROGRAM Bf INTRLCf III IWTIlll lUBIIOiiil SPORTULIII
• Mari crosuri in Capitală și în țară « „Duminica porților deschise" pentru copii 

cimpenească polisportivă la Pucioasa

Alergările de cros, activitate 
sportivă larg accesibilă maselor de 
tineri de oameni ai muncii, cuce
resc tot mai mulți adepți, pretu
tindeni la orașe și în mediul ru
ral.

Cu fiecare zi care ne apropie de 
1 Mai, tradiționala sărbătoare a 
oamenilor muncii, sporesc numărul 
întrecerilor sportive dedicate aces
tui eveniment. Pretutindeni, în sec
toarele Capitalei sau în orașele și 
satele patriei, tineretul dă viață 
unor frumoase inițiative menite să 
aducă pe terenul de sport, în între
ceri organizate în aer liber, mase 
cît mai largi de practicanți ai exer
cițiului fizic, după preferințe și 
aptitudini. Este un răspuns concret 
pe care tineretul, cu entuziasmul 
și seriozitatea ce îl caracterizează, 
îl dă Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie—2 martie 
a.c., importantului document de 
partid care recomandă ca tot mai 
multi cetățeni ai patriei să pășeas
că pe stadioane, în drumeții și 
excursii, în activități recreative în 
aer liber.

Iată, în cele ce urmează, cîteva 
din numeroasele acțiuni sportive de 
masă închinate zilei de 1 Mai, pro
iectate pentru această duminică.

★
ÎN CAPITALA, REȚINE ATEN

ȚIA acțiunea clubului sportiv „Cu
tezătorii". intitulată sugestiv „Du
minica porților deschise". Este vor
ba de o suită de întreceri sportive 
ce vor fi găzduite, cu precădere, pe 
terenurile de la Palatul pionierilor!

Organizatorii au în vedere, în pri
mul rînd, un așa-zis circuit de mi- 
nifotbal : copiii din secția de fotbal- 
pitici a „Cutezătorilor" vor veni cu 
invitații lor, prieteni din cartier sau 
colegi de școală, și vor organiza 
ad-hoc echipe de minifotbal, care 
vor participa Ia o competiție-fulger.»

Tot în organizarea „Cutezători
lor", la Palat se va inaugura ciclul 
intitulat „Atletismul duminical". 
Prima acțiune sportivă din cadrul 
acestui ciclu este rezervată mini- 
atleților iubitori ai probelor de să
rituri. (De notat că ciclul va con
tinua în duminicile viitoare cu pro
be de alergări și aruncări). Partici
pă pionieri și școlari din toate sec
toarele Capitalei. Cei mai buni din
tre ei vor fi selecționați în vederea 
organizării unui triatlon atletic care

va avea loc către sfîrșitul lunii 
mai.

în fine, pionierii bucureșteni sînt 
invitați, duminică, și la o mare în
trecere de tenis de masă, în aer 
liber, pentru desemnarea celor mai 
bune mini-palete.

La această duminică a porților 
deschise de la Palatul pionierilor 
— ultima din actuala vacanță de 
primăvară — copiii și școlarii vor 
avea la dispoziție antrenori și pro
fesori de educație fizică din colec
tivul clubului sportiv „Cutezătorii" 
pentru organizarea întrecerilor și 
pentru îndrumare tehnică.

DUPĂ SUCCESUL CROSULUI 
rezervat elevilor. Consiliul pentru

Anul trecut, echipa României a învins pe cea a Marocului cu 58—6, în urma unui joc superior în toate 
compartimentele, fapt ilustrat, de altfel, și de această acțiune a lui Suciu. Ce va fi astăzi ? Răspunsul, 

după amiază, pe stadionul Dinamo 
lor. După cum ne mărturiseau cei 
doi antrenori, Dumitru lonescu și 
Theodor Rădulescu, sportivii noștri 
sînt hotărîți să reediteze comporta
rea bună din partida susținută în 
urmă cu o săptămînă, la Constanța, 
cu Spania, practicînd „un rugby 
organizat, cu o angajare fizică to
tală, cu o presiune în atac continuă, 
fără a se crea breșe între compar
timente". O astfel de concepție, dacă 
este aplicată cu consecvență, nu 
poate decît să pună, cît mai curînd,

(Continuare în pag a 3-a)

Cu partida pe care reprezentativa 
României o va susține în compania 
Marocului, azi, de la ora 17, pe sta
dionul Dinamo, se încheie șirul evo
luțiilor rugbyștilor noștri în actuala 
ediție a prestigioasei competiții in
ternaționale, dotată cu „Cupa 
F.l.R.A."

Avînd în vedere că în întîlnirile 
anterioare (în 1971, la Casablanca, 
și în 1972, la București) rugbyștii 
români au realizat victorii confor
tabile (25—0 și, respectiv, 58—6), - ---------r--------------- , —---- ---------- ,
este de așteptat ca și azi balanța ' în valoare calitățile sportivilor noș- 
succesului să se încline în favoarea

11 partide de box, azi, de la ora 10, la patinoarul „25 August“

FINALELE TURNEULUI „CENTURA DE AUR"
După 6 gale excelente, care au 

transferat interesul marelui număr 
de iubitori ai boxului din sala Flo- 
reasca în incinta mult mai tncăpă-

ASTĂZI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL; O ETAPA A DER EVURILOR

tri.
Echipa Marocului a susținut ieri 

un antrenament, prilej cu care rug- 
byștii oaspeți au demonstrat frumoa
se virtuți tehnice, ceea ce ne face

să credem că ei vor da o replică 
dîrză reprezentativei țării noastre. 
De altfel, antrenorul G Tarrousson 
ne-a declarat: „Pentru noi, in situa
ția actuală, întîlnirea cu „XV“-le 
român reprezintă o problemă de 
prestigiu, astfel că vom aborda me
ciul cu convingerea că trebuie să 
facem^totul pentru a demonstra că 
rugbyul marocan este în continuu 
progres Desigur, nu ne va fi ușor 
în fața unei echipe cum este cea a 
României, dar vom încerca..."

Așadar, există toate premisele ea 
partida să ofere un reușit spectacol 
rugbystic, la care, sperăm, să asis
te cît mai multi spectatori.

Emanuel FANTĂNEANU

ROMÂNIA

Prima etapă după întrerupere. As
tăzi, a Vl-a manșă a returului, bo
gată tn partide echilibrate, chemate 
să facă „ordine* în clasament. Astăzi, 
de la ora 17, . XXI-a rundă a ac
tualei ediții programează următoarele 
meciuri i

C.S.M REȘIȚA — STEAUA
U.T.A - SPORTUL STUDENȚESC 
PETROLUL - F.C. ARGEȘ
F.C CONSTANȚA - S.C. BACAU 
„U" CLUJ - UNIV CRAIOVA 
A.S.A. TG MUREȘ -C.F.R. CLUJ 
RAPID - STEAGUL ROȘU 
(Stadion „23 August")
DINAMO - JIUL
(Stadion Dinamo. ora

fiind televizat)
Aceasta este etapa. O 

deci, cu destule derbyuri. 
multe priviri se îndreaptă

15. Jocul

duminică, 
Cele mai 
spre Re

șița. Arad. Ploiești șl Constanța, a- 
colo unde se vor disputa dueluri 
foarte importante pentru configura
ția celor doi poli aî clasamentului 
Liderul, Steaua, măcinat de multa 
accidentări, dar și cu atîtea ambiții, 
are o sarcină grea la Reșița, unde 
elevii Iui Reinhardt vor face totul 
pentru un rezultat care să-f țină în 
cursa salvării. La Arad, un 
a! „zonei fierbinți" „Lanterna 
Sportul studențesc, va încerca 
iluzie tn fata unei echipe 
și un punct pierdut, astăzi, 
înrăutăți considerabil 
U.T.A

derby 
roșie*, 
marea 
căreia 

l-ar 
perspectiva, 

se chinuiește, și acasă. în a-

cest început de sezon. Studenții au 
luat un start bun în deplasare. Ceea 
ce ne face să credem că va fi o 
luptă echilibrată, pe Mureș. Nici con- 
stânțenii nu se gîndesc decît la vic
torie, acum, după ce au moralul re
făcut, după remiza de la Bucu
rești, în fața liderului, în ulti
ma etapă, acum cînd se află pe pen
ultima treaptă a clasamentului. Ha- 
șoti și elevii săi vor să pună, în 
sfîrșit, capăt acelor zile secetoase 
începute la 22 octombrie 1972 de 
cînd n-au mai cîștigat un meci l Bă
căuanii n-au uitat, însă, că în cam
pionatul trecut au scos un egal în 
briza mării. Joc interesant și Ia Plo
iești, între liderul returului și ulti
ma clasată a acestui sezon. Piteștenii 
nu au pierdut nici un meci în retur, 
ploieștenii n-au cîștigat nici unul. 
Campioni! au un golaveraj excelent 
în această primăvară (8—1), praho
venii unul îngrijorător (1—9) Echipa 
lui Halagian e hotărîtâ să nu piardă 
nici această luptă. Pentru că a în- . 
ceput să vizeze chiar titlul. Dar și 
Oană așteaptă prima victorie. Totul 
va depinde de cartea ofensivă...

Derby-uri de puncte și orgoliu șl 
la București (Rapid — Steagul roșu). 
Cluj („U“ — Universitatea Craiova) 
și Tg Mureș (A.S.A. — C.F R. Cluj). 
Rapidișlii știu că au pierdut la scor 
anul trecut partida de la București 
(1—5) și ambițiosul Tache Macri do
rește să frîngă o tradiție nefastă

Cralovenii vor să continue seria lor 
favorabilă a deplasărilor, mai ales 
că se gîndesc la una din medalii, ei 
avînd de susținut miercuri și o res
tanță. acasă, cu echipa din Tg. Mureș. 
Universitarii clujeni nu sînt însă prea 
departe de zona învolburată și, tn 
numele ultimelor rezultate bune, vor 
forța și acum succesul. Iar Ia Tg. 
Mureș feroviarii clujeni, neînvinși în 
acest retur, vor face totul pentru a 
menține performanța, deși echipa Iui 
Bone, căzută pe „nisipurile mișcătoa
re" ale clasamentului, nu are decît 
soluția victoriei, dacă vrea să scape 
de coșmar. Singurul meci mai liniștit 
pare cel dintre Dinamo și Jiul. Mai 
ales că dinamoviștii 
gîndul la 
rului.

toare a patinoarului „23 August" din 
Capitală, iată-ne în ziua finalelor 
care urmează să cearnă valorile în 
ultima instanță. Din cele 10 țări care 
și-au prezentat mesagerii în ziua 
inaugurării, doar trei au reușit să-și 
mențină reprezentanții pînă la actul 
final al turneului internațional ce 
caută acum (și va obține) galoanele 
tradiției bune i „Centura de aur". 
Parcă în mod simbolic, cele trei țări 
aparțin unor continente diferite (Eu
ropa, America, Asia) și dacă am a- 
dăuga Africa (reprezentată în ring 
de boxerii ugandezi și ‘ 
cei ghanezi, sosiți cu 
avea tabloul geografic 
acestei competiții ce-și clădește acum 
prestigiul. De altfel, chiar în rîndu- 
rile participanților din s,'..JU..ăt_țc 
am t

în tribune de 
întîrziere) am 
foarte larg al

din străinătate
auzit exprimată opinia că, de la

simetric repartizați pe ordinea de 
desfășurare a meciurilor. La catego
ria semimuscă, finalistul olimpic Kim 
U Gil va trebui să facă dovada vir
tuților sale în fața proaspătului cam
pion cubanez, Jorge Hernandez, în- 
tr-un meci în care tehnica, forța și 
rezistența se îngemănează. La miezul 
reuniunii, din nou, supremația na
țională a categoriei ușoare e pusă 
în discuție, într-un repetat meci de 
mare atracție și de tensiune psiholo
gică, între Calistrat Cuțov (care săp- 
tămîna aceasta a trecut cu bine exa
menul la psihologia de clasa a XH-a) 
și veșnicul său prieten și rival în 
ring Paul Dobrescu. După experiența 
recentă de la Pitești, este dificil de 
apreciat cum vor aborda cei doi o- 
ponenți întîlnirea, dar am putea pa
ria că schimburile de lovituri din-

IN PROGRAM: Cufov Dobrescu,

Toni Romero, Alexe Stevenson
vor juca cu

un eventual eșec al lide-

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Univ. Craiova
4. C.F.R. Cluj
5. F.C. Argeș
6. S.C. Bacău
7. Jiul
8. Petrolul
9. Steagul roșu
0. „U" Cluj
1. Rapid
2. A.S.A. Tg.
3 U.T.A.
4. C.S.M. Reșița
5. F.C. Constanța
6. Sp. studențesc

(citiți programul detaliat in pag. a 4-a)

Cristea — Motrescu, Nica, Marica, Peter — Nicolescu, Florescu — 
Tătucu, Daraban, Mihalache — Dumitru, Postolache — Dinu, Popoviri 
Atanasiu.

ARBITRU : G. Genet (Franța),
Bouchain, Benadi, Moussa — Tadiii, Safaoui — Hamdi, Soulmi 

Rahali — Ouadji, Gachaoui — Benouri, Khabbar, Koutbi, Fathaldi — 
Elfayache.

MAROC

VIZITE LA C. N. E. F. S
Ieri, șefii delegațiilor participan

te la turneul internațional de box 
„Centura de aur", precum și arbitrii 
internaționali aflați cu acest prilej 
la București au făcut o vizită la 
C.N.E.F.S.

De asemenea conducerea C.N.E.F.S. 
a primit pe membrii marcanți ai 
Comitetului Executiv al Federației 
Internaționale de Rugby Amator 
(F.I.R.A.), în frunte cu dl. Marcel

Batigne
F.I.R.A., 
sesiunea 
național.

Oaspeții au fost salutați cordial 
de general It Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. Cu pri
lejul vizitelor a avut loc un schimb 
de păreri în problemele actuale ale 
boxului și rugbyului.

(Franța), președintele 
aflați la București pentru 
anuală a acestui for inter-

NADIA COMANECI ȘI NICOLAE OPRESCU

Mirceo M. IONESCU
CLASAMENT

9 7
10 4
8 ?
7 9
9 4
8 6
9 4
7 6
7 5
7 5
5 8
8 1
5 7
4 9
5 6
3 8

Mureș

20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20

31—25 
21—16 
29—18 
23—22 
28—25 
15—20 
27—15 
18—29
20— 19 
26—31
21— 28 
20—28 
15—26 
21—37

25
24
23
23
22
22
22
20
19
19
18
17
17
17
16
14

Jocurile Olimpice încoace, turneul de 
la București este cea mai importantă 
competiție internațională.

Ce ne rezervă dimineața finalelor ? 
O gală ce poate fi excepțională, cu 
participarea a 3 boxeri nord-coreeni, 
5 cubanezi și 14 români. Caracterul 
internațional al reuniunii este subli
niat de faptul că în afara celor.5 In- 
tîlniri strict românești 
nici ele de semnificații), 
pe program 6 meciuri între pugiliști 
cu naționalitate diferită.

După părerea noastră, afișul galei 
are trei piloni de bază, parcă înadins

(nu lipsite 
se găsesc

O TEMĂ DE ACTUALITATE: SPATIILE DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT

»

spectatorii în 
în finalul galei se

tre ei vor ridica 
cioare. Tn sfîrșit, 
află programată partida, pe care nu 
mai e nevoie să v-o recomandăm, 
dintre Ion Alexe șl campionul olim
pic Teofilo Stevenson. Tehnica și o 
știința a ringului, reconfirmată în 
meciul cu Dascălu, aversiunea față 
de vecinătatea corzilor și abilitatea 
de a veni mereu la centru îl vor 
ajuta probabil pe Alexe să înfrunte 
duritatea de catapult a loviturilor lui 
Stevenson.

Victor BANCIULESCU

Nadia Comăneci (dreapta), 
împreună cu gimnasta sovie
tică Lena Primak.

MECIUL DE GIMNASTICĂ

MIJLOACE DE COMBATERE A POLUĂRII
Răspunsul tovarășului ION TROCARU, vicepreședinte

al Consiliului popular
Referindu-ne la spațiile de Joacă, sport 

și agrement din orașul Ploiești, evident, nu 
putem spune că situația existentă este bună, 
că numărul acestora satisface necesitățile fi
rești ale celor miel șl mari de a face miș
care — fie joacă, fie sport — în aer liber. 
Dimpotrivă, aș zice. Dar înainte de a vorbi 
despre ceea ce avem în municipiu, despre 
preocupările și planurile noastre în această 
direcție, aș dori să fac o precizare în ceea 
ce privește orașul în sine. Din punct de ve
dere urbanistic Ploieștiui a fost vitregit în 
trecut. El era socotit centru petrolifer; din 
această zonă burghezo-moșierimea scotea 
bani frumoși, dar... atît. Nici o preocupare

a-1 
de 
la

at municipiului Ploiești
deosebită pentru a dezvolta orașul, de 
face modern. Astfel, centrul județului 
unde izvora „aurul negru" a fost lăsat
condiția precară a unui oraș de provincie.

Dar, așa cum se scria și în raidul-anchetă 
apărut în ziarul „Sportul", Ploieștiui a cres
cut în anii noștri pe plan urbanistic și edi
litar, ca o necesitate firească, pornită din 
avîntui economic și social al județului Pra
hova, județ cu pondere mare în industria 
țării. În trei puncte cardinale ale orașului 
— nord, sud, vest — s-au ridicat cartiere 
noi în care trăiesc mii de oameni, in con
diții bune, civilizate, de viață. Evident, noi 
știm că locuitorii acestor blocuri au ne-

voie de spații de agrement și sport, pen
tru ei înșiși, unde să se poată deconecta 
după orele de muncă, unde prin mișcare, 
să se fortifice, de locuri de joacă pentru 
copiii lor. A existat un plan în această di
recție, respectat în general, de amenajare 
a unor spații de joacă pentru cei mici, a 
unor baze simple pe care nu este acum 
cazul să le enumerăm. Este drept. însă, că 
la ora actuală, în cartierul Nord sînt doar 
terenuri de joacă pentru copii mici. In 
schița de sistematizare a acestui cartier 
există însă prevăzută amenajarea unui parc 
cuprinzind și terenuri de sport, de fapt un 
parc al pionierilor, care să fie situat in 
spatele unității industriale 1.C.I.L, în acest 
sens avem de-acum aprobările necesare. De 
asemenea, există prevederi pentru construi
rea unor noi spații de joacă destinate co
piilor pînă la 7 ani.

De altfel, trebuie reținut că în municipiul

(Continuare tn pag a 3-a)

ROMANU-UXS.S (Un.,.o ÎNVINGĂTORI LA INDIVIDUAL COMPUS
• Pe echipe, au cîștigat formațiile oaspete

Pentru mulți iubitori ai gimnasti
cii din Capitali, prezenți ieri după- 
amiază tn sala Floreasca, Întîlnirea 
Internațională dintre echipele de ti
neret ale Uniunii Sovietice șl Româ
niei a confirmat, o dată mai mult, 
forma bună pe care o deține la acest 
început de sezon talentata noastră 
gimnastă Nadia Comăneci, cea care 
cu numai o săptămină tn urmă tși 
înscria atît de spectaculos numele 
printre învingătoarele campionatelor 
internaționale ale tării noastre. Cu ex
cepția bîrnei, tînăra maestră de 12 
ani a cîștigat ieri toate aparatele, 
cu note care vorbesc de la sine des
pre marea ei măiestrie: 9,50 Ia sări
turi, 9,70 la paralele și sol, în urma 
unor exerciții care au stîrnit ropote 
de aplauze în tribune. Cu mai multă

concentrare, Nadla ar fi putut clștiga 
și cel de-al patrulea aparat Din e- 
chipa țării noastre au făcut parte și 
alte gimnaste de vîrsta Nadieii Ma
riana Cojanu și Teodora Ungureanu 
care, In general, au avut de asemenea 
o comportare bună, Ungureanu cla- 
sîndu-se.

Echipa 
tice, de 
valorică, 
dinamice 
a mișcării 
i-a și cîștigat detașat. Lena Kolesni
kova și Natașa Cebotnikova au fost 
cele mai bune din formația oaspete.

La băieți, întrecerea s-a consumat 
sub semnul superiorității sportivilor 
sovietici, care în final au cîștigat pe 
echipe la o diferență apreciabilă. La

de pildă, pe locul 4. 
de tineret a Uniunii Sovie- 
o remarcabilă omogenitate 
s-a impus — prin execuții 
și cu o plastică deosebită 

la sol, aparat pe care

individual compus victoria a revenit 
românului Nicolae Oprescu. Din nou, 
calul cu minere a etntărit foarte 
greu la insuccesul general al echipei 
noastre. De remarcat că la inele pe 
primele două locuri s-au clasat Nico- 
lae Oprescu și Mihai Borș, eu exe
cuții foarte valoroase.

Rezultate tehnice : feminin — cehi- 
pe: U.R.S.S 184.35. România I8;!,9o- 
individual compus: Nadia Comăneci’ 
37,95, Lena Kolesnikova 37.20, Natasa 
Cebotnikova 37,15, Teodora Ungurea
nu 37,00, Flora Gilmutdinova ‘■'fi so 
Felicia Bejan 36,30; masculin - ec'hi-’ 
pe: U.R.S.S. 274,30; România 270,15; 
individual-compus Nicolae Oprescu 
55,30, Fanis Latîpov 55,25, Ararat Pe
trosian 54,95, Aleksandr Diteatin 
54,80, Gheorghi Iudenko 54,20, Liviu 
Mazilu 53,55.

Constantin MACOVEI
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ORIENTAREA TURISTICĂEXPOZIȚIA
dovedește 
de spor-

am văzut în această expoziție 
un emoționant atașament față 
tul cu harta și busola. Cine ar fi cre
zut — de pildă, — că organizatorii pri
mului concurs din țara noastră (desfă
șurat în toamna, lui 1947, pe colinele 
din preajma Aradului) aveau să păs
treze cele două file mari, desprinse 
dintr-un registru, pe care o mină — 
grăbită sau emoționată — a consemnat 
mai mult decît rezultatele unei com
petiții, un adevărat act de naștere al 
orientării sportive pe meleagurile țării 
noastre ?

De la acest exponat care marchează

„UN SFERT DE SECOL ÎN
Cîțiva pasionați ai orientării turistice 

au socotit că nu se cade să trecem 
impasibili pe lingă o aniversare ce în
sumează un sfert de veac ide activitate 
în țara noastră a acestui sport născut 
sub cerul și în codrii Scandinaviei.

Au adunat (într-o sală pusă cu ama
bilitate la dispoziție de Clubul Finanțe- 
Bânci) mărturiile entuziasmului care 
i-a purtat prin toate colțurile țării, prin 
atîtea păduri, coborînd văi și ureînd 
coline pentru că stadionul lor este 
însăși natura. Natura aceasta generoasă 
care trezește ori amplifică în noi sen
sibilități și afecțiuni fiindcă tot ceea ce

LA UN POPAS AL AMINTIRILOR
momentul de debut, privirea parcurge, 
în continuare, un bogat șl variat mate
rial documentar : hărți de cele mai fe
lurite tipuri, regulamente și broșuri 
cu îndrumări, cupe, plachete șl insigne, 
ecusoane și fanioane, tăieturi din ziare 
șt fotografii... cercetate cu atîta nos
talgie de cei ce s-au descoperit în 
ele ! Șl întreaga expoziție gravitează în 
jurul unui mic copac pe care inspirații 
organizatori au fixat un post „mut" de 
control.

Să mulțumim realizatorilor acestui 
popas al amintirilor (în fruntea lor se 
află entuziastul Dan Alexandru) pentru 
că ne-au dat prilejul să străbatem, cu 
privirea și gindul, cei 25 de ani din 
viața unul sport cu frumuseți șl vir
tuți nu îndeajuns de cunoscute pe cit 
ar merita 1

Sebastian BONIFACIU

Mărturiile unei activități de-un sfert de secol.

Spectaculozitatea meciurilor, 
lansa surprizelor și entuziasmul 
peramentalului public iugoslav

RĂSPUNSUL — SURPRIZĂ...
întrebat care este principalul element 

necesar unui fotbalist talentat pentru 
a deveni o stea de primă mărime, Uwe 
Seeler a cerut un moment de gîndire 
Apoi, a zîmbit ziariștilor, rugîndu-i să 
uite întrebarea abia pusă, căci — a spus 
Seeler — răspunsul nu le va servi la 
nimic, constituind o mare surpriză.

La Insistențele gazetarilor ex-lnterna-

ționalul vest-german a replicat : „Dacă 
ai talent, indiferent pe ce post joci, 
ca să devii fotbalist de clasă mondială 
ai nevoie, 
care să 
mai bun 
fotbal

A fost 
că...

înainte de toate de o soție 
te Înțeleagă. Soția este cel 
coechipier al unui jucător de

rîndul ziariștilor să zîmbeas-

LUCICA
Omul cu pârul alb, pe care-l 

sărbătorim astăzi in ring, acolo un- 
de-i stă bine aprigului luptător 
cu mănuși, n-a fost 
așa. Prima imagine de care ne 
amintim este aceea 
de ciocolată" (cum, 
zis George Mihalache 
unei biografii mult așteptate) : 
colo, printre corzile improvizate ale 
unei săli de periferie din Paris, 
înde împreună cu o somitate pu- 
lilîstică a vremii, cu Al. Brown- 
’anama, se fotografia sub privi- 
•ile galeșe ale regretatului Mau
rice Chevalier. Apoi, prin file de 
urnal îngălbenite, prin cărți (des
ul de rare), dar mai ales prin al- 
umelede amintiri, apar imaginile 
mor arene, de-a lungul și de-a 
itul Europei, ba chiar și dincolo 
!e Canalul Minecii, imagini cu 
ăiatul brunet care purta cel mai 
omânesc dintre numele românești 
i care înfrunta cerbicia și vînjo- 
enia tineretului de pe continent, 
iu într-o singură categorie, 
n două, ci ’ 
ireutate, și nu într-un an-doi, 
ntr-o perioadă de zece ani care

întotdeauna

a „băiatului 
inspirat, i-a 

în titlul 
a-

_ nu
în trei categorii de 

ci

a făcut din el unul dintre cei mai 
prodigioși boxeri ai palmareseior 
europene. Dacă ne gîndim bine, 
asemenea ispravă n-a mai reușit 
decît Georges Carpentier...

„Cine cercetează istoria sportu
lui românesc între cele două răz
boaie și încearcă să citeze cele 
cîteva nume care s-au distins în 
această epocă, va începe proba
bil cu Lucian Popescu, boxerul 
care a deținut de trei ori titlul 
de campion european : la cate
goria muscă — în 1930, la ca
tegoria cocoș — in 1931 și la 
categoria pană — (remarcați răs
timpul !) în 1939. El a fost pro
totipul talentului sportiv românesc 
din acea vreme, iar pentru noi, 
cei mai vechi în lumea boxului 
— modelul pistonului de stingă.

Astăzi,, la vîrsta pensionării, cel 
pentru care boxul a reprezentat 
viața însăși, poate întocmi un fru
mos bilanț. Pugilist de neobișnu
ită longevitate, apoi antrenor și 
consilier tehnic neprețuit, 
Popescu 
tră.

Lucian 
merită toată stima noas-

Victor BANCIULESCU

IN REMARCABIL TALENT AL GIMNASTIC» NOAS S RE FEMININE

NÂD1A COMANECI, FETITA
CARE POATE FACE MINUNI

Sînt toate motivele să se aprecieze 
că pe firmamentul gimnasticii noas
tre feminine strălucește puternic o 
nouă stea. Este vorba de proaspăta 
campioană internațională a țării noas
tre, Nadia Comăneci, elevă în clasa 
a V-a la Liceul cu program de edu
cație fizică din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, membră a asociației spor
tive Flacăra din același oraș.

vîrstă de 12 ani, talentata spor
ește autoarea senzaționalei vic- 
repurtată în cadrul celei de a 

XVI-a ediții a internaționalelor de 
gimnastică ale României, după o evo
luție care a entuziasmat publicul pre
zent în sala Floreasca din Capitală. 
Pentru că, la drept vorbind, nu e 
puțin lucru să Ie întreci categoric 
— la toate aparatele — pe cele mai 
bune componente ale lotului olimpic 
al țării, ca să nu mai amintim că 
în concursul respectiv au fost pre
zente și gimnaste valoroase din R. D. 
Germană, Uniunea Sovietică, Polonia 
sau Cehoslovacia.

Deoarece pentru marele public Na
dia Comăneci este aproape o necu
noscută, am solicitat-o chiar pe ea 
și pe antrenorul care îi îndrumă pre
gătirea, Bela Karoly, să ne vorbească

FATA NEVĂZUTĂ A CM DE TENIS DE MASĂ

SARAJEVO
ava- 
tem- 

t________  . _ au
creat o ambianță cu totul aparte e- 
diției a 32-a a campionatelor mon
diale de tenis de masă, apreciate pe 
bună dreptate drept cele mai dificile 
din întreaga istorie de 47 de ani a 
acestei competiții. Dar, pe filmul 
marii întreceri care a ținut timp de 
zece zile capul de afiș al sălii Sken
derija din Sarajevo, au fost înscrise 
și alte secvențe decît cele consem
nate pe mesele de joc și ele de un 
interes deosebit pentru cei care au 
urmărit la fața locului sau de la 
distanță confruntarea așilor mondiali 
ai paletei.

© în zilele concursurilor, fostele 
glorii ale tenisului de masă, reunite 
în cadrul „Clubului Swaythling" s-au 
întîlnit de citeva ori, discutînd șl 
perfectînd o serie de lucruri privind 
propășirea sportului lor favorit. Ast
fel, i-’am văzut deseori împreună pe 
niponul Ogimura, iugoslavul Dolinar, 
maghiarul Sido, englezul Leach, An
dreadis (Cehoslovacia) și alți campioni 
ai lumii de acum 20 de ani. Cu a- 
cest prilej, a fost ales și noul pre
ședinte al clubului (în locul regre
tatului Victor Barna). El este irlan
dezul Joe Veselsky, vicepreședinți 
fiind Ogimura și Dolinar,

© La Skenderija a funcționat 
perioada campionatelor un pe perioada campionatelor un serviciu 
medical alcătuit dintr-un mare nu
măr de reputați specialiști. Volumul 
de muncă a fost deosebit, dacă ne 
gîndim câ numai într-o singură zi 
au fost efectuate 13 intervenții. Pe 
lingă japonezul Takashima și suede
zul Persson, s-a aflat sub îngrijire 
medicală și Hans Alser, antrenorul 
echipei R.F. Germania (ca urmare a 
unei acute crize de rinichi).

jucători 
această 

avut la
• Dar, în vreme ce unii 

au fost prea solicitați de 
competiție-maraton, alții au 
Sarajevo, o prezență mai mult sim
bolică. Cum am putea altfel aprecia 
comportarea unui sportiv din Curacao, 
Franklin Mathulda, care a pierdut 
un set la... zero în singura partidă 
susținută la 
Beleznai. Un 
terie l

C.M., cea 
adevărat

prezenți

cu maghiarul 
record în ma-

Ia Skenfterija
„Richard

© Ziariștii
au acordat trofeul fair-play 
Bergmann", suedezului Stellan Bengt
sson, fostul deținător al titlului su
prem de la Nagoya (1971).

Ion Voinescu, fostul portar al na
ționalei, se află în fața mea și nu 
schițează nici un gest de surprindere 
cînd îl ,,atac“ frontal :

— Aș vrea ca fostul 
nescu, să-mî vorbească 
portarii prezenți și de

— Cu mare plăcere.

portar Vol- 
numai de 

cei viitori...
acceptă Voi

nescu surîzînd. Apoi, revenind mai 
grav, precizează • pe cei care vor 
să-și aleagă postul de portar i-aș 
sfătui să chibzuiască foarte bine îna
inte de a se decide Postul de por
tar e cel mai frumos, cel mai spec
taculos, dar în același timp, și de 
cea mai mare răspundere. Nu gre
șesc de fel cînd susțin că marile e- 
chipe, cu performanțe deosebite în 
soccerul mondial, au beneficiat de 
portari de clasă care au determinat 
realizarea celor mai răsunătoare vic-realizarea 
torii.

— Cum
— Din 

mai mult _ 
jucam. Și -apoi, a mai fost ceva. Co
pil fiind, îi văzusem apărind pe Da
vid și Pavlovici. Asta explică totul 1

— Cine este omul care a influen
țat hotărîtor cariera d-tale ?

— Baratky, care era antrenor în 
1947 la Dermagant Tg. Mureș EI m-a 
învățat meseria adevărată ! Șuturile 
sate necruțătoare, care mă proiectau 
in toate direcțiile porții, m-au fă"ut 
să simt pe piele proprie cit de mult 
te poate solicita această îndeletnicire, 
dar și cit de multe satisfacții îți 
poate oferi, dacă muncești serios. 
Pentru Baratki, pregătirea cu porta
rul nu avea o durată limitată. Ședin
ța începea după terminarea antrena
mentului propriu-zis cu echipa, și ți
nea pină nu mai vedeam rungea de 
întuneric Același lucru l-a continuat 
cu mine. Ia Metalul București și Au
gustin Botescu. Și tot în acest stil 
lucrez și eu acum cu „mînjii" mei

— Nu știu dacă ai citit o decla
rație mai veche a lui „Costică" Toma 
în legătură cu duelurile pentru titu
larizare la C.C A....

— Am citit și pot spune că n-a e- 
xagerat cu nimic. Și aș mai adăuga 
ceva : rivalitatea Toma — Voinescu 
a folosit din plin amîndorura și fot
balului nostru, în general. Noi eram 
în stare să ne antrenăm pină la mie-

ai ales postul de portar ? 
dorința de a contribui cit 
la victoria echipei în care

zul nopții, fiecare așteptînd ca celă
lalt să plece primul ! Iar cînd era 
vorba de un pahar de bere, fiecare 
căuta să bea numai jumătate, cu gîn- 
dul că a doua zi, această... restricție, 
îl va ajuta să fie în formă și mai 
bună. Trebuie, însă să precizez încă 
o dată că rivalitatea noastră, se li
mita numai la pregătirea sportivă. In 
rest, noi am fost întotdeauna cei mai 
buni prieteni, iar cînd unul simțea 
că este intr-o zi mai slabă, ceda lo
cul celuilalt Poarta echipei C.C.A. 
era un bun comun pe care îl ve- 
gheani amîndoi cu aceeași grijă.

— Cu ce „produse" te mîndrești, 
actualmente, în calitate de antrenor 
la Steaua și la lotul național de ju
niori ?

— Am scos, pînă acum, doi „cer
beri" destul de buni : Eftimescu, de 
la Dinamo tineret și Nicolae, de la 
Steaua tineret. Am lucrat și cu Ior- 
dache în perioada cînd n-avea drept 
de joc încă și, judecind după ambiția 
și calitățile de care face dovadă, sînt 
convins că poate urca mai sus.

— Se spune, de asemenea, că
Ciurea, portarul naționalei de juniori, 
trebuie să-ți ",
multe lucruri pe care i le-ai arătat.

— Ciurea e 
tat și eu nu 
cîteva lucruri : 
mult, să-și îmbunătățească 
și să aibă mai mare curaj cînd in
tervine la mingile din careul de 16 !

— Ți-a fost ușor să lucrezi cu el ?
— Da, mărturisesc că a mers des

tul de ușor. Asta din cauză că, așa 
cum, eu cu ani înainte, îi declara
sem admirație 
idolul copilăriei 
mi-a mărturisit 
una a visat să 
Voinescu.. Sînt 
deveni un portar de care 
bi... Numai să nimerească 
pă bună.

— O ultimă întrebare : 
că se vor comporta juniorii noștri în 
turneul final, din Italia ?

Ion Voinescu surîde :
— A fost vorba că discutăm numai 

despre... portari, nu ? Ei bine, pro
mit de pe acum, că Ciurea al meu 
își va face datoria !

George MIHALACHE

mulțumească pentru
un băiat foarte talen- 
1-am obișnuit decît cu 

să muncească mai 
„priza"

lui Mircea David, 
mele, tot așa, Ciurea 
într-o zi că întotdea- 
devină un portar ca 
convins că Ciurea va 

se va vor- 
la o echi
cum crezi

Moment de neuitat. Miho Hamada și Maria Alexandru primesc trofeul 
de campioane mondiale Foto t Bora VOJNOVICI — Novi Sad

© Majoritatea întîlnirilor importan-
- • ■ • ■ ' ‘ t atit în

de pe 
chiar,

imagi-
și în
satis-
care

despre primii pași în sport, despre 
primele semne ale talentului șl afir
mării în gimnastică.

„Preocuparea noastră de a 
o grupă de sportive cu care să în
cepem o pregătire organizată — ne 
spune antrenorul — ne-a purtat pașii 
și pe Ia cîteva grădinițe din oraș. 
Nadia s-a impus de la bun început 
prin calități deosebite : mobilitate, 
detentă, viteză — acestea fiind, de 
altfel, și probele testului nostru. A- 
poi, la sala de gimnastică, ea a con
tinuat să se afirme în grupul de 26 
de fetițe cu care lucram, dovedind 
o coordonare foarte bună a mișcă
rilor. învăța cu ușurință elementele 
care i se propuneau, Ia fiecare an
trenament dorea să afle ceva nou din 
secretele gimnasticii. Dîrzenia, am
biția, istețimea, curajul și perseve
rența au ajutat-o să urce destul de 
repede treptele măiestriei sportive, 
după numai un an de pregătire a- 
jungînd să concureze la categoria a 
IV-a, în cadrul campionatului repu
blican pentru copii".

„Am fost foarte bucuroasă în 1S69 
cînd mi s-a permis să concurez în 
compania celor mai buni copii ai 
țării — intervine Nadia. Am ocupat 
abia locul X la individual compus, 
dar echipa s-a clasat pe locul I. Am 
fost tare fericite ! Un an mai tîrziu, 
tot la categoria a IV-a, m-am clasat 
pe locul al III-lea. Eram nespus de 
bucuroasă : pentru prima oară pe un 
podium de premiere într-o întrecere 
individuală. în 1971, rezultatele melc 
se îmbunătățesc mult. în Polonia, lo
cul I la individual compus în meciul 
cu selecționata de tineret a tării 
gazdă, precum și cîștigătoare a două 
probe Ia „Cupa speranțelor olimpice" 
în Bulgaria, — paralele și bîrnă. Aș 
fi putut cîștiga și la individual com
pus, dar la sol am ratat un element 
de mare dificultate (salt 360) ; în a- 
celași an — locul al Il-lea la campio
natul republican la categoria a III-a. 
în 1972 am trăit satisfacția cuceririi 
primului meu titlu de campioană na
țională : Ia Cluj, am ocupat locul I 
la categoria a II-a. în meciurile cu 
echipele de junioare ale Ungariei și 
R.S.F.S.R. am cucerit locul I la in
dividual compus, iar la „Cupa F.R.G." 
m-am clasat a II-a, în cadrul cate
goriei a II-a".

Și 
mare 
ti vă, 
alte 
tatea . 
la antrenamente, dorința de a în
văța mereu, de a-și perfecționa mă
iestria reprezintă o garanție că Na
dia Comăneci, împreună cu alte co
lege talentate din. echipa antrenată 
de Bela Karoly, poate relansa gim
nastica noastră feminină.

iată că 1973 îi aduce cel mai 
succes din scurta-i carieră spor- 
succes care o poate lansa spre 
rezultate prestigioase. Seriozi- 
în pregătire, munca fără preget

alcătui

Constantin MACOVEI

RÎNDURI PENTRU
UN CĂLĂREȚ

te au fost televizate în direct 
Iugoslavia, cit și în alte țări 
continentul nostru. Mai mult 
prin intermediul unui satelit, 
nile au fost transmise zilnic 
japonia. Este ușor de înțeles 
facția telespectatorilor niponi 
au putut urmări ca „martori oculari" 
evoluția reprezentantei lor, Miho Ha
mada, alături de campioana Româ
niei, Maria Alexandru.
• După victoria lui Gomozkov a- 

supra lui Bengtsson, primul a decla
rat, printre altele, că a fost încrezător 
în forțele sale. Probabil că așa a 
fost, dar emoții tot a avut. Altfel 
cum s-ar putea explica făptui ca a 
intrat în terenul de joc în... pantofi 
de stradă, pe care i-a schimbat doar 
la intervenția amuzată a antrenoru
lui său.

© Prin intermediul, radioteleviziu- 
nii din orașul gazdă, s-a realizat un 
film color, de 15 minute, despre a- 
ceastă a 32-a ediție a C.M.

© întrecerile de la Sarajevo s-au 
bucurat de o largă popularizare. 239 
de ziariști și diverși alți comentatori 
de la posturile de radio și televiziune

din 25 de țări au asigurat informa
rea cotidiană.

Constantin COMARNISCHI

SURPRIZELE ARHIVEI
Cercetătorii arhivei din Dijon au găsit, 

printre vechile documente, o adevă
rată... cronică sportivă a luptei desfă
șura*? cu prilejul vizitei regelui Hennc 
al ViII-lea in Franța, intre suveranul 
britanic și regele Franței, Francisc I.

Cronica aduce o serie de detalii, pri
vind greutatea și talia adversarilor. En
glezul era scurt, gras și foarte puter
nic. In schimb, francezul era înalt, svelt 
și foarte iute. Victoria a fost obținută 
de Francisc I, cu ajutorul unei piedici, 
astfel că -istoricul meci poate fi înca
drat în categoria luptelor libere.

Succesele obținute de echipa na
țională hipică la concursurile inter
naționale de călărie din anii 1935— 
1940 și primul succes olimpic al Ro
mâniei, din 1936, au umplut de bucu
rie și admirație sufletele tuturor iu
bitorilor de sport din

Această
fost condusă de 
Kirculescu. De 
Iuții hipice, cu 
anul 1922, i-au
torii, urmate de cele cu calul Calif, 
cu care a repurtat succese în Franța.

țara noastră, 
cavalcadă a 
călăreț Petre 
primele evo-

admirabilă 
marele 
altfel, 
calul Val-Vîrtej, în

adus și primele vîc-

COCOȘII...
Nu demult, în localitatea Twicken

ham, s-a desfășurat unul dintre me
ciurile de rugby tradiționale ale conti
nentului, opunînd reprezentativele An
gliei și Franței, confruntare încheiată 
cu victoria rugbyștilor britanici, cu 
14—6.

Dacă scorul întîlnirii nu constituie o 
surpriză, mai interesant ni s-a părut 
„apelul14 publicat, la Londra, de coti
dianul ..Times'4, cu o săptămînă înain
tea partidei de la Twickenham.

Dînd cuvîntul unui reprezentant al

INTERZIȘI!
Ministerului agriculturii, „Times“ a a- 
tras atenția înfocaților suporteri fran
cezi câ nu vor avea acces pe insulă 
cu tradiționalele lor mascote. zglobiii 
cocoși vopsiți în culorile naționalei : 
„Francezii trebuie să știe că găinile 
și cocoșii care vor fi aduși pe teritoriul 
britanic, vor rămîne, obligatoriu, în 
carantină. Așa prevede legea. Purtă
torii lor vor fi considerați în flagrant 
delict și amendați".

Se vede că lipsa mascotelor a cîn» 
tărit greu în balanța rezultatului...

Călăreț multilateral, Petre Kircu
lescu s-a distins de asemenea în pro
bele de obstacole și de concurs com
plet, culminînd cu locul al treilea 
obținut în proba olimpică de dresaj 
din 1936, la Berlin.

Numele lui Petre Kirculescu este 
strîns legat de „ciracii" lui (așa cum 
îi numea adesea) Henri Rang, Felix 
Țopescu, Const Apostol, Toma Tudo- 
ran, Const. Zahei, Alex. Purcherea, 
loan Epure și alții, pe care i-a pur
tat cu glorie pe arenele hipice din 
Anglia, Austria, Belgia, Elveția, 
Franța, Germania, Italia, Polonia și 
alte țări.

Neobosit pînă în zilele nu demult 
trecute, s-a străduit ani în șir să 
transmită arta lui generației actuale, 
avînd mulțumirea să șl culeagă roa
dele acestei strădanii.

într-un mormînt proaspăt săpat, la 
Sibiu, Petre Kirculescu a luat cu el 
lacrimile 
sîndu-ne 
piui lui 
sport.

noastre de recunoștință, la
in schimb moștenire exem- 

de dăruire pentru acest

FELIX TOPESCU

anii lui de

II

altfel, în acel turneu, Năstase n-a pier
dut nici un meci, obținînd alte cinci 
victorii asupra lui Graebner, Franu- 
lovici, Kodes, Barthes șl Richey.iasbun

bineprima

CLAUDiU

culorile echipelor Vagonul 
versltatea Cluj și, acum, 
Fundașii adverși știu, la 
ca și mine, unde a jucat ! 
întrebat, v-ar Ii putut da 
precis I

Arad
C.F.R Cluj, 
fel de
Dacă l-ați fi 
un răspuns

Prietenul 
legitimare 
de la In- 

Turzll, cu

ION GHTVERCEA, BREZOI. în- 
ați avut numeroase discuții cu 
de serviciu în privința jucăto-

_ ...... _ .---------- ,i Olimpia.
Fixați-vă la una din ele. în funcție de 

urez, tu-

MĂRGA- 
cum 

parcă 
umor

CIORNEI, DUMBRĂVENI, 
•că mijlocașul dlnamovist 
pe care îl simpatizez toarte 
J ‘ ‘ are

mai multe selecționări în echipa națio
nală decît Dumitrache, iar soțul meu 

dv..

DAN BUCUR, BUCUREȘTI. In . 
ediție a „Turneului Campionilor", dis
putat la 12 decembrie 1971 (la Paris), 
Ilie Năstase l-a învins, în meciul final, 
pe Stan Smith cu 5—7, 7—6, 6—3. DO

dacă acesta a spă
și poarta echipei 
Unii dintre dv. ,se 

creadă pe Stana, pe

IlustrațiiN,

fon Voinescu, ti
sul plonjoanelor, 
In
glorie, pe vremea 
duelurilor sale cu 
Constantin Toma

MIHAI SURDU șl GELU NISTOR, NĂ
DRAG. Recentul turneu de tenis de la 
Barcelona, cîștigat de Năstase, nu face 
parte din seria de turnee programate 
în cadrul „Marelui premiu F.I.L.T.". 
startul în această competiție se va da 
în luna mal.

EMERIC FUNER, VIȘEUL DE SUS. 
„Sînt un înflăcărat utist și aș vrea să 
Ie scriu cîteva rinduri fotbaliștilor de 
la U.T.A. Vă rog, deci, să-mi dați 
adresa". V-o dau : strada Poetului nr. 
1, Arad. Numai să deschidă plicul, cei 
de la U.T.A. Fiindcă, în ultimul timp, 
probabil, au primit numai scrisori pline 
de critici și de reproșuri I Așa e cînd 
al fost campioană și acum lupți să nu 
retrogradezi. Dar, și în această luptă 
este nevoie de suporteri. Și dv., se pare, 
sînteți unul dintre aceștia, alături de 
echipa preferată, și la bine și la rău. 
Vă felicit !

NICOLAE SCUTARU. BUCUREȘTI. 1. 
Dacă s-a 
tar de 
un gol, 
reprizei 
să mai 
catren, ........... _
dențesc, atît de des schimbători ai 
courilor :

consumat timpul regulamen- 
joc, în clipa cînd s-a înscris 
arbitrul va fluiera terminarea 
sau a meciului, fără ca jocul 
fie reluat de la centru. 2. 

adresat celor de la Sportul

Prin campionat ne plimbă, 
Tot în alt echipament.
Doar un lucru, ei nu-șl schimbă ! 
Locul lor din clasament :

CONSTANTIN MIHĂILOIU, 
RITEȘTI. „încercare nereușită", 
se spune în limbaj sportiv. Dar, 
am întrezărit 
în epigrama 
sfătui să mal

un mic sîmbure de 
trimisă. De aceea, 
Încercați.

trucit 
colegii 
rului Stana, portarul Chimiei Rm, Vîl- 
cea, vreți să știți * “
rat, într-un timp, 
Dinamo București.
pare, nu vor să-l ______ _____ ,
cuvînt. îmi pare rău că nu mi-a cerut 
mie o... adeverință. l-aș fi dat-o cu 
plăcere, pentrucă v-a sous adevărul.

DRAGOȘ VACARIUC, SIBIU. Am pri
mit cele trei schițe traduse de dv. Una 
este mai bună ca cealaltă. Deci, vor 
apare !

ASPAZIA 
„Eu susțin 
Cornel Dinu, 
mult pentru jocul ce-1 prestează, 
r~*,s —.x_ __
nală decît Dumitrache, iar soțul 
susține invers". Dacă, în căsnicia .. . 
nu se ivesc discuții și contraziceri decît 
pe teme sportive, sînteți niște oameni 
fericiți. De invidiat, chiar ! în orice 
caz, cunoștințele dv. sportive par să 
fie superioare celor ale soțului dv. Dinu 
are 11 prezențe mai mult decît Dumi
trache, în echipa națională. 34 față de 
23 !

OVTDIU NICOLAESCU, BUCUREȘTI. 
„Sîntem un grup de tineri care iubim 
sportul și sîntem dornici de a-I prac
tica. Vrem să avem o sănătate perfectă 
și un fizic frumos. De aceea, am vrea 
să ne, spuneți unde am putea practica 
culturismul". Vă pot da patru adrese : 
Dinamo, Rapid, Progresul și 

cartierele în care locuiți. Vă 
turor, succes.

MICU PITICA, TUȘNAD 
dv. a uitat : primul carnet de 
al lui Mihai Adam a fost cel 
dusțria sîrmei din Cîmpia _____ ,
15—16 ani în urmă. El a mai jucat sub ---------- --------------- - - - UnJ-
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PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEJENE
BOTOȘANI

Desfășurată într-o atmosferă spe
cifică de lucru, abordînd problemele 
principale ale muncii de viitor, deta
liat? în planul de măsuri, cu inter
venții practice, Ia obiect, plenara a 
reprezentat un moment important în 
viața sportivă din această parte a 
țării, după cum arăta In cuvlntul său, 
făcînd bilanțul lucrărilor, tovarășul 
Mihail Burlacu. secretar ai Comitetu
lui județean de partid.

Ce! mai important este, a subliniat 
vorbitorul, să se treacă acum, de în
dată, la realizarea concretă a obiecti
velor propuse. In spiritul Hotăririi de 
partid.

Din Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
nou ales fac parte i Nicolae Iliuță, 
șef de secție la Comitetul județean de 
partid, președinte, Gheorghe Pa- 
raschiv, prim-vicepreședinte, Ion 
Chiorăscu, vicepreședinte al Consi
liului popular județean, Gheorghe 
Ziilă, președintele Consiliului jude
țean a] sindicatelor, Ion Drngotnir, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Teodor Clopotici, pre
ședintele Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor, Mihai Matei, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean, vicepreședinți, Bo
ris Minteanschi, secretar, si încă 7 
membri.

ARGEȘ
(Urmare din pag 1)

răspunde prin obiectivele ce și le-a 
propus tuturor acestor însemnate 
probleme.

Plenara a ales Biroul executiv al 
C.J.E.F.S. alcătuit din : Ilie Dima, 
șef de secție la Comitetul județean 
de partid, președinte, Gheorghe Crețu, 
prim-vicepreședinte, Ion lacomi, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean, Marius Iliescu, prim-secretar

al Comitetului județean U.T.C., Ma
ria Ciobăcel, președinta Consiliului 
județean al Organizației pionierilor, 
Flonan Dițuleasa, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean, 
Virgil Martinescu, membru al Birou
lui Consiliului județean al sindica
telor, vicepreședinți, Mihai Diacones- 
cu, secretar și încă 9 membri.

GORJ
(Urmare din pag. 1)

cu, prim secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C., Nicolae DragotS, pre
ședintele Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor, Vasile Bălăci, 
secretar al Consiliului județean al 
sindicatelor, Vasile Romanescu, in
spector general al Inspectoratului 
școlar județean, vicepreședinți, Emil 
Mîndruț. secretar, precum și 8 mem
bri.

ALBA
(Urmare din pag. I)

Ce . va fi ales pentru relansarea ac
tivităților de masă, a sportului în 
școli și la sate, în unitățile de per
formanță.

In Biroul executiv al C.J.E.F.S. au 
fost aleși : Băiuț Sîrbu, secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședinte, Daniel Chirilă, prim-vice
președinte, Mihăilă Drăghici, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean, Ioan Laslău, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, 
Dionisic Heljoni, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Traian 
Contan, președintele Consiliului ju
dețean ai Organizației pionierilor, 
Titu Bogdan, inspector general al 
Inspectoratului școlar județean, vi
cepreședinți. Viorel Berta, secretar, 
și încă 7 membri.

Mulțumind pentru încrederea ce le-a fost acordată, președinții birourilor 
executive ale C.J.E.F.S. nou alese s-au angajat să depună toată energia 
și priceperea pentru realizarea integrală a obiectivelor trasate de partid 

mișcării noastre sportive. Aceeași hotârire fermă, de o munci mai bine, cu 
rezultate superioare, pe măsura marilor înfăptuiri ale României socialiste, a 
răsunat unanim in telegramele pe care plenarele C.J.E.F.S. le-au adresat Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

BOGAT PROGRAM DE ÎNTRECERI 
PENTRU IUBITORII SPORTULUI
(Urmare

din pag. fj

educație fizică șl sport al sectorulu 5 
organizează duminică (de la orele 
8,30) o acțiune similară, dar adre
sată, de data aceasta, tineretului — 
băieți și tete — din întreprinderile 
și instituțiile sectorului. Startul, pe 
categorii de vîrstă, se va da din 
fața Grupului școlar profesional 
„Iosif Rangheț" și a Liceului „Gheor
ghe Șincai’1. Organizatorii estimea
ză la cîteva mii numărul partici- 
panților. La reușita acestei frumoa
se acțiuni, Consiliul pentru educa
ție fizică și sport al sectorului 5 
așteaptă — ca șl în alte ocazii, de 
altfel — sprijinul calificat al pro
fesorilor de educație fizică din șco
lile sectorului.

ACȚIUNEA CICLOTURISTICA 
DE MASĂ care va inaugura sezo
nul de primăvară are loc tot du
minică, în organizarea Comisiei mu
nicipale de specialitate, în colabo
rare cu factorii interesați. Plecarea 
se va da din fața Parcului sportiv 
Dinamo (șoseaua Ștefan cel Mare), 
la orele 9. Pur.sț final, pădurea și 
lacul Mogoșoaia. Un amănunt în 
atenția participanților: cu acest 
prilej se va vizita muzeu! de artă 
brincovenească, tezaur al culturi! 
românești din secolul al XVIII-Iea.

★
IN ȚARA, în centrul aten

ției — „Festivalul fetelor'1, orga
nizat la Constanța din inițiativa 
Consiliului județean al sindicatelor, 
cu concursul C.J.E.F.S. și al .asocia
ției sportive Tomistex. Festivalul 
vrea să însemne o întrecere atleti
că, mai exact un triatlon (100 m 
plat, lungime și greutate). La între
ceri au fost invitate sportive din 
întreprinderile și instituțiile muni

cipiului Constanța (Dobrogeana, 
I.T.C, Sănătatea, P.T.T.R. șa.).

Orașul de la mare va fi, totodată, 
gazda întrecerilor pentru „Cupa 
Portul", organizată de asociația 
sportivă Portul în colaborare cu 
comitetul U.T.C., pentru salariații 
portuari. în program — concursuri 
de atletism, ciclocros, șah și me
ciuri de fotbal.

DE LA RÎMNICU VÎLCEA aflăm 
despre organizarea unei mari ac
țiuni ciclo și mototuristice cu par
ticiparea a peste 1 500 de tineri și 
tinere din întreprinderi și instituții. 
Acțiunea este organizată de Consi
liul județean al sindicatelor pe tra
seul Rm. Vîlcea — Brezei (ciclo
cros) și Rm. Vîlcea — Voineasa 
(pentru motocros)^

Printre multiplele activități spor
tive de masă ce vor fi organizate 
în această duminică în țară figu
rează și cea de la Pucioasa. Acolo, 
sub egida Consiliului sindical al 
județului Dîmbovița — și cu colabo
rarea strînsă care s-a statornicit cu 
factorii interesați — va avea loc o 
serbare cîmpenească de mari pro
porții- Cu acest prilej vor fi organi
zate întreceri de cros, întîlniri la 
diferite jocuri sportive, toate cu 
participarea salariaților, a tineretu
lui îndeosebi din întreprinderi și 
instituții. Tot la Pucioasa — ca un 
punct suplimentar de mare atracție 
— este programată și inaugurarea 
campionatului republican de moto- 
cros, ediție 1973. seniori și juniori, 
cu prezența celor mai cunoscuți 
sportivi din asociațiile Muscelul 
Cîmpulung, Poiana Cîmpina, Stea
gul roșu Brașov, Automobilul Bu
zău și Locomotiva Ploiești (Ștefan 
Chițu, Aurel Ionescu, Nicolae Mur- 
goci, Petre Oprea ș.a.). O zi de ac
tivități sportive pe care cei din 
Pucioasa o așteaptă cu nerăbdare.

ILIE NĂSTASE ÎNTiLNEȘTE PE BJORN BORG 
IN FINALĂ LA MONTE CARLO

MONTE CARLO, 21. — Ieri a fost 
ziua semifinalelor în turneul inter
național de tenis de la Monte Carto. Fi
nala probei masculine, dotată cu „Cupa 
Rainier IU“, va 11 disputată de primul 
reprezentant al României, Ilie Năstase 
șl surprinzătorul Junior suedez BJ8m 
Borg (17 ani), tn puternică afirmare. 
Campionul român a obținut o netâ vic
torie asupra primului tenlsman fran
cez, Patrick Proisy, In trei seturi : 6—0, 
(>—4, 6—2 1 Bjorn Borg a pus capăt se
riei de succese înregistrate de fran
cezul Georges Goven. de care a dispus 
CU 7—5, 6_ 4, 5—7, 6—1.

Jucătorii români sînt prezenți și Tn 
semifinalele de dublu. în urma victo
riilor obținute in „sferturi" : Năslase 
(România). Gisbert (Spania) — Fassben
der, Pohmann (R.F.G.) 6—3, 7—6 ; Ti
riac (România). Estep (S.U.A.) — Ber
tolucci, Panatta (Italia) 2—6, 6—3.
6—1.

Româncele continuă să se afirme în 
turneele feminine rezervate tinerelor. 
Virginia Buzicl este calificată pentru 
semifinale, după victoria cu s—2, 7—6 
obținută la Baldovino (Spania), Mariana 
simîonescu și Florența Mihai sînt și ele 
semifinallste, în proba junioarelor. La 
dublu senioare, în „sferturi" : G o h n 
(România). Szabo (Ungaria) _ Fuchs,
Boubln (Franța) 6—2, 6—3 ; Bentzcr, 
Wihsteed (Suedia) — Ruzicl, Simionesen 
(România) 6—7, 6—3, 6—4. în semifina
le, ludit Gohn și Eva Szabo au fost 
învinse de italiencele Bassi—Marzano, 
cu 2—6, 6—7.

Un rezultat bun și-a trecut la activ : 
Dumitru Hărădău, care l-a învins pe 
cunoscutul tenlsman vest-german Jiir- 
gen Fassbender, în „sferturile" turneu
lui secundar „A“. Scor : 7—6, 6—3. In 
schimb, în turneul de tineret. Traian 
Marcu a fost eliminat de suedezul 
Norberg : 6—4. 2—6, 1—6.

VIZITA LUI W. DAUME 
LA MONTREAL

MUNCHEN. 21 (Agerpres). _ Vicepre
ședintele Comitetului Internațional olim
pie, Willi Daume, a vizitat recent orașul 
canadian Montreal, gazda Jocurilor O- 
llmpice de vară din anul 1976. In cursul 
convorbirilor purtate cu reprezentanți al 
comitetului de organizare, au fost exa
minate probleme privind finanțarea Șl 
construcția bazelor sportive pe care se 
vor desfășura întrecerile viitoarei edi
ții a J.O.

în cursul unei conferințe de presă 
ținute la MUnchen, după înapoierea sa 
din Canada, W. Daume a declarat câ 
organizatorii canadieni au posibilitatea 
să realizeze la timp șl în bung condi
ții toate proiectele de construire a ma
relui complex olimpic și a celorlalte 
instalații sportive.

Pe de altă parte. W. Daume, care a 
fost președintele Comitetului de orga
nizare a J.O. de la MUnchen, a anun
țat că filmul celei de-a 20-a ediții a O- 
llmpiadei de vară va fi prezentat, in 
premieră mondială, cu prilejul Festiva
lului cinematografic de la Cannes.

INTILNIRI PENTRU „CUPA DAVIS“
La Tokio a început meciul de tenis 

dintre selecționatele Australiei și Japo-^ 
niei, contând pentru semifinalele zonei

RALIUL SAFARI
DAR ES SALAAM. 21 (Agerpres). — 

Raliul automobilistic „Safari44, aflat în 
plină desfășurare pe șoselele Africii o- 
rientale, a ajuns la capătul primei eta
pe, la Dar es Salaam, după parcurgerea 
a 1 627 km. Concurenții au întîmpinat 
numeroase dificultăți din cauza ploilor 
care au făcut șoselele alunecoase, ast
fel că numai 12 echipaje au ajuns în 
capitala Tanzaniei în timpul regulamen
tar. S-a înregistrat abandonul a 9 echi
paje, iar primul loc în clasament este 
deținut de englezii Roger Clark și Jim 
Porter, care concurează pe o mașină 
„Ford Escort“. Pe locurile următoare ale 
acestui clasament provizoriu se află e- 
chipajele KaLstroem—Bilstram (Suedia),

asiatice a „Cupei Davis*. După prima 
zi. echipa australiană conduce cu 2—0. 
Mal Anderson l-a întrecut pe Toshiro 
Sakai în patru seturi : 6—2. 9—7. 3—6, 
6—1. în al doilea meci, John Newcombe 
l-a învins pe Jun Kamiwazuki cu 6—2, 
3—6, 7—5, 6—1.

★
La Cairo, după prima zi a meciului 

dintre echipele Republicii Arabe Egipt 
și Turciei (zona europeană, gr. B), sco
rul este favorabil cu 2—0 tenismenilor 
egipteni. Aii Daoudi l-a învins cu 8—6, 

6—2, 6—0 pe Aref Kocak, iar Ibrahim 
Mahmoud l-a întrecut cu 6—3, 6—1. 6—0 
pe Burlent Altinkaya.

★
în cadrul aceleiași grupe, la Sofia, e- 

chipa Bulgariei conduce cu 2—0 în în- 
tîlnirea pe care o susține cu selecțio
nata iranului. Rezultate : • Bojidar 
Pampulov—Tagni Akbari 6—4, 6—2, 4—6, 
8—10, 6—3 ; Liuben Ghenov—Hosseyn 
Akbari 6—2, 8—6, 6—2.

TURNEE DE ȘAH
LAS PALMAS. — In turneul interna

țional de șah de la Las Palmas (Insu
lele Canare) s-au disputat partidele în
trerupte. Fostul campion mondial Tigran 
Petrosian a remizat partidele cu Leonid 
Stein și Werner Hug. La egalitate s-au 
încheiat și partidele Diez del Corral- 
Klaus Darga și Bernard Huguet—Hug. 
înaintea ultimei runde, pe primul loc 
al clasamentului se află marii maeștri 
sovietici Leonid Stein și Tigran. Petro
sian cu cite 9 puncte fiecare, uffnați de 
Ulf Andersson (Suedia). Zoltan Ribli 
(Ungaria) și Vlastimil Hort (Cehoslova
cia) — 8*/j P- Marele maestru român 
Florin Gheorghiu ocupă locul 8. cu îVz P. 
In ultima rundă, Stein va juca împotri
va lui Darga, Petrosian îi va întîlni pe 
Kavalek, iar Fl. Gheorghiu (cu piesele 
albe) pe olandezul Hans Ree.

PORTOROZ. — Marele maestru maghiar 
Lajos Portisch se menține lider în tur
neul de șah ele la Portoroz (Iugoslavia), 
totalizînd, după 13 runde, 9V2 puncte. 
Urmează în clasament GligorTci (Iugo
slavia) — 9 p. Quinteros (Argentina) și 
Csom (Ungaria) — 8% p. Victor Cio- 
câltea (România) se află pe locul 16, 
cu 3' 2 p (și o partidă întreruptă) Re
zultate din runda a 13-a : Portisch—
Razuvaev U— ’: Csom—Ciocâltea 1—0 ; 
Ivkov—Smejkal Va—Vî ; Minici—Quinteros 
0—1 .; Suetin—Osterman ’A—1 2 ‘ Tațai— 
Gligorici 0—1 ; Matanovici—Puc 1—0.

Makinen (Finlanda)—Llndon (Anglia) și 
Waldegaard—Tborselius (Suedia).

0 TEMA DE ACTUALITATE: SPATIILE DE JOACA, SPORT Și AGREMENT
'(Urmare din pag 1)

Ploiești s-a prevăzut construirea a 20 locuri 
de joacă pentru copii. Pentru o mare parte 
dintre acestea am și stabilit amplasamen
tele : 10 vor ti in cartierul Vest (unde aces
tea lipsesc cu desăvîrșire) și 7 în 
cartierul Sud. Pentru aceste tererțuri se 
fac în prezent planurile necesare, se exe
cută aparatele respective, astfel Incit să 
fie predate copiilor pînă la 1 Mai — unele 
— iar altele, pînă la 23 August. în prima 
jumătate a lunii mai se va termina și re
medierea celor existente, unele intrate în 
paragină, altele cu piese lipsă. De altfel, 
apreciind că buna lor gospodărire este ab
solut necesară, noi am luat hotărîrea să le 
dăm în patrimoniul asociațiilor de locatari. 
Preconizăm, de asemenea, amenajarea in 
cartierul Vest a unei baze simple de cartier 
pentru elevi precum și a unor spații desti
nate sportului în parcul Bucov.

Nu este rezolvată situația în cartierul Sud, 
de fapt un cartier nou... dintre cele vechi. 
Se va face, aici, un teren de volei pe str. 
Muzicanților, un mic teren de fotbal pe str. 
Democrației. Pentru a realiza mai mult în 
această direcție, colaborăm cu Trustul local

de construcții. Și nu numai în ceea ce pri
vește acest cartier ci și în ceea ce privește 
amenajarea bazelor simple pentru tineret 
in orașul nostru.

Dorim să arătăm însă că s-a aflat in a- 
tenția Consiliului popular și problema creă
rii în perimetrul orașului nostru a cit mai 
multe zone verzi, iar in interiorul lor, spații 
rezervate agrementului. Am ajuns la această 
hotărire, pe de o parte, fiindcă vrem să 
contribuim la odihna și refacerea oamenilor 
muncii, iar. pe de alta, deoarece dorim să 
luăm măsuri din vreme împotriva poluării 
acrului în această puternică zonă industrială. 
Ne gîndim, deci, la niște mari parcuri de 
odihnă și agrement în care oamenilor să 
le fie drag să-și petreacă timpul liber îm
preună cu copiii lor. Am avut, pînă acum, 
un sprijin efectiv, susținut, al tineretului 
la toate amenajările făcute de noi și spe
răm că îl vom avea în continuare. De 
pildă, ne gîndim la îmbogățirea actualului 
parc Bucov unde dorim să plantăm noi 
arbori, să extindem zonele de agrement. De 
asemenea, va continua amenajarea și do
tarea insulei de pe rîul Teleajen, în ace
lași scop. O marc atenție vom acorda pă
durii de la Păulești. Prin noi amenajări

aceasta va fi transformată cu timpul în 
principalul loc de agrement al orașului. 
Ne gindim chiar și la amenajarea unui lac 
in această zonă.

O ultimă mențiune. Vrem să facem din 
bulevardul Gării — tradițional loc de pro
menadă al locuitorilor orașului — în zilele 
de sărbătoare și duminicile, o zonă verde, 
cu aer curat. Vom realiza acest lucru sus- 
pendînd circulația autovehiculelor și lăsîn- 
du-1 la dispoziția pietonilor. Tot pentru pu
rificarea aerului și înfrumusețarea acestei 
artere principale a orașului aici se vor 
planta pomi, arbuști și se vor sădi flori. 
De asemenea, se vor planta mulți tranda
firi pe drumurile de intrare în oraș. Numai 
una dintre aleile cu trandafiri va avea o 
lungime de 3 km.

Acestea sînt cîteva din planurile noastre 
la ora actuală. Fără îndoială că problema 
spațiilor de joacă, sport și agrement va fi 
în atenția edililor orașului. Știm că Ploieș- 
tiul s-a dezvoltat mult, că oamenii muncii 
din acest mare oraș al tării, copiii lor, au 
nevoie de o ambianță plăcută. Prin munca 
vîrstnicilor, tinerilor și chiar a școlarilor, 
sperăm să realizăm mult mai mult decît 
pînă acum în această direcție.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
A Potrivit știrilor publicate de presa 

sportivă italiană, cunoscutul antrenor de 
fotbal Helenio Herrera (concediat de 
echipa A.S. Roma) a fost solicitat să 
revină la conducerea tehnică a echipei 
Intemazionale Milano, formație cu care 
a cunoscut în trecut succese deosebite. 
Președintele clubului milanez, I. Fraiz- 
zoli. a confirmat semnarea unui con
tract preliminar pentru angajarea lui 
Herrera.

e în preliminariile Turneului U.E.F.A-: 
la Viena, Austria—Malta 4—0 (3—6) ; ia 
Helsinborg : Suedia—irlanda 0—1 : la 
Reykjavik : Islanda—Luxemburg 2—0 
Echipele învingătoare sînt calificate.

& în preliminariile C.M. (grupa afri
cană) la Lusaka, Zambia—Etiopia 4—2 
(0—1). în primul meci 0—0. Echipa Zam- 
biei va juca în turul următor cu Kenya.

© în sferturile de finală ale „Cupei 
R.F.G.“ : Borussia Moncliengladbach—
F.C. Kaiserslautern 3—1. Borussia s-a 
calificat în semifinale.

o Sferturile de finală ale „Cupei 
Franței" (meciuri retur) : Red Star—Nî- 
mes 2—0 (în tur 2—4), Nantes—St. 
Etienne 5—1 (în tur 0—1), Lyon—Mar
seille 4—0 (în tur o—1). Avignon—Rouen 
6—0 (în tur 0—2). Nîmes, Nantes, Lyon 
și Avignon — calificate în semifinale.

$ Meci de verificare la Chorzov.: Po
lonia—M.S. V. Duisburg 1—0 (1—0). A 
marcat Kasperczak.
• Restanțe în campionatul Angliei : 

Leicester—Crystal Palace 1—0, West Ham 
United—Southampton 4—<3.
• Turneul internațional de juniori de 

la Cannes : Brazilia—Juventus Torino 
4—1. Argentina—Benfica Lisabona 3—0, 
Franța—Cannes 2—0, Olanda—Standard 
Liege 3—2.

AU ÎNCEPUT SÂ

Turneele individuale din

SE CONTUREZE

divizia de greco-romane

CLASAMENTELE
§1 C Ă L ARIfer „CUPA STEAUA44

DE CE A MURIT ALMIR ?
Cunoscutul fotbalist brazilian Al- 

mir Morais a fost ucis, nu de mult, 
intr-un bar de pe celebra Copaca
bana. In timpul atacului asupra u- 
nui grup de fotbaliști ce stăteau la 
o masă, a fost omorît și Nilton Ruso, 
iar Eloi Linia a fost grav rănit 1 
Poliția nu a reușit să prindă pe cei 
trei criminali care au deschis focul, 
pentru ca apoi să dispară fără 
urmă.

Motivul acestui act rămîne în con
tinuare un mister, dar se pare că 
atacul nu a fost întîmplător. Almir 
a declarat cu cîtva timp înaintea 
morții sale, că jucătorii brazilieni se 
dopează in mod regulat și că el sin
gur s-a dopat de mai multe ori îna
intea jocurilor grele. Această decla
rație cu răsunet în lume a explo
dat ca o bombă și a pus sub sem
nul bănuielii chiar și titlurile de cam
pioni mondiali cucerite de brazilieni. 
Să fie, oare, această declarație în
săși cauza morții lui Almir Morais ?...

OBIECTIV — GOLUL
NR. 20 000

Odată cu începerea noului cam
pionat de fotbal al Uniunii Sovieti
ce, iubitorii sportului așteaptă săr
bătorirea golului jubiliar’ cu numă
rul 20 000. Actuala ediție — a 35-a — 
pleacă cu frumoasa zestre de 19 717 
goluri înscrise pînă in acest moment. 
Comparînd cifrele — 527 goluri în
scrise. în 1971 si 565 !n. 1972 — se

poate prevede că evenimentul se' va 
produce pe la mijlocul sezonului.

Remarcăm că in U.R.S.S. campio
natul de fotbal este relativ tînăr, 
datind din primăvara anului 1936. 
Primul gol consemnat de statistică 
este acela marcat de atacantul echi
pei Lokomotiv Moscova, V. Lavrov, 
în poarta lui Dinamo Leningrad. In 
anul 1956, s-a înscris golul jubiliar 
nr. 10 000. Numai șapte echipe au de
pășit pînă acum cifra de 1 000 goluri 
marcate, în fruntea lor aflîndu-se 
Dinamo Moscova (1 747), urmată în 
ordine de Spartak Moscova, Dinamo 
Tbilisi, Ț.S.K.A., Torpedo, Dinamo 
Kiev și Zenit Leningrad.

TABELE DE MARCAJ FÂRA... 
CEASURI ?

Federația poloneză de fotbal stu
diază în prezent, în urma propune
rilor făcute în presă, posibilitatea ca 
tabelele de marcaj de pe stadioa
nele primei divizii să fie lipsite de... 
tradiționalele ceasuri care cronome
trează cele 45 de minute ale fiecărei 
reprize.

Propunerea, nu lipsită de o oare
care rațiune -— de vreme ce ceasurile 
tabelelor de marcaj n-ău decît un 
rol orientativ, singurul cronometru 
recunoscut fiind cel al arbitrului — 
a fost lansată in urma unor inciden
te,’petrecute la meciurile de campio
nat, tocmai din cauza neconcordan- 
ței dintre ceasul arbitrului și 
timpul scurs pe tabela de marcaj.

Se așteaptă, de la o zi la alia, 
hotărîrea federației.

GALAȚI. 21 (prin telefon). — 
în cea de-a doua zi a turneului pe 
categorii de greco-romane, confrun
tările au continuat sub semnul a- 
celeiași dîrzenii ca și în tururile 
din ajun. Intr-adevăr, acest turneu 
inaugural este foarte dificil pentru 
aproape toți concurenții. Spre deo
sebire de campionatele republicane 
individuale, unde după primele tu
ruri ies din concurs o serie de 
sportivi, aici, indiferent de rezul
tatele obținute, toți participant^ 
sînt obligați să susțină în trei zile 
un număr de 8 meciuri, ceea ce 
— să recunoaștem — nu este de
loc ușor.

După aproape două zile de con
curs se pot face unele pronosticuri, 
luptătorii ce se voi clasifica pe 
primele locuri fiind de acum cu- 
norcuți. De pildă, la cat. 48 kg, 
cele mai mari șanse de a ocupa 
locul 1 le au N. Horniceanu (Du
nărea. Galați) și Gh. Florea (Pro
gresul). Favoritul acestei categorii, 
I. Gibu (Dinamo) este handicapat 
de cele trei meciuri pierdute ca ur
mare a faptului că a depășit cate
goria cu 100 gr în prima zi de 
întreceri. Juniorul C. Alexandru 
(Farul) a obținut victorii în toate 
partidele susținute și aspiră justi
ficat la locul I. învingătorul la cat. 
57 kg va fi, probabil, unul dintre 
sportivii N. Mareș (Dinamo) sau FI. 
Răduț (IPROFIL Rădăuți), neîn
vinși pînă sîmbătă seara. Meciul 
lor s-a terminat la egalitate. Pri
mul loc la cat. 62 va fi disputat 
între I. Păun (Dinamo) și P. Ar
cade (Progresul), victorioși pînă a- 
acum. Ei se vor întîlni în penul
timul tur. La cat. 74 kg, nu mai 
puțin de trei concurenti emit pre
tenții justificate : A. Popa (Dina
mo), I. Gherine (Nicolina) și V.

Dinu (Progresul), iar ia 62 kg, 
I. Enache (Dinamo) și D. Bacalu 
(Dunărea Tulcea). Mari șanse de 
a-și apropria victoriile la aceste în
treceri au N. Martinescu (100 
kg>, V, Dolipschi (+100 kg), și C. 
Vîrtosu (68 kg) — toți de la Di
namo, precum și șt. Olteanu (Pro
gresul), Ia 90 kg.

Costin CHIRiAC

CLUJ. — Confruntările luptăto
rilor din echipele seriei a II-a a 
diviziei A, ce se dispută în Sala 
armatei din localitate, au continuat 
sîmbătă intr-un ritm rapid, majo
ritatea meciurilor încheindu-se îna
inte de limită. Treptat se contu
rează lista celor mai buni sportivi 
pe categorii. Pînă in prezent, o fru
moasă impresie au lăsat I. Bădică. 
N. Mihai, T. Horvath (Vulturii tex
tila Lugoj), Gh. Stoiciu, V. Silac, 
N. Neguț, R. Codreanu (Steaua) și 
A. Szabo (A.S.A. Cluj), care au cîș- 
tigat toate meciurile și, după tu
rul cinci, se află pe primele locuri 
la categoriile respective.

Iată cîteva rezultate din reuniu
nea de sîmbătă : cat. 48 kg — A. 
Mezar (C. S. Arad) b.tuș Ă. Chiș 
(Crișul Oradea) ; cat. 52 kg — P. 
Răzăilă (A.S.A. Cluj) b.p. I. Marton 
(Mureșul Tg. M.) ; 57 kg — Gh. 
Stoiciu (Steaua) b.t. I. Olah (C. S. 
Satu Mare) ; 62 kg — A. Szabo 
(A.S.A. Cluj) b.t. Gh. Erdelyi (C. S. 
Satu Mare) ; 74 kg — M. Nicolae 
(Vulturii Lugoj) b.t. V. Panaite 
(A.S.A. Cluj) ; 82 kg — M. Bur
lan (Vulturii Lugoj) b.t. I. Cioba- 
nu (C.F.R Tim.) ; 90 kg — I. Avram 
(C.S.M. Reșița) b.t. I. Kiss (C.S. 
Satu Mare) ; N. Neguț (Steaua) b.t. 
A. Toth (C.F.R. Tim.).

P. RADV ANI, coresp.

CRAIOVA, — în cea de a doua 
zi a concursului pe categorii, la 
care se întrec formațiiile din seria 
a III-a, s-ati desfășurat o serie de 
partide de un înalt nivel.

Iată rezultatele celor mai intere
sante partide : cat. 48 kg — A. Tă- 
nase (Carpați Sinaia) b.tuș Șt. 
Gheorghe (Rapid Buc.) ; 52 kg — 
I. Stoica (Electroputere Craiova) 
b.p. N. Bădălan (C. S. Pitești) ; 
57 kg — M. Boțilă (C. S. Pitești) 
b.t. C. Ciobotaru (Rapid Buc.) ; 
62 kg — I. Popa (Alumina Slatina) 
b.t. I. Goagă (Carpați Sinaia) ; 74 
kg — E. Hupcă (Metalul Buc.) b.t. 
M. Baciu (Rapid Buc.) ; 82 kg — I. 
Penei u (Metalul Buc.) b.t. N. Ra- 
eoviță (Steagul r. Brașov) ; ISO kg 
A. Frujină (C. S. Pitești) b.t. V. 
Grigore (St. r. Brașov) ; -|-100 kg — 
FI. Chițu (Alumina Slatina) b.t. 
I. Ungureanu (C. S. Cîmpulung).

N. DRĂGĂNOIU. coresp.

Anul acesta — așa cum s-a mai 
anunțat — clubul Rapid aniver
sează 50 de ani de la înființare. 
Cu prilejul acestui eveniment mar

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 
3 : ..Cupa Școlarul" (juniori).

CARTING : Traseu pe strada Clm- 
pina, de la ot a 9 : etapa I a „Cupei 
Semănătoarea".

CĂLĂRIE : Baza hipica din Caiea 
Plevnei. de la ora 9 : „Cupa Steaua".

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 
IS : Dinamo — Jiul (Divizia A) ; ora 
13.15 : Dinamo — Jiu] (tineret-rezer- 
ve) ; stadionul „23 August", ora 11 • 
Rapid - Steagul roșu (Divizia A) I 
ora 15.15 : Rapid - Steagul roșu (ti
neret—rezervei : stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalut _ F. c. Galați (Di
vizia B) ; terenul C.P.B.. ora 11 • Șoi
mii Tarom — Poiana Cîmpina (Di
vizia C) : terenul Constructorul, ora 
11 tUnirea Tricolor — Sportul Cioro- 
gîrla (Divizia C) : terenul Laromet: 
ora 11 : Teimometal — 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 It : Dinamo 
Obor — Flacăra roșie (Divizia C).

HALTERE : Sala Steaua, de la ora 
Î9 : faza municipală a campionatului 
național (seniori, individual)

HANDBAL : Teren Dinamo, de la 
ora 9 : Confecția — Vulturul Ploiești 
(B.f) ; teren Giulești, de la ora 9 1 
Rapid — Lie. mixt Orșova (j, m) ; 
teren Tineretului, de la ora 9 : Șc. 
sp. 2 _ Șc. sp. Tecuci (J.f) ;
ora 10 : Șc. sp. 3 — Voința
Sf. Gheorghe (j.f) ! ora 11 : 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș (A.t) i 
ora 15 : Șc. sp. 2 — Mc. 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 Giulești, ora 9,30 
(locurile 3—4), ora 11 (locurile 1—2) ; 
stadionul Progresul, ora 9.30 (locurile 
7—8), ora 11 (locurile 5—0) ; atadio- 
nul Dinamo, ora 17 : România — Ma
roc (seniori), „Cupa F.I.R.A.”.

SĂRITURI IN APA : Bazinul „23 
August”, de la orele 10 și 17 t cam
pionatele internaționale ale României.

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
9 : ..Cupa Școlarul” la talere.

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE LA DRESAJ
Cu probele de dresaj, programate 

ieri dimineață la baza hipică din Ca
lea Plevnei, în cadrul „Cupei Steaua", 
la care participă călăreți de la clu
burile bucureștene Dinamo, Filmul 
și Steaua, s-a dat startul în noul se
zon al echitației. O primă observație 
ce se impune este aceea că, spre 
deosebire de anii precedenți, la star
tul acestei dificile discipline — ne 
referim la dresaj — numărul juniori
lor este în creștere, ceea ce ne face 
să credem că sportul călare de Ia noi 
va putea să-și asigure rezerva de 
cadre atît de necesară. Cu toate că 
este prima ieșire din acest an a spor
tivilor în patrulaterul de concurs, 
s-a putut constata că în timpul iernii 
s-a lucrat conștiincios, în vederea 
unei cit mai bune prezențe la între
cerile din campionat și cele interna
ționale, majoritatea călăreților avînd 
promițătoare evoluții.

Primii, care au intrat în pistă au 
fost juniorii, ei avînd de executat o 
progresie de categorie semiușoară. 
După o dispută strînsă, pe primul loc

s-a situat Daniela Molnar (Steaua) 
cu Șiret, care a acumulat 300 p, în- 
treeîndu-și colegul de club, Râzvan 
Stroescu cu Vinovat cu numai 10 p. 
Foarte echilibrată a fost lupta senio
rilor, în cadrul categoriei ușoare, 
unde Vasile Tudor (Steaua) cu Brad a 
ciștigat, avînd eu un singur punct 
mai mult decît dinamovistul Gheor
ghe Moișeanu cu Petrișor : 317 p față 
de 316 p. Pe locul 3 : Eugen Ionescu 
(Dinamo) cu Valchir 315 p. Concursul 
s-a încheiat cu o probă de categoria 
„Sf. Gheorghe", sportivii fiind îm- 
părțiți în două grupe : seniori și ju
niori. La seniori pe primele locuri 
s-au situat Nicolae Mihalcea (Steaua) 
cu Domino 918 p, Iosif Molnar 
(Steaua) cu Suspin 890 p, Dumitru 
Velicu (Steaua) cu Peleș 886 p, Eugen 
Cotan (Filmul) cu Baba Novac 864 p, 
iar la juniori Sorin Soveja (Steaua) 
cu Prislop 860 p și Daniela Molnar 
(Steaua) cu Argint 818 p.

Concursul continuă, azi, <le Ia ora 
9, cu probele de obstacole.

F. EMANUEL

Un cadou pentru Bobby: căpitanul echipei Leeds United, Billy Bremner, 
ii oferă un ceas, cu prilejul tntilnirii dintre Leeds United — Manchester 
United (0—l) desfășurată miercuri seara Telefoto : A.P.-AGERPRESPENTRU FOȘTII JUCĂTORI AI RAPIDULUI

cant din viața clubului vor avea 
loc o serie de acțiuni cu caracter 
intern și internațional, la care vor

ECHIPA VOLGA GORKI SUSȚINE 
PATRU JOCURI ÎN ȚARA NOASTRĂ

in prima parte a lunii mai, e- 
chipa Volga Gorki din U.R.S.S. va 
întreprinde un turneu de patru 
jocuri în țara noastră. Iată pro
gramul întîlnirilor: cu Minerul 
Motru (2.V), cu Mureșul Deva

(6.V), cu Metalurgistul Cugir (10.V) 
și cu Corvinul Hunedoara (12.V).

participa și sportivi rapidiști ai 
trecutelor generații.

Pentru stabilirea programului de 
antrenamente și jocuri inter-old- 
boys ale fotbaliștilor, foștii jucă
tori. cu domiciliul în Capitală, sînt 
convocați marți, la ora 16, la sta
dionul Giulești. Foștii fotbaliști, 
care locuiesc în provincie, sînt ru
gați să-și comunice de urgență 
adresa, scriind clubului, specificînd, 
pe plic, „pentru antrenorul Dumi
tru Macri“.

BOBBY ÎȘI PREGĂTEȘTE 
RETRAGEREA DE PE GAZON...

LOTO-PRONOSPORT
ClȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 13 APRILIE 1973
Extragerea I : Cat. 1 : 2,85 variante 

a 100 000 lei ; a 2-a : 7,05 a 16 321 lei ; 
a 3-a : 15,90 a 7 237 lei ; a 4-a : 39,15
a 2 939 lei ; a 5-a : 160.45 a 717 lei ;
a 6-a : 294,50 a 391 lei.

Report categoria 1 : 110 193 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A : i varian

tă 25% a 100 000 lei și 3 variante 10% 
a 40 000 lei ; B : 5,15 a 19 927 lei : C : 
26,45 a 3 880 lei ; D : 37,90 a 2 708 lei ; 
E : 147,15 a 697 lei ; F : 268,45 a 382 
lei ; X : 3061,40 a 100 lei.

Report categoria A : 93 934 lei.
Categoria G : 1 variantă 25% a 13 750 

lei și 8 variante 10% a 5 500 lei.
Categoria H : 9 excursii în Bulgaria 

„Nisipurile de Aur” a 2 locuri
Categoria I : 50,85 excursii în Bul

garia „Nisipurile de Aur" a 1 loc.
Categoria J : 65,45 variante a 1 000

lei.
Categoria K : 151,10 variante a 500 lei.
Categoria M : 1 variantă 10% a 10 000 

lei.
Categoria N: 4 variante 10% a 5 500 

lei.
Categoria O : 7,90 excursii în Bul

garia „Nisipurile de Aur" a 2 locuri.
Categoria P : 27,40 excursii în Bul

garia „Nisipurile de Atu" a 1 loc.
Categoria R : 41,90 variante a 1 000 lei.
Categoria U: 3615,3o variante a 80

lei.
Cîștigătoril a 100 000 lei sînt : ȘTE- 

FANESCU ION din Fălticeni : BOIER 
ALEXANDRU din Timișoara și TANA- 
SE ELENA din Ploiești,

DUNAV RUSE-DOUĂ
Echipa Dunav Ruse, din prima 

divizie a campionatului bulgar, va 
susține săptămina viitoare două 
partide amicale la Galați. Marți, 
de la ora 16, pe stadionul „Du-

JOCURI LA CALAȚI
narea", F. C. Galați va fi primul 
adversar, urmînd ca joi, de la ace
eași oră, pe stadionul „Portul 
roșu“, echipa C.S.U Galați să în- 
tîlnească teamul bulgar.

.TENIS toj FINALELE
„CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Concursul dotat cu „Cupa munici
piului București" și-a desemnat pri
mul cîștigător la categoria 8—10 ani 
in persoana micuțului R. Suceveanu 
(T.C.B., antrenor V. Serster), care a 
învins după o luptă acerbă pc D. 
Dumitru (Cutezătorii) cu 3—6, 6—2, 
6—4. Noul club T.C.B. s-a prezentat 
la acest concurs cu un buchet de 
copii talentați și foarte bine pregă
tiți ca : V. Bucătaru, C. Crăciunescu 
și L. Mancaș. în turneul primilor 4 
la juniori (17—18 ani), o partidă fru
moasă au furnizat-o F. Manea (Dina
mo) și I. Russen (Progresul). I. Rus
sen un foarte talentat, dar inegal, 
jucător, a fost la un pas de a pro
duce o nouă surpriză, dar a cedat 
foarte greu cu 6—3, 1—6, 6—4. La ca
tegoria ÎS'—14 ani copii, în semifina
lă, inimosul A. Cioclov (Steaua) a 
cedat mai greu decît arată scorul în 
fața lui A. Dîrzu (Progresul) cu 6—3,

6—4. Rezultate ; juniori, 15—16 ani, 
turneu final : L. Țiței (Șc. sp. nr. 2 
Constanța) — N. Neuman (Dinamo) 
6—2, 6—2 ; copii, 13—14 ani, sferturi 
de finală : E. Pană (Cutezătorii) — 
D. Bucătaru (T.C.B.) 4—6, 6—2, 6—1 ; 
semifinală : E. Pană — I. Iovănescu 
(Progresul) 6—4, 6—5; copii, 11—12 
ani, semifinală : F. Segărceanu (Di
namo) — Gh. Dumitru (Cutezătorii) 
6—0, 6—0, D. Antonescu (Dinamo) — 
C. Vlad (Cutezătorii) 6—3, 3—6, 6—5 ; 
junioare 17—18 ani, semifinală i Mi- 
haela Dimitriu (Steaua) — Delia Răi- 
leanu (Cutezătorii) 6—1, 6—2 ; junioa
re 15—16 ani, semifinală : Luci Ro
manov (Cutezătorii) — Ioana Nichita 
(Dinamo) 6—1, 6—2, Gabriela Dinu 
(Dinamo) — Delia Răileanu 6—2, 6—5; 
11—12 ani, semifinale : Cosmina Po
pescu (Cutezătorii) — Dana Zarescu 
(Progresul) 6-^0, 6—0.

S. IONESCU, coresp.

De sîmbătă trecută, s-a anunțat 
că în curînd, Manchester United 
nu va mai beneficia de serviciile 
celebrului său jucător Bobby 
Charlton.

Da, Bobby a promis că, odată 
ce va atinge rotunda sumă de 600 
de meciuri jucate la „M.U.“, își 
va pregăti retragerea din activi
tatea oficială. Mai exact, ea se 
va produce la terminarea acestui 
campionat. Tn meciul cu Stoke 
City, Bobby a susținut cel de al 
600-Iea joc în formația în care 
a debutat și căreia i-a fost fidel 
timp de aproape 25 de ani 1 Este 
un record unic în Marea Britanie 
și poate în lume. Și este bine de 
arătat că, în pofida ofertelor pri
mite, Bobby Charlton a rămas cre
dincios clubului care l-a crescut, 
orașului în care s-a născut și su
porterilor săi.

Este desigur un moment solemn 
atunci cînd se vorbește de retra
gerea unui mare jucător, care a 
adus nenumărate glorii fotbalului 
britanic, clubului său. Intr-adevăr, 
Bobby Charlton a întruchipat ta
lentul și măiestria fotbalistică pe 
care a știut să le împletească ad
mirabil cu o viață de adevărat 
sportiv, cu cinste și omenie pe 
gazon și în activitatea de toate 
zilele.

Născut la 14 noiembrie 1939, la 
Manchester, micul Bobby, a în
ceput să joace fotbal alături de 
fratele său mai mare Jackie, in 
primii ani de după război. Deve
nit titular în echipa de pitici și 
apoi în cea de juniori a echipei 
Manchester United, Bobby Charl
ton a debutat la 17 ani în prima 
divizie. Pentru el ziua în care a 
înscris două goluri în poarta for
mației Arsenal, va rămîne de neui

tat. Dar în biografia celebrului 
jucător englez mai sînt și alte zile 
memorabile. în februarie 1958 ră
mîne unul dintre puținii supravie
țuitori în catastrofa aeriană de la 
MUnchen, în care 8 colegi de e- 
chipă își pierd' viața. De aici îna
inte, Bobby Charlton devine idolul 
fotbalului insular și chiar mon
dial. Cine nu-și amintește de me
ritele lui Bobby în meciurile din 
turneul final al C.M. din 1966, cînd 
echipa Angliei a cucerit titlul su
prem ? Un an mai tîrziu, i se 
decerne „Balonul de aur“, fiind 
considerat fotbalistul nr. 1 al Eu
ropei, iar în 1968 cîștigă cu Man
chester United finala C.C.E.

în lunga sa activitate, Bobby 
Charlton a îmbrăcat de 106 ori 
tricoul naționalei engleze, înscri- 
indu-și numele printre puținii fot
baliști ai lumii care au trecut de 
o sută de selecționări.

Este aproape inutil să mai amin
tim de calitățile acestui fotbalist 
complet. Să le sintetizăm doar prin 
cîteva cuvinte, pentru a ne a- 
minti de cel care a fost un „vră
jitor” pe gazon : excelc-nt organi
zator de joc, eficient la mijlocul 
terenului grație unei inepuizabile 
pregătiri fizice, o tehnică desă
vârșită în conducerea balonului 
(fente, driblinguri) și, în fine, o 
mare eficacitate în finalizarea ac
țiunilor cu capul (îndeosebi) și cu 
ambele picioare.

în tribuna marilor fotbaliști ai 
secolului nostru, Bobby Charlton 
ocupă un loc de frunte alături de 
alți fotbaliști celebri ca Di Stefano, 
Iașin, Uwe Seeler, Matthews. 
Bobrov, Grosics și alții.

Ion OCHSENFELD



TURNEUL F.I.R.A. 73 PENTRU JUNIORI:

TURNEULUI DE BOX „CENTURA DE AUR“
GaZa finalelor turneului international de box „Centura de aur" se 

dispută astăzi dimineață la patinoarul „23 August* din Capitală cu înce
pere de la ora 10.

Accesul direct la patinoar este posibil cu tramvaiele 23 sau 24 fi cu 
autobuzul 107.

Prețul biletelor i 20 lei la tribună și 25 lei la parter. Programul 
ilustrat: 1 leu.

Alăturat vă prezentăm, fată in fată, pe protagoniștii competiției, cei 
ce își vor disputa, la fiecare din cele 11 categorii de greutate, finalele.

CATEGORIA UȘOARA — 63,5 KG
Calistrat Cuțov (Ro

mânia) a Vîrsta : 24
de ani a înălțimea : 
1,74 m a Ocupația : 
funcționar a Clubul 
„Dinamo" a Meciuri 
susținute : 124. cîștiga
te : 108 a Meciuri in
ternaționale : 62 a Per* 
formanțe : 4 ori cam
pion național, locul 1 
C.E. — 1969, locul 2 
C.E. — 1971. medalie de 
bronz la J.O. 1958.

Paul Dobrescu (Ro
mânia) a Vîrsta : 24
de ani a înălțimea : 
1.72 m a Ocupația : 
student a Clubul spor
tiv „Dinamo" a Meciuri 
susținute : 117, cîști
gate : 102 a Meciuri 
internaționale 38 a 
Selecționări în echipa 
națională : 8 a Perfor
manțe : campion națio
nal în anul 1971.

CATEGORIA SEMIMUSCA — 48 KG.
Kim-U-Gil (R. P. D. 

Coreeană) • Virata : 
23 de ani • Înălțimea : 
1,58 m • Ocupația : 
militar a Clubul spor
tiv „Armata" • Me- 
ciuri susținute: 87, cîș
tigate : 82 • Meciuri 
internaționale : 53 •
Selecționări în echipa 
națională : 36 • Per- 
form an țe : 6 ori cam
pion național, locul 2 
la J.Q. de la Munchen.

Jorge Hernandez (Cu
ba) • Vîrsta : 18 ani
• înălțimea : 1.60 m
• Ocupația : student
• Clubul sportiv „Ma
rian ao” • Meciuri sus
ținute : 45, cîștigate : 
34 • Meciuri interna
ționale : 6 • Selecțio
nări în echipa naționa
lă : 3 • Performanțe : 
1973, pentru prima dată 
campion național.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE — 67 KG
Kim-De-Son (R. P. D. 

Coreeană) a Vîrsta : 
25 de ani a înălțimea : 
1,72 m a Ocupația : 
militar • Clubul spor
tiv „Armata" a Me
ciuri susținute : 89.
cîștigate : 74 a Meciuri 
internaționale : 8 a 
Selecționări în echipa 
națională : 5 > perfor
manțe : 6 ori campion 
național.

Emilio Correa (Cuba) 
A Vîrsta : 20 de ani > 
înălțimea : 1.68 m a 
Ocupația : student a
Clubul sportiv „Veghita 
de Galo“ a Meciuri 
susținute : 80, cîștigate: 
73 a Meciuri interna
ționale : 20 a Număr 
de selecționări : 12 a 
Performanțe : 3 ori
’ampion național, cam
pion olimpic la Mtin- 
then.

ROMÂMA-FRANTA,
SS 0 FINALĂ SPECTACULOASĂ,

AȘTEPTATĂ CU LEGITIM INTERES

CATEGORIA MUSCĂ — 51 KG
Constantin Gruiescu 

(România) • Vîrsta : 28 
de ani • înălțimea 
1.64 m • Ocupația : 
funcționar • Clubul 
sportiv „Steaua" • 
Meciuri susținute : 242, 
cîștigate : 205 • Me
ciuri internaționale : 67 
• Selecționări în echi
pa națională : 19 •
Performanțe : 4 ori
campion național, lo
cul 3 la C.E. — 1971.

Faredin Ibrahim (Ro
mânia) • Vîrsta : 21
de ani e înălțimea : 
1,65 m • Ocupația : 
militar • Clubul spor; 
tiv „Steaua" a Meciuri 
susținute : 45, cîștiga-
te : 39 • Meciuri in
ternaționale : 5 • Nu
a fost selecționat în 
echipa națională • 
Performanțe : locul 3 
la campionatele națio
nale din 1972.

CATEGORIA MIJLOCIE MICĂ —71 KG
Tudor Nicolae (Româ

nia) a Vîrsta : 23 de
ani a înălțimea : 1.75 m 
A Ocupația : mecanic 
A Clubul sportiv „Me
talul" ^București • Me
ciuri susținute : 149,
cîștigate : 112 a Me
ciuri internaționale : 21 
A Selecționări în echi
pa națională : 2 a Per
formante : locul 3 la 
campionatele naționale 
din anul 1970.

Ștefan Florea (Româ
nia) a Vîrsta : 21 de 
ani a înălțimea : 1,76 m 
A Ocupația : militar a 
Clubul sportiv „Steaua" 
A Meciuri susținute : 
75, cîștigate : 54 A
Meciuri internaționale : 
36 a Selecționat în e- 
echipa națională de tine
ret a Performanțe : 3 
ori campion național de 
juniori.

Nu reprezintă nici o surpriză faptul 
că în finala ediției 1973 a Turneului 
F.I.R.A. pentru juniori s-au calificat 
formațiile României și Franței. Ținînd 
seama de valoarea rugbyului practi
cat în cele două țări, de popularita
tea sportului cu balonul oval, repre
zentanții acestor școli erau îndreptă
țiți să ocupe primele două locuri în 
competiție. Rămîne de văzut acum, 
care dintre ele va reuși să intre în 
posesia trofeului pus în joc — „Cupa 
Amiciției".

Echipa României, cîștigătoarea edi
ției precedente a Turneului, desfășu
rat în 1972 la Roma, a confirmat în 
mare măsură forța și calitatea rug
byului practicat la noi, depășind doi 
adversari incomozi (29—0 cu Polonia 
și 9—6 cu Italia) și ajungînd astfel 
— evident, așa ,cum doream — în 
finala acestei prestigioase întreceri. 
Meritul echipei este cu atît mai mare 
cu cit, față de garnitura folosită 
anul trecut, majoritatea jucătorilor 
sînt proaspăt promovați, titularii de 
bază de la Roma fiind, la ora actua
lă, jucători de divizia A (M. Ionescu, 
O. Corneiiu, Costenco, Zafiescu ș.a.). 
Evident, iubitorii și cunoscătorii rug
byului se așteptau la mai mult de lă 
tinerii noștri reprezentanți, mai ales 
în meciul cu Italia. Adevărul este că 
formația n-a ajuns încă la omogeni-

PROGRAMUL DE ASTĂZI 
STADION GIULEȘTI :

CATEGORIA COCOȘ — 54 KG
Luis Romero (Cuba) 

A Vîrsta : 23 de ani a 
înălțimea : 1.62 m •
Ocupația : militar q 
Clubul sportiv „Maria- 
nao“ a Meciuri susți
nute : 85, cîștigate : 
65 a Meciuri inter
naționale : 15 a Selec
ționări în echipa națio
nală : 7 a Performan
țe : campion național 
în 1971 și 1972, finalist 
în 1973.

Mîrcea Toni (Româ
nia) • Vîrsta : 23 de
ani a înălțimea : 1,63 m 
A Ocupația : laborant 
A Clubul „Constructo
rul" Galați a Meciuri 
susținute : 141, cîștigate: 
125 a Meciuri interna
ționale : 45 a Selecțio
nări în echipa naționa
lă : 7 a Performanțe : 
campion național în a- 
nul 1972.

CATEGORIA MIJLOCIE — 75 KG
Alee N&stac (Româ

nia) a Vîrsta : 23 de 
ani a înălțimea : 1,77 m 
A Ocupația : militar a 
Clubul sportiv „Steaua" 
A Meciuri susținute : 
180, cîștigate : 165 a
Meciuri internaționale : 
98 a Selecționări în e- 
echipa națională : 39
A Performanțe : 3 ori 
campion național, locul i la campionatele eu- 
-opene de la Madrid.

Ion Gyorffi (Româ
nia) a Vîrsta : 23 de 
ani a înălțimea : 1,81 m 
A Ocupația : funcțio
nar a Clubul sportiv 
„Dinamo" a Meciuri 
susținute : 115, cîștiga
te : 102 a Meciuri in
ternaționale : 49 a Se
lecționări în echipa na
țională : 20 a Perfor
manțe : 3 ori campion 
național, locul 3 la 
C.E. de la Madrid.

Ora 9.30 : Italia — Spania (pen
tru locurile 3—4). Arbitru — Ga
briel Ef timescu (România).

Ora 11.00 : România — Franța 
(finala turneului, locurile 1—2). 
Arbitru — Francis Flingou (Fran
ța).

STADION PROGRESUL :

CATEGORIA
Gheorghe Ciochină 

(România) • Vîrsta : 
22 de ani • înălțimea : 
1,68 m e Ocupația : 
funcționar • Clubul 
sportiv „Steaua" • 
Meciuri susținute : 102, 
cîștigate : 90 « Meciuri 
internaționale : 40 A
Selecționări în echipa 
națională : 3 • Perfor
manțe : locul 2 la cam
pionatele naționale 1972, 
locul 2 C.E. tineret, 1970.

PANĂ — 57 KG
Constantin Ștefano- 

vici (România) « Vira
ta : 20 de ani • înăl
țimea : 1,68 m • Ocu
pația : electrician • 
Clubul „Electroputere" 
Craiova • Meciuri 
susținute : 92. cîștiga
te : 80 • Meciuri in
ternaționale : 14 • Se
lecționări în echipa 
națională : 3 • perfor
manțe : campion na
țional de juniori 1971 
și 1972.

CATEGORIA SEMIGREA — 81 KG

Ora 9.30 : Polonia — R.F.G. 
(pentru locurile 7—8). Arbitru — 
De Laude Pier Egidio (Italia).

Ora 11.00 : Cehoslovacia — Ma
roc (locurile 5—6). Arbitru — 
tulio Segurola (Spania).

Marian Constanttnes- 
cu (România) a Vîrsta: 
29 de ani a înălțimea : 
1.80 m a Ocupația : 
tehnician auto • Clubul 
sportiv „Metalul" Bucu- 
-ești a Meciuri susți
nute : 217, cîștigate :
158 a Meciuri interna
ționale : 75 a Selecțio
nări în echipa națio
nală : 9 a Performan
țe : finalist la campio
natele naționale.

Gilberto Carrillo (Cu
ba) a Vîrsta : 21 de 
ani @ înălțimea : 1,89 m 
A Ocupația : student a 
Clubul sportiv „Matan- 
sas" a Meciuri susți
nute : 58, cîștigate : 46 
A Meciuri Internațio
nale : 15 a Selecționări 
în echipa națională : 10 
A Performanțe : 3 ori 
campion național, locul 
2 la J.O. de la Mun
chen.

CATEGORIA GREA — PESTE 81 KG

CATEGORIA
Station Cuțov (Ronță
ia) • Vîrsta : 20 de 

ani • înălțimea : t.73 m 
• Ocupația : militar • 
Clubul „Dinamo" • 
Meciuri susținute : 72. 
cîștigate : 67 • Meciuri 
internaționale : 9 «
Selecționări in echipa 
națională : 1 • Perfor
manțe : campion euro
pean de tineret în a- 

1972.

SEMIUȘOARA — 60 KG
Ro-En-SU (R. P. D. 

Coreeană) • Virata : 
25 de ani • înălțimea: 
1.72 m • Ocupația : 
student • Clubul spor
tiv studențesc • Me
ciuri susținute : 87.
cîștigate : 70 • Meciuri 
internaționale : 2 •
Sele&ționări în echipa 
națională : 1 * Perfor
manțe : 4 ori campion 
național.

Ion Alexe (România) 
• Vîrsta : 27 de ani • 
înălțimea : 1,88 m a
Greutatea : 87 kg A 
Ocupația : funcționar
A Clubul sportiv „Di
namo" a Meciuri sus
ținute : 159, cîștigate :
132 a Meciuri interna
ționale : 65 a Selecțio
nări în echipa națio
nală : 32 a Performan
țe : 6 ori campion na
țional, campion euro
pean în 1969. locul 2 
la J.O. de la MUnchen.

Teofilo Stevenson (Cu
ba) a Vîrsta : 22 de ani 
A înălțime : 1,95 m A 
Greutate : 97 kg a O* 
cupația : student a 
Clubul sportiv „Puerto 
Padre" a Meciuri sus
ținute : 74, cîștigate : 65 
A Meciuri internațio
nale : 36 a Selecționări 
in echipa națională : 15 
A Performanțe : 4 ori 
campion național, locul 
1 la J.O. de la MUn- 
chen.

tatea necesară marilor examene, 
uneori ea a fost stăpînită de trac (pri
ma repriză a partidei cu Polonia), 
iar alteori n-a găsit cele mai nime
rite soluții pentru a se desprinde din 
„capcana" adversarilor (a se vedea 
meciul cu Italia), ceea ce a împie
dicat-o să-și pună în valoare toate 
virtuțiile. Timpul prea scurt ce a 
despărțit-o de finală — o zi la mijloc 
pînă la ultimul act al întrecerii — 
nu a îngăduit să se realizeze trans
formări fundamentale, în ceea ce pri
vește randamentul de ansamblu al 
echipei române. Așteptăm, însă, de 
la tinerii rugbyști care reprezintă 
culorile- țării, un joc curajos, lucid,

AZI, LA HANDBAL

FINAL ÎN „CUPA ȚĂRILOR LATINE»
MUNICIPIUL GH. GIIEORGHIU- 

DEJ, 21 (prin telefon). Ploaia care 
care s-a cernut deasupra terenului 
din cadrul complexului sportiv „Ca- 
rom“ a incomodat evident desfășura
rea partidelor din penultima etapă a 
„Cupei țârilor latine" la handbal 
masculin. Cu toate acestea, spectato
rii prezeriți în tribune au avut posi
bilitatea să urmărească din nou
jocuri atractive și interesante. în- 
frîngerea echipei’ Franței de către
selecționata Spaniei a ușurat drumul 
reprezentativei de tineret a țării
noastre spre prima treaptă a podiu
mului de premiere.

SPANIA — FRANȚA 18—15 (10—8). 
Tinerii handbaliști spanioli au abor
dat întîlnirea cu multă atenție și răb
dare și, cu toate că în primele mi
nute au fost conduși (1—3: min. 6), 
au reușit ca printr-o apărare foarte 
activă, 'mobilă și destul de avansată 
să egaleze rapid (3—3: min. 11) și 
apoi să preia conducerea (5—3: min. 
16) pe-care nu au mai cedat-o pînă 
la sfîrșit. Echipa franceză — care 
tnai păstra unele șanse la ocuparea 
primului loc — a jucat destul de 
simplu în atac, de loc activ pe semi
cercul advers, mulțumindu-se să fi-

REZULTATE TEHNICE
Brazilia — Italia 16—12 (9—6)
Spania — Franța 18—15 (10—8).

România —Portugalia 25—5 (15—2)

PROGRAMUL DE AZI

Incepînd de la ora 10,15: Por
tugalia — Italia, Spania — Bra
zilia și România — Franța.

nalizeze numai de la distanță. Au 
marcat: Sagaribai (4), Pelaryo (3), 
Aguirre (3), Lafuente (3), Sanchez (3), 
Casas și Dieguez pentru Spania ; Ni- 
caise (5), P. Meyer (3), G. Grave (3), 
Bouteiller, Raynal, Gaudrin și Cen- 
tanni pentru Franța.

BRAZILIA — ITALIA 16—12 
(9—6). în derby-ul codașelor, bra
zilienii au arătat că sînt mai a- 
proape de ceea ce înseamnă hand
bal modern. Jucînd foarte atent 
în atac, finalizînd din poziții mai 
variate, manevrînd mingea cu mai 
multă siguranță decît adversarii 
lor, ei au reușit să se impună 
încă din prima repriză, cînd me
ciul a fost, totuși, mai echilibrat. 
Handbaliștii brazilieni au condus 
cu 3—0 (min. 8), 5—2 (min. 14), 
7—4 (min. 21) și au putut să ia 
un avans serios la începutul repri
zei secunde, cînd de la 9—6 (min. 
30) s-au detașat în numai nouă 
minute la 13—6. Ultimele 20 de 
minute ale partidei n-au mai schim
bat nimic din soarta meciului, cu 
toate că echipa Italiei a făcut efor
turi vizibile pentru a reduce din 
handicap. Au marcat : Filho (6), 
Hamilton (4), Wanderley (4) și Per- 
gamo (2) pentru Brazilia, respectiv 
Lentini (6), Angeli (4), Bianchi (2). 
Au arbitrat H. Karlsson și L. Ols
son (ambii din Suedia).

ROMANIA — PORTUGALIA 25—5 
(15-2).

Călin ANTONESCU

IERI LA BASCHET, „U" CLUJ - I.E.F.S. 47-61
CLUJ, 21 (prin telefon). Susținînd în 

Sala . sporturilor din localitate. meciul 
din fetapa a 18-a a diviziei A, echipa 
I.E.FtS. a întrecut pe tinerele baschet
baliste de la Universitatea cu scorul de 
61—4? (29—26).

în prima repriză, jocul a fost plăcut, 
dar în cea de a doua s-a greșit foarte, 
mult* de ambele părți („U" a ratat 17 
din cele 24 aruncări libere de care a be

neficiat). Au înscris Szabo 15, Deak 7, 
Salcu 10 Iftimie 6, Tita 5, Giurea 4. Ba- 
lai 2. Petric 2, Pantea 6, Nanu 4 pentru 
I.E.F.S., respectiv A. Farkas 7 ,E. Far
kas 5* Neta 12. Merca 6, Lazăr 10, Pop 
4, Morarii 3 (Szekely și Jighișan nu au 
jucat, deoarece sînt plecate la Bari cu 
lotul de junioare). Au arbitrat G. Dutka 
(Oradea) șl , D. Oprea (Timișoara).

SURPRIZE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI* LA SCHI
SINAIA, 21 (prin telefon). Eliberați de 

emoțiile unui sezon competițional foarte 
prelungit, cei mai buni schiori al țării 
s-au întîlnit la Sinaia, pe valea Doru
lui. în tradiționala competiție intitula
tă ’ „cupa Federației". După campiona
tele naționale, aceasta este cea mal im- 
eortantă întrecere a schiorilor alpini, 
alcătuită de fapt din două concursuri, 
cu un clasament 1» care schiorii țm 
foarte mult. Cei care au avut succes 
vor să confirme. Iar cei care nu l-au 
realizat de-a lungul sezonului încearcă 
să dovedească, în această ultimă șansă, 
valoarea si poziția lor ta ierarhia celor 
mal buni. A?a se explică de oe ta. »• 
eeastă cursă de primăvară schiorii riscă 
totul, Jueînd exclusiv pe cartea succesu
lui. Dar, neprevăzutul de multe ori n 
Împiedică că realizeze ceea ce »i-au 
propus. De pildă, astăzi, din oel 40 de 
seniori șl juniori înscriși, numai ÎS au 
terminat cursa, printre abandonați și 
descalificați figurtad nume sonore ca 
V. Brenci, Gh. Vulpe, M. Focșeneanu, 
Al Manta, D. Munteanu, C. Văideanu 
etc., pretendenți la victorie, unii dintre 
ei chiar virtuali cîștigători pînă în preaj
ma liniei de sosire. Dacă adăugăm fap
tul că și săptămîna trecută au fost e- 
limlnați din întrecere din aceleași mo
tive de excesivă... combativitate, avem 
explicația parțială a marii surprize în
registrate în acest clasament. în care

cîștigătorii „Cupei Federației", deși , me
rituoși, nu stat totuși cel mai strălu
ciți schiori ai sezonului.

La fete, situația este, oarecum, asemă
nătoare dar, întrucît participarea este 
mai redusă șl‘ diferențele de valoare 
ceva mai largi, răsturnările de situație 
nu au fost atît de evidente ca la băieți. 
Ca o completare generală la cele spuse 
mai sus, se remarcă — totuși _ o obo
seală a tuturor schiorilor aflați la sîîr- 
șit de sezon șl — credem — o insufi
cientă adaptare la condițiile unei zăpezi 
moi, granulate de primăvară, șl a unei 
ambianțe de concura influențate de va
lurile de ceață șl lipsa de vizibilitate.

REZULTATE TEHNICE : slalom spe
ciei i MS m - fi porți 200 m dife
rență de nivel ; 1. Dan Cristea (Dinamo 
Bv) 87,4. 2. Petre Soiu (Dinamo Bv) 91,0, 
3. Ion Bobiț (Dinamo Bv) 91,3 i FETE :
1. Daniela Munteanu (ASA bv) 81,4, 2. 
Georgeta Băncllă (Dinamo Bv.) 81,8, 3. 
Elena Neagoe (Caralmanul Bușteni) 87,6.

în urma cumulării rezultatelor celor 
două competiții, clasamentul definitiv 
al „Cupei Federației" este următorul : 
BĂIEȚI : 1. NICOLAE CREȚOI (C.S.U. 
Bv). 2. Ion Bobiț. 3. Mîrcea Ene (C.S.U. 
Bv). FETE : 1. DANIELA MUNTEANU,
2. Georgeta Băncilă, 3. Elena Neagoe.

Mihai BiRA

Fază din meciul Maroc — R.F.G. : Bensalem la balon, împreună cu 
coechipierul său Taadila. Intre cei doi jucători marocani. Tiemann, care 
încearcă să voleibaleze mingea, în timp ce Karamouchi, ultimul din 

dreapta, urmărește cu atenție faza...
Foto: T. MACARSCHI

cu cit mai puține erori de tehnică 
individuală și mai ales o prezență 
colectivă, punctată de multă dăruire. 
Și dacă vor juca așa, înseamnă că ei 
își vor face datoria, vor da dovada 
că sînt la înălțimea unui adversar 
de mare reputație.

,,XV“-le Franței, care beneficiază 
de un lot extrem de puternic, bine 
pregătit — dovadă victoriile facile 
obținute pînă acum — se arată decis 
să joace primul rol în finală. Pre
zența în reprezentativa cocoșului 
galic a unor valori autentice (Gour- 
don — aripă de 10,7 secunde pe 100 
m, selecționat pentru întîlnirea 
Franța—All Blacks, Poujade, Dennes, 
Ronaldo, Dubroca etc. în măsură să 
figureze în orice echipă de prima 
ligă) asigură echipei Iui Pierre 
Marrens o mare personalitate în te
ren. Tehnica excelentă a francezilor, 
perfecta lor conlucrare, posibilitatea 
de a rezolva cu o uimitoare sponta
neitate situațiile critice, iată alte 
atu-uri care vor atîrna greu în ba

lanță. Va fi — îndrăznim să antici
păm — o reușită demonstrație de 
rugby. Și ne-am bucura dacă tinerii 
din Capitală — elevi și studenți — 
care au intrarea liberă pe stadion — 
vor veni în număr cît mai mare 
pentru a urmări finala de pe „Giu- 
lești".

Arbitrului Francis Flingou i se vor 
alinia următoarele formații proba
bile :

ROMANIA : Milca — Ghiță, Barba. 
Cantea, Voicu — Moraru, Holban — 
Dziadyk, Atanasiu, Marin — FIucu, 
Pop — Bunduc, Oțetaru, Dumitrascu.

FRANȚA : Poujade — Gourdon, 
Billac, Dennes, Barataud — Trille, 
Azon — Beguerie, Bonaldo, Geneste 
— Saltel, Dupont — Dubroca, Kamos, 
Genoux.

Pentru locul 3 se vor întîlni for
mațiile Italiei și Spaniei. în perspec
tivă, o partidă foarte interesantă în 
care trei-sferturile squadrei azzurra 
vor încerca să se repete și să asi
gure victoria echipei.

LUCRĂRII! COMITETULUI EXECUTIV AL F.I.R.A.
Sîmbătă dimineața a avut Ioc Ia 

hotelul Intercontinental din Capitală, 
ședința, Comitetului Executiv al 
F.I.R.A. Cu acest prilej Comitetul

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE NAȚIONALE DE VOLEI

DINAMO (m) Șl RAPID (f) AU CUCERIT, DIN NOU, TITLURILE
MASCULIN

PITEȘTI, 21 (prin telefon). în Sala 
sporturilor din localitate au luat sfîr
șit întrecerile turneului pentru locu
rile 1—6, DINAMO cucerind, din 
nou, titlul de campioană. în prima 
partidă a ultimei zile s-au întîlnit 
„U“ Cluj și Viitorul Bacău. Ambele 
echipe au jucat de la egal la egal, 
victoria revenind, totuși, cu 3—0 (11, 
13, 11) studenților. Au condus M. Ma
rian (Oradea) — D. Dobrescu (Plo
iești). în cel de al doilea joc, I.E.F.S. 
a învins pe Rapid cu 3—2 (13, 4, —10, 
—9, 4). după ce giuleștenii se aflau 
la un pas de succes. Au arbitrat D. 
Vasile și M. Albuț (București). Dina
mo a terminat cu o nouă victorie 
turneul, învingînd pe Steaua cu 3—1 
(6. —12, 5, 6) la capătul unui meci 
spectaculos. Au condus M. Albuț 
(București) — Em. Ldudcc (Tr. Mă
gurele). Comisia de organizare a a- 
cordat, în final, următoarele premii: 
Aurel Drăgan (Rapid) — pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea voleiu
lui românesc, Pctrică Duduciuc (Stea
ua) — pentru cel mai bun ridicător 
și Gabriel Udișteanu (Dinamo) — 
pentru cel mai bun trăgător.

(I. FEȚEANU — coresp. jud.) 
_ CRAIOVA, 21 (prin telefon). Iată 

cîteva din rezultatele înregistrate în 
turneul final masculin, pentru locu
rile 7-12 t Electra — Voința Arad 
3—1 (6, 7, —13, 4), „U“ Craiova — 
Tractorul Brașov 3—1 (11, —9, 10,
4), C.S.U. Galați — Progresul 3—0 
(8, 11, 11). (ȘT. GURGUI — coresp. 
jud.).

FEMININ
BACĂU, 21 (prin telefon). Cam

pionatul feminin s-a încheiat si anul

acesta cu victoria echipei Rapid. 
Iată amănunte de la ultimele parti
de ale turneului pentru locurile 
1—6. Programul de sîmbătă a debu
tat cu meciul I.E.F.S. — Medicina. 
După un prim set adjudecat de stu
dentele de la I.E.F.S., medicinistele 
și-au impus stilul de joc, cîstigînd 
cu 3—1 (—12, 10, 8. 8). Au arbitrat 
foarte bine N. Găleșeanu (București)
— V. Szakacs (Baia Mare). în al
doilea meci s-au întîlnit Construc
torul și Penicilina, ieșencele invin- 
gînd cu 3—2 (15, —11, 11, —12, 7),
la capătul unui joc viu disputat. 
Au condus : A. Dinicu (București)
— Gh. loniță (Bacău), foarte bine, 
în, ultima partidă a zilei : Rapid — 
Dinamo 3—2 (—10, —7, 10, 9, 5).

Comisia de organizare a acordat 
următoarele premii : Constanța Bă-

lășoiti (Rapid) — cea mai completă 
jucătoare, Gabriela Popa (Medicina) 
— cea mai bună trăgătoare, Euge
nia Rebac (Rapid) — cea mai bună 
ridicătoare. (I. IANCU — coresp. 
județean).

CONSTANTA. 21 (prin telefon), 
în Sala sporturilor au luat sfîrșit 
întrecerile turneului pentru locurile 
7—12. Iată rezultatele din ultimele 
două zile : „U“ București — Ceah
lăul P. Neamț 3—1 (—6', 12, 10, 10), 
„U“ Timișoara — C.S.M. Sibiu 3—1 
(12, —12, 10, 10), Farul — „U“ Cluj 
3—2 (—9, —4, 7, 13, 13), „U“ Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 2—3 (11, —11, 
—10, 14, —5), Farul — Ceahlău] 3—0 
(14, 1, 8), „U" Cluj — „U" Timișoa
ra 3—0 (6, 13, 7). Au retrogradat în 
divizia secundă Ceahlăul și „U" 
București, (N. ENACHE — coresp.)

Executiv — sub președinția d-lui 
Marcel Batigne (Franța) — a luat în 
discuție și a stabilit ordinea de zi 
a Congresului F.I.R.A. ce se va des
fășura la Varșovia (25—27 mai) : Ra
portul secretarului general al F.I.R.A., 
cu privire la activitatea pe anul 
1972 ; unele probleme ale Comisiei 
tehnice referitoare la alcătuirea ca
lendarului competițional 1973/1974 : 
fixarea participanților — arbitri și 
antrenori — la stagiile de pregătire 
organizate de F.I.R.A. ; reînoirea unor 
mandate ale membrilor Comitetului 
Executiv; raportul Comisiei de pro
pagandă.

Comitetul Executiv a luat, de ase
menea, în discuție problema abateri
lor disciplinare săvîrșite pe terenu
rile de sport în cadrul Turneelor de 
seniori și juniori și a recomandat 
Comisiei tehnice a F.I.R.A. să întoc-

mească un regulament de sancționare 
a acestora.

în continuare au fost luate în dis
cuție unele modificări ale jocului de 
rugby propuse de International Board 
și s-a hotărît întocmirea unui studiu 
care să fie pus la dispoziția Con
gresului.

în același timp s-a hotărît ca vii
toarea ediție a Turneului F.I.R.A, 
pentru juniori să se desfășoare în 
orașul Heidelberg — R.F. Germania.

La lucrări au participat Ion Izvo- 
ranu (România), vicepreședinte, Jean 
Claude Bourrier (Franța), secretar 
general, Jean Marie Goaux (Franța), 
secretar general-adjunct, Hadj Maho
med Benjelloum, președintele Fede
rației marocane de rugby, Josef 
Havel, președintele Federației ceho
slovace de rugby, Sergio Luzzi Conti, 
președintele Federației italiene de 
rugby.

IN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE TIR 
SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT TREI TITLURI 

■»

• Ilie Codreanu campion balcanic la 60 focuri

A XV-a EDIȚIE A „CUPEI F. R. C.“

C CÎRJE-ÎNVINGĂTOR ÎNTR-0 ETAPĂ
CU UN FINAL ATRACTIV

După o cursă dură, partlcipanții la 
cea de-a XV-a ediție a „Cupei F.R.C.” 
au avut de străbătut ieri o etapă mai 
mult plată, desfășurată pe ruta Bucu
rești — Alexandria și retur (132 km).

Cicliștii au înfrpntat — din nou — 
un adversar neprevăzut, vtatul, care 
a bătut din față pe prima parte a în
trecerii, cînd plutonul a rulat compact. 
La întoarcerea spre București, aspec
tul cursei s-a schimbat, rivalitatea din
tre rutierii dmamoviști și cei steliștl 
dind naștere la tentative de evadare,

Campionatele internaționale de sărituri in apă

IN PRIMA ZI, DISPUTE ECHILIBRATE
SI SPECTACOLE FRUMOASE

■»

Ediția a VU-a a campionatelor 
internaționale de sărituri în apă 
ale României au început ieri la ba
zinul „23 August" din Capitală, în- ' 
trunind sportivi fruntași din șase 
țări : Polonia, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Ungaria, Bulgaria și 
România. în ziua inaugurală, dispu
tele au fost interesante, mai cu 
seamă la băieți unde s-a dat o 
luptă deosebit de strînsă pentru pri
mul loc între nu mai puțin de pa
tru concurenți I Ristan, Ganea, Tau
ber, și Traue (clasați, în final, în 
această ordine). Fiecare dintre a- 
ceștia a dorit să cucerească victo
ria și, ca atare, a căutat să execute 
salturile la nivel cît mai ridicat. 
Ceea ce s a și reușit, spre satisfac
ția publicului care a aplaudat exe
cuții pe cît de corecte, pe atît de 
spectaculoase. Succesul a surîs, pînă 
la urmă, lui Wolfram Ristan, deși 
greșise ultimul salt (2vs salt con
tra grupat). Dar cel care condusese 
pînă atunci, Steffen Traue, a ratat 
pur șl simplu săritura finală (1VS 
salt cu 3 șuruburi), fiind notat cu 
numai 21 p. Meritorie poziția lui 
Ganea și promițătoare cea a lui
Fabich.

La fete, victorie scontată a Silviei

Fiedler (locul 6 la J.O., locul 3 la 
C.E.) și onorabilă evoluție a Ecate- 
rinei Dumltriu. Reprezentanta R.D. 
Germane a făcut din plin dovada 
valorii ei, mai ales cînd a executat 
l‘/a salt cu 3 șuruburi și 31/, salt 
grupat pentru care a fost răsplătită 
cu ropote de aplauze.

Rezultate. TRAMBULINĂ BĂR
BAȚI i 1. W. Ristan (R.D.G.) 452,07 
p, 2. î. Ganea (România) 444,45 p, 
3. F. Taubert (R.D.G.) 441.64 p, 4. 
S. Traue (R.D.G.) 438,06 p, 5. G. Fa
bich (România) 434,97 p, 6. A. Sa- 
raclnski (Bulgaria) 411,75 p, 7. A. 
Andonov (Bulgaria) 37S,38 p, 8. W. 
Mllilc (Polonia) 368,40 p, 9. R. 
Kleeman (R.F.G.) 364,02 p, 30. D. 
Nedelcu (România) 355,61 p; PLAT
FORMA FEMEI i 1. Silvia Fiedler 
(R.D.G.) 369,30 p, 2. Ecaterina Du- 
mitriu (România) 310,35 p, 3. Bri
gitte Krux (R.F.G.) 253,20 p, 4. Mi- 
haela Atanasiu (România) 236,75 p, 
5. Eva Lazar (Ungaria) 234,90 p.

Astăzi, senioarele sar de la tram
bulină, iar seniorii de la platformă 
unde va evolua și Lothar Mathes, 
clasat pe locul 4 la J.O. întrecerile 
încep la ora 10 și la ora 17.

D. STĂNCULESCU

care au fragmentat plutonul. Un grup 
de circa 30 de alergători se distanțea
ză văzînd eu ochii sub privirile gru
pului din spate care, după o scurtă 
urmărire, pare resemnat.

în frunte spiritele se agită în per
manență, se fac sprinturi după sprin
turi, iar ia ieșirea din Ghimpați (15 
km pînă la sosire) se produce acțiu
nea decisivă : P. Drăgan, I. Vasiliev, 
C. earner, V. Pascale. S. Suditu și G. 
Hadsinaeov se detașează, după ei de
marează și C. Cîrje și împreună vor 
conlucra bine la trenă, luînd un a- 
vans considerabil. Cu un plus de re
surse, sprintul final și-l dispută bul
garul I. Vasiliev și dinamovistul C. 
Cîrje, care va ieși învingător cu mai 
puțin de o jumătate de roată.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. c. Cîrje 
(Dinamo) 3h 19:18 (timp cu bonifica
ție 3h 18:58), 2. I. Vasiliev (Trakia 
Plovdiv) același timp. 3. P. Drăgan (Vo
ința Buc.) 3h 19:19. 4. V. Pascale (Stea
ua) 3h 19:19, 5. C. Camer (Steaua) a- 
celași timp.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
DOUĂ ETAPE : 1. I. Vasiliev 7h 59:54, 
2. G. Hadsinaeov (Trakia) 8h 00:10, 3-
V. Pascale 8h 00:11.

Deși au sosit cu plutonul fruntaș, 
C. Gonțea (Olimpia) și I. Valentin 
(C. S. Brăila) au fost penalizați fie
care cu cite cinci minute pentru că au 
mers în „plasă". Azi se desfășoară ul
tima etapă, 60 km pe circuitul din 
strada Maior Coravu. Programul în
cepe la ora 8.30.

Tr. IOANIȚESCU

BELGRAD, 21 (prin telefon). Sim- 
bătă au început în capitala Iugoslaviei 
întrecerile Balcaniadei de tir la arme 
cu glonț, la care participă trăgători 
din Bulgaria, Grecia, România, Turcia 
șl Iugoslavia. în prima zi a competiției, 
reprezentanții țării noastre au avut o 
comportare remarcabilă la proba de 
armă liberă 60 focuri culcat seniori, 
unde, atît la individual, cit șl pe echi
pe au ocupat primul loc. Campion bal
canic a devenit tînărul sportiv ro
mân, Ilie Codreanu cu un rezultat 
foarte bun, 597 p. Senioarele au evoluat 
și ele bine, cucerind un loc doi la in
dividual Și titlul pe echipe la armă 
standard.

REZULTATELE PRIMEI ZILE : armâ 
standard 60 f. culcat senioare : 1. Sa- 
baskia (Iugoslavia) 593 p, 2. Mariana 
Feodot (România) 589 p. 3. Lipovanska 
(Bulgaria) 589 p. — Pe echipe : 1.
România 1 758 p; juniori : 1. Savic (I> 
595 p. 2. Georgiana Oprișan (R) 593 p, 
3. Dakic (I) 591 p ; armă liberă calibru 
redus 60 f. culcat seniori : 1. I. Codreanu 
(R) 597 p, 2. N. Rotaru (R) 595 n, 3.
Manthos (Grecia) 595 p : pe echipe :
1. România 2 373 p, 2. Iugoslavia 2 359 
p, 3. Bulgaria 2 350 p ; pistol liber 60 f : 
L. Danev (Bulgaria) 554 p, 2. Mandov 
(B) 553 p. 3. D. Iuga (R) 552 p î pe 
echipe : 1. Bulgaria 2 178 p, 2. România 
2 170 p, 3. Grecia 2 170 p.

Campionatul de lupte libere al Armatelor prietene

AZI DIMINEAȚĂ AU LOC FINALELE
Reuniunea de ieri din cadrul cam

pionatului Armatelor prietene, care se 
dispută în Capitală eu participarea lup
tătorilor din șapte țări, a fost de o înaltă 
valoare tehnică, majoritatea concuren- 
ților oferind meciuri spectaculoase. 
Am asistat la partide în care arbitrii 
au acordat cîte opt și zece puncte teh
nice fiecărui concurent. Nu o dată vic
toria a fost decisă in ultimele secun
de, la limită, ca de pildă, în meciul 
dintre campionul olimpic R. Dimitriev 
(U.R.S.S.) și Ri Bong Sun (R.P.D. Co
reeană) — cat. 52 kg — cîștigat de ul
timul cu 5—4.

Dintre sportivii noștri o impresie fru
moasă au lăsat P. Cernău, care in li
mitele categoriei 52 kg l-a întrecut prin 
tuș pe maghiarul Erdos (turul III) și 
va lupta în finală pentru medalia de 
aur cu Ri Bong Sun (R.P.D. Coreeană). 
Cernău a obținut in cele trei tururi tot 
atîtea victorii (două la tuș). La 74 
kg, M. Plrcălabu a dispus înainte de 
limită (tuș min. 7) de bulgarul Nedev 
șl are, cum se spune, medalia de ar
gint în... buzunar. în meciul cu so-

vieticul Kulesov, campion european 
în 1972, reprezentantul nostru N. Du
mitru (cat. 57 kg) a avut o comportare 
modestă, a fost mereu condus și a 
pierdut în final, cu 3—8. La categoria 
cea mai ușoară, 48 kg, C. Măndilă a 
cedat la puncte (7—10) în fața - campio
nului Ungariei, Seres.

ALTE REZULTATE : 57 kg : Ha Hi U 
(R.P.D. Coreeană) b. tuș Surend lav 
(R. P. Mongolă), Belcev (Bulgaria) b.p. 
Simon (Ungaria) ; 62 kg : Merkelov
(U.R.S.S.) b.p. Donciu (Bulgaria) ; 68
kg : Nacev (Bulgaria) bp. Boi An (R P. 
Mongolă), Kocsics (Ungaria) b.p. Koch 
(R.D.G.) ; 9i) kg : I. Dumitru (România) 
b.p. Baumann (R.D.G.). Dumitru can
didează cu succes pentru o medalie ; 
82 kg : v. Iorga (România) b dese. 
Arțag (R. P. Mongolă) ; 100 kg : E. Pa- 
naite (România) p.p. Csatari (Ungaria); 

-4-100 kg : șt. Stîngu (România) egal 
Sobodriov (U.R.S.S.)

Azi, de la ora 10, în sala de atletism 
de la Complexul sportiv „23 August", 
au loc partidele finale.

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE■ ULTIMELE ȘTIRI
RUGBYȘTII RAPIDULUI LA 

LEIPZIG
La Leipzig a-a disputat meciul inter

național de rugby dintre o selecționata 
a R. D. Germane și formația Rapid 
București. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul Se 10—8 (7—0).

ÎNTRECERILE TINERILOR 
FLORETIȘTI

Proba masculină de floretă din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă (tine
ret). care se dispută la Buenos 
Aires, a fost cîștigată de francezul Fre-

deric Pietru»ka — s victorii șl nici o 
tafrtager» ta turneul final. Pe locurile 
următoare: Mathias Behr (R.F.G.) —
4 v, Robert Brunlges (Anglia) — a v, 
Marek Wldera (Polonia) — 2 v etc. 
Pentru turneul final al probei feminine 
s-au calificat sovieticele Zola Fila
tova șl valentina Borușkina, veronl- 
que Bouquieres (Franța), Grazina 
Stazak (Polonia), Brigitte Ortel și 
Uta Klrcheis (ambele din R.F.G.).

TURNEUL DE POLO DE LA 
BELGRAD

In prima zi a competiției de polo pe 
apă „Turneul celor patru națiuni",

care se desfășoară la Belgrad, repre
zentativa Iugoslaviei a învins eu scorul 
de 5—3 (3—1, 1—2, 1—0, o—0) formația 
R. F. Germania, Intr-un alt joc, echi
pa Ungariei a întrecut cu 4—1 (1—0, 1—1, 
2—0—0) selecționata Olandei.

SZURKOWSKI ÎNVINS...
Etapa a 2-a a Circuitului ciclist al 

regiunii Sarthe (Franța), desfășurată 
pe traseul Sable — Alencon (163 km), 
a fost cîștigată de rutierul sovietic 
Nikolai Gorelov, cu timpul de 4h 25. La 
4 sec. de învingător au sosit francezii 
Hauvieux și Maho, iar pe locul patru, 
la 14 sec., s-a clasat polonezul Szur- 
kowski.


