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"LA UZINA „PROGRESUL^ BRĂILA

PE PODIUM ÎN PRODUCȚIE, 
PE PODIUM ÎN SPORT!...

Pentru sărbătoarea oamenilor muncii

un bogat program cultural — sportiv

București, octombrie 1972. Pe o su
prafață de 68 000 de metri patrați ai 
complexului expozițional de la „Casa 
Scînteii" flutură drapelele cîtorva 
zeci de țări. Tîrgul internațional 
București s-a deschis. Printre produ
sele românești, purtătoare de progres 
tehnic și economic, din ramura in
dustriei constructoare de mașini, ofe
rite pentru tranzacții comerciale, cî
teva mostre poartă marca UZiNEI 
BRAILENE „PROGRESUL".

_ Aprilie 1973. Firme din mai multe 
țări ale lumii au încheiate contracte 
pentru a cumpăra de la „Progresul" 
excavatoare hidraulice, rulouri com- 
presoare, prese cu fricțiune. în sec
ția mecanică o echipă de strungari, 
concentrați asupra mașinilor, finisea
ză cu o delicatețe desăvîrșită piese 
componente ale unui concasor cu 
trior C.M. 6. Lîngă noi este vicepre
ședintele clubului „Progresul", tova
rășul Apostol Stăncescu. îl rugăm 
să ne spună dacă printre mucitorii 
strungari, a căror muncă o admirăm, 
sînt și sportivi. Interlocutorul ne ara
tă cu privirea doi tineri. Ne spune, 
apoi: „Sînt Ion Paiu și Nicolae Voicu, 
componenți ai lotului național de ju
niori de lupte libere. Le urmărim 
comportarea, împreună cu antrenorii,

și trebuie să vă spun cu satisfacție 
că ea este exemplară. Fiind membri 
ai lotului — continuă vicepreședintele 
clubului — depun eforturi mari la 
antrenamente. Dar a doua zi dimi
neață, la fel cum fac ceilalți munci
tori. Paiu și Voicu își iau locurile de 
muncă la strunguri. Poate că în a- 
ceste momente ei uită că sînt spor
tivi fruntași. Sau. dimpotrivă, știind 
că sînt sportivi fruntași, vor să de
monstreze că pot lucra foarte bine 
și în producție".

Aveam să ne convingem, de altfel, 
că uzina brăileană este nu numai un 
apreciat partener de afaceri comer
ciale pe plan intern și pe plan ex
tern, dar și o pepinieră de sportivi 
de performanță ai țării. în primăvară, 
cînd am trecut cu privirea peste lis
ta cu numele reprezentanților țării 
noastre la crosul balcanic din Turcia, 
am citit, și pe acela al atletei 
Viorica Manolache. Junioară, încă, 
ea poate fi văzută după amiază de 
după amiază antrenîndu-se pe pista 
stadionului uzinei. Dar noi am vă
zut-o pe această muncitoare modela
toare la locul de producție și mărtu
risim că am fost impresionați de cu
vintele ei: „Nu fac eforturi deosebite 
pentru a împleti performanța cu ac-

locul de muncă. Aș spunetivitatea la locul de muncă. Aș spune 
chiar că după ce ies din schimb și 
mă duc pe stadion mă simt mai pu
ternică și mai dornică să dedic spor
tului timpul meu liber".

în fiecare secție, în ateliere, există 
grafice care oglindesc activitatea fie
cărui muncitor în parte în îndeplini
rea sarcinilor. Aproape că nu am în- 
tilnit loc de muncă în care sportivii 
de la „Progresul" să nu se afle prin
tre fruntașii în producție. „Muncă 
de calitate și sport de calitate" — 
aceasta este deviza pe care au adop
tat-o nu numai tinerii ale căror nu
me le-am amintit, dar și atleții strun
gari Doru Done și Pândele Buzea și 
încă mulți alții.

Reputatul club brăilean pregătește 
pentru 1 și 2 Mai un bogat program 
cultural-sportiv. Nu încape nici o în
doială — de altfel am si citit o parte 
a textului brigăzii de agitație — că 
printre „laureații" care urmează să 
fie felicitați în public și cărora li se 
vor înmîna diplome, vor fi și munci- 
torii-sportivi. De pe podiumul frun
tașilor în producție, ei vor urca pe 
podiumul vîrfurllor sportive.

PROLETARI SW TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂV

ZIAR AIL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX — Nr. 7393 4 PAGINI 30 BANI Marți 24 aprilie 1973

COTA RUGBYULUI ESTE DIN NOU ÎN CREȘTERE...

Ion GAVRILESCU

V
Foto: I. MIHAlCA

MM

de un mare dinamism. Cheia succesului juniorilor ro- 
In fotografia noastră, un atac francez este stopat din 
Dziadyk, Moraru ’ ~ _ . - 1 —■

Finala Turneului F.I.R.A. ’73 a fost caracterizată 
mâni a fost apărarea strictă și contraatacul fulgerător, 
start de talonerul Oțetaru. li vin în ajutor Holban,

ECHIPA
DE SENIORI

PROMITE 
SĂ-SI RECAPETE

PRESTIGIUL

O INIȚIATIVĂ SIBIANĂ DIVIZIA ȘCOLARĂ DE CROS, PE ECHIPE
în lumina prevederilor recentei 

Hotărîri. a Plenarei C.C. al P.C.R., 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, In
spectoratul județean școlar și Comi
sia 
gă

județeană de atletism de pe lîn- 
C.J.E.F.S. Sibiu, au luat iniția-

5
tiva organizării diviziei școlare de 
cros pe echipe, competiție cu carac
ter de masă la care vor participa 
elevii din toate școlile orașului. Ea 
urmărește atragerea unui număr 
cit mai mare de elevi în practica
rea celei mai simple forme de aler-

gare, precum și lărgirea posibilită
ților de selecție a elementelor ta
lentate pentru sportul de perfor
manță.

Competiția cuprinde patru etape 
în această primăvară : etapa I, în 
ziua de 25 aprilie, etapa a II-a la 
9 mal, etapa a Iii-a la 16 mai, eta
pa a IV-a la 23 mai, precum și pa
tru etape în toamnă, după cum ur
mează : 3, 10, 17 și 24 octombrie.

Regulamentul întrecerii prevede 
că pot participa TOȚI elevii, băieți 
și fete, fiecare echipă fiind alcătuită 
din 4 alergători iar rezultatul pri
milor trei contînd în clasament.

Numărul de echipe participante 
reprezentând o școală ESTE NELI
MITAT, astfel că la întreceri să 
participe cît mai mulți elevi. Echi
pele clasate pe primele locuri vor 
primi premii și diplome. Redacțiile 
ziarelor județene, „Tribuna Sibiu
lui" și „Die Woche“ vor atribui cite 
o cupă pentru școlile care participă 
cu cele mai multe echipe.

în decurs de numai o săptămînă 
echipa reprezentativă de rugby — 
seniori — a României a susținut două 
intîlniri internaționale oficiale, am
bele încheiate cu victorii : 16—3 cu 
Spania și 69—9 cu Marocul. Sînt suc
cese care lasă să se întrevadă noi 
perspective pentru rugbyul nostru. 
Dorim să facem însă o precizare : 
nu rezultatele în sine sînt cele care 
au determinat afirmația de mai sus, 
ci, în principal, maniera în care au 
evoluat coniponenții naționalei.

Este incontestabil, meritul colecti
vului de antrenori (Dumitru Ionescu 
— Theodor Kădulescu) și a noii orien
tări dată de federație în închegarea 
unui XV cu calități mult mai a- 
proape de cerințele actuale ale spor
tului cu balonul oval, un XV în. care 
experiența se îmbină mai convingă
tor decît în trecut cu vitalitatea u- 
nor tineri jucători. Permanenta in
fuzie de tinerețe — după cum ne-au 
mărturisit antrenorii, ei sînt dispuși 
să continue această împrospătare — 
reprezintă unul din mijloacele esen
țiale de depășire a momentului cri
tic în care se afla rugbyul românesc.

începutul este edificator. Nu mai 
puțin de 8 jucători (Cristea, Mo-

și Pop.
Vizitiu, Traian Doiciu și Alexandru 
Carnabel, care au știut mai întîi 
să selecționeze cu competență un 
lot valoros, apoi să-l pregătească 
la nivelul cerințelor unui astfel de 
turneu internațional și, în fine, să-i 
insufle încrederea în posibilitățile 
sale, în victorie. în fond în ce a 
constat buna pregătire ? în ritmulomânia a fost gazda unor competiții importante,, organizate de că

tre Federația Internațională de Rugby Amator, „Turneul F.I.R.A.", 
pentru juniori, la care au luat parte 8 reprezentative, și întîlnirile 

seniorilor din campionatul F.I.R.A. cu echipele Spaniei și Marocului. După 
cum se știe, comportîndu-se excelent, rugbyștii români au obținut suc
cese pe toată linia. Iată mai jos, comentarii pe marginea frumoasei com
portări a sportivilor noștri.

Cei mai tineri rugbyști ai Româ
niei ne-au adus la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute o dublă și mare sa
tisfacție : victoria asupra prestigi
oasei echipe a Franței (16—11) și, 
totodată, cucerirea primului loc în 
Turneul F.I.R.A. 73, echivalent cu 
un campionat european pentru ju
niori. Ei confirmă, astfel, succesul 
de anul trecut, din Italia, cînd 
s-au clasat tot pe locul I, situîn- 
du-se pe primul plan în Europa 
continentală. Iată, așadar, că 
rugbyul românesc și-a probat încă 
o dată potențialul remarcabil peILIE IONESCU-coresp. județean.

care îl manifestă în ultimii douăzeci 
de ani, cînd a pornit la asaltarea 
celor mai înalte poziții din ierarhia 
mondială. Și cum bucuria ne-a fost 
prilejuită de juniori, avem motive 
întemeiate să așteptăm cu deplin 
optimism viitorul...

Echipa de juniori 73 a României 
s-a prezentat în acest turneu bucu- 
reștean bine pregătită, cu un moral 
excelent, o dîrzenie și voință de a 
învinge rar întîlnite. Aceste calități 
i-au fost transmise de u-n colectiv 
de tehnicieni harnic, priceput, com
pus din Eduard Denischi, Nicolae

Dimitrie CALLIMACHI 
Modesto FERRARINi

Emanuel FANTANEANU 
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

Aspect din cursa fetelor a crosului organizat duminică, în Capitală, în 
sectorul V.

ACOLO UNDE EXISTA PREOCUPARE
SPORTUL DE MASA ÎNFLOREȘTE!
• Zilele trecute, asociația 

:ivă Unirea Tricolor a organizat 
,Crosul tineretului" la care au par- 
:icipat peste 1 500 de tineri și tinere 
ie la autobazele de transport Bucu- 
-ești. După dispute dîrze, urmărite 
ie numeroși spectatori prezenți pe 
stadionul Constructorul, Nicolae 
&umitrache și Maria Delecoiu (de 
la Autobaza 5) au ocupat primele 
tocuri.

• In întâmpinarea zilei de 1 Mai 
iînț în curs de desfășurare com
petiții la tenis de masă, șah, trîntă, 
orientare turistică, la care participă 
peste 400 
București.

» La 30 
îxcursii la 
peste 300 
participe și la 
are turistică.

spor-

salariați de la I.T.A.

aprilie se vor organiza 
Sinaia, cu 10 autobuze, 

de salariați urmînd să 
un concurs de orien-

• între 29 aprilie și 1 mai va a- 
vea loc o competiție fotbalistică re
zervată fetelor în orașele București 
și Giurgiu.

• 800 de elevi de la Școala de șo
feri profesioniști participă zilnic la 
gimnastică în producție, urmînd ca 
inițiativa să se extindă și în cele 
lalte opt unități ale întreprinderii. 
Secretarul asociației Mihai Chio_ 
veanu, un neobosit activist sportiv, 
ne-a mai înfățișat că în planul de 
muncă figurează amenajarea, în in
cinta gării Filaret, a unor terenuri 
de handbal și volei prin munca pa
triotică a tineretului.

• Sala de sport a asociației Uni
rea Tricolor este deschisă zilnic de 
la ora 14 la 20 pentru antrenamente 
și întreceri de trîntă, șah și tenis 
de masă.

„SĂPTĂMÎNĂ SPORTURILOR", LA GHERLA
începînd de ieri, peste 2 000 de ti- 

îeri și tinere din orașul Gherla au 
nceput întrecerile în opt ramuri de 
;port, dotate cu „Cupa 1 Mai“. Elevii

„CUPA 1 MAI
IN PLINĂ

DESFĂȘURARE
In mai multe asociații _ sportive 

>ucureștene au început întrecerile 
Iota te cu „Cupa 1 Mai". La asocia- 
ia „Grivița Roșie", competiția pro- 
;ramează întreceri la volei, șah, 
tandbal, fotbal și tenis de masă, 
a fiecare participînd cîte zece e- 
hipe de secții. In disputele de 
iînă acum s-au evidențiat secțiile 
.Mecanică utilaj chimic" (fotbal), 
Metalurgic" (volei) și „Atelier c- 
cctric vagoane" (handbal).

Muncitorii constructori din ca- 
lrul asociației „Progresul I.C.M. 2“ 
-au întrecut și se întrec la șah și 
enis de masă. Partidele de tenis 
le masă, care s-au terminat, au de- 
emnat ca învingător pe dulgherul 
’etre Tache de la Șantierul 6. Tot 
a . „Progresul" aproape 200 de lu- 
irători au participat la o excursie, 
dzitînd localitățile Bușteni, Poiana 
îrașov și stațiunea Pîrîul Rece.

„Cupa 1 Mai“ și_o vor disputa în 
iceastă săptămînă și salariații de 
ia I.T.B. la fotbal, șah și tenis de 
Tiasă.

D. NEGREA

DE CE TURISMUL ȘI
SINT... COPII OROPSIȚI
ASOCIAȚII

Raid-anchetă prin cîteva

în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului se acordă o mare importanță 
angrenării unui număr sporit de ce
tățeni, în practicarea exercițiului 
fizic, cu ajutorul unor forme sim
ple, accesibile. între ele, turismul 
— și mai ales drumeția — se situ
ează la loc de frunte. în realizarea 
acestui deziderat, sînt chemate să 
joace un rol major, împreună cu 
organizațiile U.T.C. și ale pionieri
lor, și asociațiile sportive sindicale 
din întreprinderile și instituțiile 
orașelor.

Cum se realizează, practic, aseme
nea acțiuni, în ce măsură își ating 
scopul, ce proporție din masa de 
salariați este cuprinsă în asemenea 
acțiuni — iată tot atîtea puncte de

SPORTIVE ?
întreprinderi din Capitală

plecare ale unui recent raid-anche- 
tă efectuat la cîteva unități indus
triale ale Capitalei.

DOUĂ ACȚIUNI TURISTICE 

PE SÂPTĂMÎNÂ

DRUMEȚIA

LA UNELE
rare a celor mai importante dintre 
acțiunile organizate în luna mar
tie : în zilele de 3 și 4, 140 de sa
lariați au fost la Predeal, în 10 și 
11 — 41 pe Valea Prahovei, în 23. 
24 și 25 — 107 excursioniști au vi
zitat mai multe obiective turistice 
din țară.

— Dar cea mai importantă ac
țiune, mult apreciată, de către sa-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 2-a)

BELGRAD, 23 (prin telefon). 
Luni după-amiază, după trei zile 
de întreceri, s-a încheiat Balcania
da de tir ediția 1973, la care ținta- 
șii români au repurtat un frumos 
succes, obținînd locul I pe na
țiuni.

în ultima zi s-au disputat două 
probe, pistol calibru mare și armă 
standard 3x20 focuri seniori. La 
pistol, victoria a revenit lui Dan 
luga, după o luptă strînsă cu iu
goslavul Peternel. Toți cei patru 
pistolari români au tras bine 
astfel locul 
chipa țării 
apreciabilă, 
clasată.

REZULTATE: 
mare 30 + 30 focuri: 1. 
(România) 579 p (Ia precizie 286 
— la viteză 293), 2. F. Peternel
(Iugoslavia) 578 p, 3. L. Giușcă (R) 
576 p, 4. M. Roșea (R) 576 p...

și 
I a fost cîștigat de e- 
noastre 
față de

la o diferență 
Grecia a doua

pistol calibru 
Dan luga

12.’ I. Comeliu 
dor 553 p. Pe 
2297 p, 2. Grecia 
slavia 2278 p. Armă standard 3x20 
focuri seniori: 1. I. Juhasz (Iugo
slavia) 568 p, 2. Z. Milutinovici (I) 
565 p, 3. I. Olărescu (R) 564 p, 4.
1. Codreanu (R) 563 p, 5. St. Caban 
(R) 562 p... 11. Gh. Vasilescu 547 
P (!). Pe echipe: 1. Iugoslavia 2249 
P, 2. România 2236 p, 3. Grecia 
2197 p.

La proba de pistol viteză, disputa
tă duminică, echipa română s-a cla
sat pe locul III (1. Bulgaria 2334. p,
2. Grecia 2300 p, 3. România 2277 
p) datorită celor trei rateuri la 
pistolul lui M. Roșea. Conform re
gulamentului internațional lui i 
s-au anulat 8 focuri, acordîndu-jț-se 
astfel 512 p.

Clasament general: 1. ROMA
NIA 11 titluri, 2. Iugoslavia 10 t.,
3. Bulgaria 3 t.

566 p... 16. M. Teo- 
echipe : 1. România 

2281 p, 3. Iugo-

Dl TENIS Bl MASA ROMANI Șl CHINEZI. LA HUNEDOARA

(Continuare în pag. a 4-a)D. VATAU — corespondent

lor de sport din orașul nostru. Pu
blicul entuziasmat a aplaudat cu 
căldură pe jucătorii oaspeți și cei 
români, și în special evoluțiile

campionul lumii. Si En-Tin

Octavian GUȚU

DUPĂ ETAPA

DESPRE TINEREȚE Șl RECEPTIVITATE

«■Mai

cei mai buni oameni ai craiovenilor în jocul de la Cluj, nu se lasă bătut 
Niculescu, Bădin și Mureșan îl urmăresc, unii satisfăcuți, alții decepționați...

Foto : Andrei LUCA

CLUJ. — Manta, unul dintre 
nici de această minge! Fanea,

neobișnuit de ardent, în care doar 
două echipe — Jiul și Sport Club 
Bacău — par

din orașul de pe Someșul Mic par
ticipă la competiții de atletism, bas
chet, ciclism, volei, popice, tenis de 
masă, șah, fotbal, sporturi pentru 
care manifestă o mare pasiune. Dar 
competițiile de masă se organizează 
nu numai pentru școlari, ci și pen
tru tineretul din fabrici și instituții. 
Astfel, iubitorii sportului de la So
meșul, C.P.L., Meseriașul și I.G.C.L. 
își dispută cu multă însuflețire tro
feele tradiționale puse în joc.

...La 30 de acțiuni turistice cu 
un total de 1 500 de participanți 
(date riguros înregistrate de către 
secretarul asociației sportive Gol- 
feder Lupul s-au ridicat cele două 
cifre care reprezintă schematic ac
tivitatea turistică din acest an, la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București. Așadar, cam două ex
cursii sau ieșiri în împrejurimile 
Bucureștilor, în fiecare săptămînă. 
Faptul ni se pare, de la început, o 
realizare. Iată și o scurtă enume-

ÎNTÎLMRILE PRIETENEȘTI DINTRE JUCĂTORII

Teodor Gheorghe a dispus de
HUNEDOARA, 23 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru). în- 
tr-o sală arhiplină a avut loc luni 
seara întîlnirea amicală dintre re
prezentativele feminine și mascu
line de tenis de masă ale Româ
niei și R. P. Chineze. Meciurile aș
teptate cu un viu interes au oferit 
o adevărata demonstrație iubitori

Ioan VLAD

După etapa de duminică, a XXI-a, 
campionatul primei divizii ne oferă 
un clasament în mare fierbere. Pre
supusul duel Dinamo — Steaua 
pentru titlul de campioană s-a 
transformat într-un „turnir in cinci", 
la care mai participă C.F.R. Cluj, 
Universitatea Craiova și F. C. Ar
geș. Iar dacă ne gîndim că miercuri 
seara s-ar putea să avem un nou 
lider — Universitatea Craiova —
ajungem la concluzia că lupta pen
tru titlu oferă nenumărate va-

In Parcul Muncitorilor din Oradea, momer.t din întrecerea de croscontind pentru faza municipală a 
competiției. foto : AI. ȘOMOCIII

A XXI-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL
 » .

riante. Partea cea mai picantă a 
disputelor „cvintetului" este pre
zența C.F.R.-ului din Cluj într-o 
poziție de-a dreptul neverosimilă 
Iar dacă adăugăm ci
roviarii cl-j"- «-*- u wcte -* r 
tori cu p «au =
fața reșițnsLMr * * *
din bucura -er-
echipa do< . . — • . -
departe rava ••-■.u? * 
campionat

Meditîm: ae<*ra acestui clasament (Cd a
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ECOURI LA MATERIALELE PUBLICATECARTEA SPORTIVĂ UN BUN AL TUTUROR se apropie de

Campionatul

sfirșit

O ETAPĂ CU MAI MULTE SEMNIFICAȚII

LE CE? DE CE? DE CE?

Pe adresa redacției ne-au sosit 
numeroase ecouri privind destinele 
cărții sportive, ca urmare a anche
telor publicate 
Facem loc. azi. 
putat specialist, 
șu. autor a 
bllcate sub

în ziarul nostru, 
oj» iiilor unul re- 

conf. N. Gh. Băia- 
multe volume pu-mai 

egida Editurii Stadion.

★
lucrărilor apărute înNumărul 

domeniul literaturii sportive, prin 
cunoscuta 
crescut de la an la an. La tematica 
variată și tratată cu toată exigen
ța impusă de apariția oricărei lu
crări tipărite, se adaugă o prezenta
re din ce în ce mai reușită din 
punct de vedere grafic și artistic.

Editura ,,Stadion" se străduieș
te să ofere publicului lucrări utile 
si valoroase, dar consider că se face 
încă prea puțin pentru populariza
rea cărții sportive.

Un prim domeniu pe care vreau 
să-l aduc în discuție este cel al 
tirajului foarte redus al cărții

editură „Stadion", a

ÎNTÎLNIRE AMICALĂ 
ÎNTRE STUDENTI

Șl TINERI SPORTIVI 
DE LA UZINELE 
„23 AUGUST"

Terenurile de sport ale Institutu 
lui Pedagogic au găzduit o întîlnire 
între sportivii Universității din 
București și cei ai Uzinelor „23 
August" Au avut loc partide de 
handbal și de volei, desfășurate In- 
tr-o atmosferă deosebit de amicală 
și urmărită de un public numeros, 
alcătuit din studenți și din salariați 
ai uzinei.

în ambele jocuri victoria a reve
nit studenților. Handbaliștii au cîș
tigat cu 30—19, iar voleibaliștii cu 
3—1. Rezultatele tehnice contează, 
însă, mai puțin, scopul principal al 
acestei reuniuni urmărind întărirea 
prieteniei dintre tinerii muncitori și 
universitari din Capitală. El a fost 
în întregime atins.

în curînd vor avea Ioc jocurile 
revanșă, care se vor desfășura, de 
data aceasta, pe terenurile de sport 
ale uzinei.

Daniel DIACONESCU
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sportive, în comparație cu 
țările actuale.

Gindindu-ne la întreaga 
Iație a țării sau numai la 
rul tuturor școlilor și al
tecilor căminelor culturale — unde 
consider că este necesar să ajungă 
cel puțin un exemplar din fiecare 
carte sportivă, pentru fiecare loca
litate rurală sau urbană — atunci 
ne putem da seama că tirajul 
tual este necorespunzător.

Cartea sportivă are menirea 
lămurească populația despre
semnătatea exercițiilor fizice și să 
o atragă spre practicarea lor, cu 
regularitate, pentru întărirea sănă
tății și creșterea capacității de 
muncă Pentru a putea fi consulta
tă și procurată de cît mai mulți ce
tățeni, cărții sportive trebuie să i 
se facă o popularizare mai eficien
tă, prin toate mijloacele care ne 
stau la dispoziție (presă, radio, te
leviziune) și să fie tipărită într-un 
tiraj incomparabil mai marc.

în ceea ce privește aportul libră
riilor la desfacerea cărții sportive, 
încerc, din păcate, un sentiment 
de insatisfacție. Mi-am format de
prinderea, încă de la vîrsta liceală 
de a urmări cu regularitate, aproa
pe săptămînal, ce este nou în li
brării, în diferite domenii ale lite
raturii și, în mod deosebit, în lite
ratura de specialitate. Am intrat în 
librăriile bucureștene și în multe 
de pe cuprinsul țării. Am avut, însă, 
o strîngere de inimă constatînd că 
în vitrinele librăriilor și la „colțul 
noutăților", cartea sportivă nu apa
re lingă celelalte surori. Expune
rea unei cărți atrage atenția, 
contestabil, unui public mai 
ros decît dacă s-ar găsit 
la standul de specialitate și 
probabil că, și un mai mare
de cetățeni vor fi tentați să și-o 
procure, mai al<?s că ea se adre
sează tuturor indiferent de vîrstă.

Mă întreb de cc cartea sportivă 
nu are loc în vitrinele librăriilor

.,Mihai Eminescu", 

.,M. Sadoveanu", „1 
pentru a oferi numai cîteva 
ple?

Cît privește standul sau 
rul rezervat pentru cartea 
vă, abia îl găsim în unele 
Cred că orice lucrare ce 
despre tonifierea omului, 
modul și mijloacele cu care sănă
tatea și puterea de muncă a fie
căruia dintre noi poate fi sporită, 
prin folosirea exercițiilor fizice, 
trebuie să poate fi văzute de un pu
blic cît mai numeros.

Este bine să amintesc că exer
cițiile fizice sînt mijloacele cele 
mai indicate și mai ieftine pentru 
sănătatea noastră, pentru 
rea capacității de muncă, 
a fi întrebuințate în procesul 
producție și pentru 
tinereții 
timp.

Ținînd 
derente, 
mai multă atenție cărții sportive și 
să se găsească formele cele mai 
adecvate pentru a facilita contac
tul cel mai direct cu cititorii.

Sugerez, de asemenea, ca într-o 
librărie centrală să se organizeze 
o secție specială pentru cartea 
sportivă, care să fie cît mai bine 
înzestrată cu lucrări de specialita
te și de unde să ni Ie putem 
cura eu mai multă ușurință.
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Am pus în discuție cîteva 
bleme privind cartea sportivă, de
oarece consider că și acest dome
niu de activitate poate contribui 
la rezolvarea unor măsuri înscrise 
în actuala Hotărîre a Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și a 
sportului în țara noastră, spre fo
losul tuturor, indiferent de vîrstă, 
sex și profesiune.

Penultima etapă a campionatului 
divizionar, menită să limpezească 
apele în cele patru serii preliminare, 
a prezentat un interes sporit deoarece 
a constituit și un criteriu de verifi
care a stadiului pregătirilor membri
lor loturilor de juniori și seniori, a- 
flate în fața unor importante con
fruntări internaționale.

Fără doar sl poate că participarea 
tinerilor noștri popicari la apropiatele 
campionate europene, polarizează a- 
tenția generală. Reprezentativa fe
minină are de apărat la Prerov tit
lul continental, cucerit acum doi ani 
la Galați. De aceea am găsit de cu
viință să urmărim evoluția cîtorva 
junioare vizate a reprezenta țara la 
C.E. Rapfdista Elena Gonciar și Vasi- 
lica Pințea, jucînd pe teren propriu, 
au dat satisfacție sută Ia sută, fiind 
marcate cu 464 și, respectiv. 432 p.d. 
De remarcat că Vasilica Pințea a 
avut ca adversară directă o colegă de 
lot și anume pe Bălașa Mirică (Laro- 
met București) care a găsit, mal 
greu, particularitățile arenei, obți- 
nlnd totuși un rezultat mulțumitor: 
407 p.d. Sportivele menționate au ară
tat siguranță și în manșele „izolate", 
tncadrîndu-se In limitele permise la 
„bilele goale".

La Băicoi, unde echipa locală Pe
trolul (antrenor — Cristian Păunescu) 
a obținut o nouă victorie categorică 
In cursa pentru calificarea In tur
neul final, a concurat și Caliopia 
Băncilă (Frigul București). Ea a avut 
ca parteneră tot o junioară — Elena 
Irimia. Duelul dintre aceste două 
sportive,, a dat cîștig de cauză gaz
dei, care s-a detașat nesperat de 
mult de adversara ei: 411—357 p.d. Se 
pare că bucureșteanca, care nu a dat 
randamentul scontat nici In turneul 
efectuat recent In R.D. Germană, se 
află în eclipsă de formă, în pofida 
optimismului manifestat de antreno
rul lotului reprezentativ. Tudor Bu- 
zea, acesta străduindu-se să o aducă 
Ia același numitor cu jucătoarele de 
nădejde Să sperăm!

Corespondentul nostru din Craiova, 
N. Drăgănoiu, nu evidențiază pe nici 
una dintre cele trei junioare de la 
Voința Tg. Mureș și anume, Maria

Todea, Elisabeta Szilaghi și Erika 
Szasz, jucătoare care ne obișnuiseră, 
în ultima vreme, cu evoluții constan
te și promițătoare.

Cîteva cuvinte despre comportarea 
seniorilor. După o Indisponibilitate 
mai îndelungată, dubla campioană 
mondială Elena Trandafir a reintrat 
cu brio în activitatea competițională. 
Ea ă obținut, sîmbătă după-amiază 
în sala din Giulești, 431 p.d. Debu
tantă în lotul senioarelor, Elena Bir- 
ligea (Petrolul Băicoi) a doborît pe 
teren propriu 473 de popice, emițînd 
— In mod justificat — pretenții la un 
Ioc în echipa națională. S-au mai im
pus atenției selecționerilor Ana Pe
trescu (486), Mariana Antus (411 — în 
deplasare), Ilie Băiaș (913) și Petre 
Purje (895 în deplasare).

In ceea ce privește întrecerile pen
tru calificarea In turneul final al 
campionatului, echipele Rapid Bucu
rești (seria Sud), C.S.M. Reșița (seria 
Nord) la fete, Constructorul Galați 
(seria Sud) și Voința Cluj (seria 
Nord) sint virtuale cîștigâtoare ale 
grupelor respective. In schimb, pen
tru celelalte locuri care dau dreptul 
de participare la faza decisivă a cam
pionatului candidează mai multe for
mații, ceea ce ne îndreptățește să 
anticipăm că ultima etapă a prelimi
nariilor va fi aprig disputată.

în încheiere, un fapt puțin obiș
nuit: jucătoarele de la Hidromecanica 
Brașov au ajuns la Oradea, unde a- 
veati de susținut un meci restanță, 
fără carnetele de legitimare și, în 
consecință, au pierdut la zero întâl
nirea cu echipa locală Voința. Negli
jența s-a răzbunat cruntl

Tr. IOANIȚESCU

• Există o obligație generală
— șl elementară — ca la reuniu
nile sportive să se asigure asoisten- 
(ă medicală. Obligație ignorată u- 
neori, deoarece duminică, la me
ciul de handbal din cadrul divi- 
eiei A dintre Universitatea Bucu
rești și Rapid București pe tere
nul de la „Tineretului" nu exista 
nici un cadru medicul. Accidenta
tă, Slmona Arghir privea deznă
dăjduită spre toate colțurile tere
nului. Dar...

• Se apropie startul în cea de 
a XXVI-a ediție a competiției In
ternaționale „Cursa Păcii". Un mo
tiv in plus de Îngrijorare pentru 
F. R. Ciclism. Planul său inițial 
a dat greș (nu este de mirare, 
deoarece era foarte „fragil") și 
acum se merge pe compromisuri. 
Sînt schimbați antrenorii (o ve
ritabilă... horă), sînt reuniți In a- 
celașl lot rutieri cu stadii diferite 
de pregătire... Timpul scurt, care 
a mai rămas pînă Ia cursa Praga
— Varșovia — Berlin, nu este fo
losit (nici măcar acum, In ceasul 
al 12-lea) pentru un antrenament 
comun, serios, ci pentru partici
parea la o serie de competiții in
ternaționale. Dispersați, obligați să 
sacrifice zile de pregătire pentru 
deplasări, alergătorii nu vor pu
tea fi la ora startului în plenitu
dinea forțelor. Cine răspunde pen. 
tru toate aceste inadmisibile gre
șeli ?

• Duminică seara, evident 
marcat de cele văzute, corespon
dentul nostru din Timișoara, P. 
Arcan, ne relata la telefon un 
fapt fără precedent înaintea me
ciului feminin de handbal de di
vizia A, dintre echipele Universi
tatea Timișoara și Progresul Bucu
rești, s-a disputat — tot pe tere
nul Universității — partida din 
divizia școlară și de juniori intre

reprezentativele școlilor sportive 
din Timișoara și Oradea. Meci cu 
miză pentru cîștigarea seriei. A 
invins, cu 6—3, formația locală. 
Firește, înfrîngerea nu putea de
clanșa un val de bucurie în ta
băra orâdeană. Dar, de aici și 
pînă la acte huliganice este un 
drum ce nu trebuia parcurs. Ele 
au fost însă declanșate — de cine 
credeți 7 — chiar de către antre
norul echipei din Oradea, profesor 
gicolae Haiduc. La pauză, cînd 
scorul era 3—1 pentru gazde, a 
bătut-o pe una din elevele tale, 
iar la sfîrșitul meciului, în fața 
unei tribune stupefiate, a pus-o 
pe Emilia Mezei și pe una dintre 
colegele sale să parcurgă terenul 
de joc, tîrîș, în genunchi și coate. 
Degeaba au protestat oficialii și 
publicul. „Profesorul" s-a menți
nut, ferm, pe poziție. Doar inter
venția rectorului Universității din 
Timișoara, conf. univ. Petru Stan- 
ciu, a pus capăt acestui spectacol 
penibil, Inuman. întreaga echipă 
plîngea, afectată de ceea ce se 
întîmpla, dar și cu gîndul la ce o 
aștepta, în continuare, de la 
profesorul cu veleități. De cînd 
sportul s-a transformat din mij
loc de distracție în metodă de tor
tură ? De cînd un antrenor dis
pune de copiii noștri ca de niște 
slugi ? Subliniind încă o dată că 
Nicolae Haiduc reprezintă un caz 
unic în sportul românesc, ne per
mitem — totuși — să întrebăm 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului : ce părere are despre un 
astfel de pedagog ? Școala sporti
vă din Oradea se împacă oare de 
multă vreme cu „metodele" pro- 
fesorului său ?

Așteptăm intervenții prompte și 
intransigente din partea forurilor 
de resort

Hristache NAUM

Conf. N. GH. BĂIAȘU

a
ra HALTERE

BASCHET ■S3

ÎN ÎNTÎLNIRI
BARI, 23 (prin telefon). In ziua 

a doua a turneului de calificare pen
tru campionatul european de baschet- 
junioare, echipa României a fost în
trecută de cea a Italiei cu scorul de 
45—44 (21—25), după un meci în care 
a evoluat sub posibilități, plerzînd

LAURENȚIU ȚIȚEI

UN JUNIOR ÎN PLINĂ AFIRMARE
Din cauza timpului nefavorabil, dteva 

partide cortfind pentru competiția „Cupa 
municipiului București" nu s-au putut 
disputa. Acestea ar fl trebuit sS de
semneze cîștlgătorii la categoriile : 
13—14 ani (băieți șl fete) și 17—18 ani — 
băieți.

Florin Segărceanu (Dinamo), Ia cate
goria 11—12 ani, l-a Învins categoric pe 
colegul său de club. D. Antonescu, cu 
6—2. 6—2. în turneul final pentru cate
goria 15—16 ani, L. Țiței (Școala spor
tivă nr. 2 Constanța) a fost de departe 
cel mai bun. M. Mîrza (Progresul) a 
dispus toarte greu de dinamovlstul N- 
Neuman. tn plin progres, cu scorul de 
6—7. 6—4. 6—4. ocupînd locul II. Locul 
III l-a revenit Iul R. Opreanu (Electrica 
Timișoara), iar locul IV Iul Neuman.

Turneul pentru desemnarea cîștigă- 
torulul la categoria 17—18 ani are o si
tuație mai complicată. Dacă în restanța 
dintre Florin Manea (Dinamo) și C. 
Curcă (Progresul) va pierde dinamovls
tul. iar Țiței va cîștiga la I. Russen 
(Progresul), titlul Va intra tot în pose-

sia constănțeanulul Țiței, în eventuali
tatea unei victorii a lui Manea, lucru- 
rllo vor fi clare : jucătorul dinamovist 
va cîștiga turneul fără nici o lnfrîn- 
gere, urmind ca locurile n, iii și IV 
să fie decise de tnttlnirea Țiței — Rus
sen. In acest turneu Țiței a dispus cu 
6—3. 6—3 de C. Curcă, învinsul nefilnd 
tn plenitudinea forțelor din cauza unei 
îmbolnăviri.

Mlhaela Dimitrlu (Steaua) șl-a făcut 
o reintrare promițătoare, clștigînd de
tașat categoria junioarelor de 17—18 
ani. în finală ea a învlns-o cu 6—0, 
6—0 pe Otilia Chlrlță (Școala sportivă 
nr. 3).

în finala probei de 15—16 ani (juni
oare), Lucia Romanov (Cutezătorii) a 
tnvins-o fără mari dificultăți, pa Ga
briela Dinu (Dinamo) cu G—2, 6—0. Coz- 
mina Popescu (Cutezătorii) a trecut cu 
2—6. 6—2. 6—3 de dinamovista Gabriela 
Szfike, eîștigînd întrecerea la categoria 
11—12 ani.

S. IONESCU

SPORTIVI ROMÂNI

INTERNAȚIONALE
22 de atacuri și obținînd doar 29»/0 
la aruncările din acțiune. în cealaltă 
partidă, Iugoslavia — Israel 87—46 
(45—19). In ultima întîlnire, decisivă 
pentru calificare, România joacă cu 
Israel.

★
(prin telefon, de la co- 
nostru TOMA HRIS- 

începe, în sala Univer-

SOFIA, 23 
respondentul 
TOV). Marți 
siada. ediția a XIII-a a competiției in
ternaționale de baschet-seniori dotată 
cu „Premiul orașului Sofia". La în
treceri iau parte selecționatele ora
șelor Berlin, București, Havana, 
Praga, Varșovia și trei echipe ale 
orașului Sofia. Acestea au fost îm
părțite în două grupe preliminare, ur- 
mînd ca apoi să fie disputate fina
lele. Selecționata Bucureștiului va în- 
tîlni, în ordine, echipele orașelor 
Havana (marți), Berlin (miercuri) și 
Sofia A (joi).

il SCHI
Reuniți pentru ultima competiție 

oficială a acestui sezon prelungit, 
schiorii au fost întîmpinați, în Bu- 
cegi, de un decor ce amintește mai 
curînd de luna decembrie decît de 
aprilie : ninsoare violentă, vînt în 
rafale și valuri de ceață ce au

intilnire de greco-romane

DINAMO BUCUREȘTI

RUDA HVEZDA PRACA

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat în Capitală faza municipiului 
București a campionatelor republi
cane individuale de haltere. La 
întreceri nu au participat maeștri 
ai sportului și nici sportivii de ca
tegoria I, fapt care explică în 
parte, rezultatele slabe înregistrate. 
Primii clasați s-au calificat în faza 
finală, care va avea loc la sfîșitul 
lunii mai, la Cluj.

Iată ocupanții primului loc:
CAT. MUSCĂ : Adrian Ploeștea- 

nu (Steaua) 155 kg (65+90), CAT. 
COCOȘ: Mihai Chelcea 
180 kg (75+105), CAT.
George Vornicu (Viitorul) 180 kg 
(80+100), CAT. UȘOARĂ: Nicolae

REZULTATE SLABE ALE

Iancov (Olimpia) 210 kg (90+120), 
CAT. SEMIMIJLOCIE : Vasile Da
videscu (Rapid) 260 kg (120+140), 
CAT. MIJLOCIE: Ilie Mîrșu (Ra
pid) 235 kg (107,5+127,5) CAT. 
SEMIGREA: St. Teleman (Rapid) 
252,5 kg (112,5+140), CAT. GREA : 
Gh. Drăgan (Olimpia) 235 kg 
(105+130), CAT. SUPERGREA : 
Cornel Mărgărit (Rapid) 250 kg 
(105+145).

SPORTIVILOR BUCUREȘTENI

După terminarea întrecerilor 3 
avut loc și un concurs de cultu
rism cîștigat de juniorii Aurelian 
Dumitru (Dinamo) la cat. 1,68 m 
și de George Vizitiu (Dinamo) la 
cat. +1,68 m. La seniori, pe pri
smele locuri s-au clasat Cristian 
Mihăilescu (Rapid) la cat. 1,68 m 
și Ștefan Bichis (Viitorul) Ia cat. 
+1,68 m.

de la ora 17 vaAstăzi 
tîlnirea internațională de 
romane dintre echipele Dinamo Bucu
rești șl Ruda Hvezda Praga. Formația 
cehoslovacă — multiplă campioană na
țională — va prezenta, printre alții pe 
Miroslav Zeman (cat. 52 kg), medaliat 
cu bronz la Jocurile Olimpice din 1968 
șl clasat pe locul 4 ia cele de anul tre
cut, precum și pe greul Petr Kment, 
medaliat tot cu bronz la J.O. 1968 și 
C.M. 1971. Dinamo va alinia următoarea 
echipă: I. Gibu (cat. 48 kg), N. Gingă 
(cat. 52 kg) N. Mareș (cat. 57 kg) 
I. Păun (cat. 62 kg), C. Vîrtosu (cat. 
68 kg) A. Popa și T. Igaătescu (cat. 74 
kg), I. Enache (cat. 82 kg). V. Fodoi- 
pataki (cat. 90 kg) și V. Delipnehi 
(cat. -f-100 kg). Oaspeții nu au concurat 
la cat. 100 kg în schimb au doi luptă
tori la cat. 74 kg. întîlnirea va avea loc 
în sala clubului Dinamo.

avea loc în- 
Jupte greco-

ACORD FINAL

(Rapid)
PANĂ: tir__ ; < CAMPIONATUL UNIVERSITAR

FINALELE
JUNIORILOR

Prima finală din acest an a cam
pionatelor de haltere, are loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la Con
stanța. Mai exact, vineri, sîmbătă 
și duminică, în Sala sporturilor.

Sosirea concurenților este prevă
zută pentru joi, iar de vineri la ora 
9 vor începe întrecerile. Cu ex
cepția zilei de duminică, reuniu
nile se vor desfășura și după-amia- 
ză de la ora 15, pe două podiu
muri de concurs.

în municipiul Iași, timp de 
două zile, 40 de țintași din Bucu
rești, Brașov, Cluj, Oradea și Iași 
și-au disputat întâietatea în locali
tate în cadrul campionatului națio
nal universitar de tir la armă stan
dard. Organizarea excelentă, asi
gurată de C.S. Medicina Iași, a 
contribuit la obținerea unor rezul
tate bune.

Iată primii trei clasați: armă 
standard 60 f. culcat — băieți: 1. 
M. Antal (I.E.F.S.) 590 p, 2. D. Luca- 
che (Medicina Iași) 588 p, 3. Gh. 
Barbu (I.E.F.S.) 586 p ; FETE 1.

Liana Cion (C.S.U. Oradea) 579 p,
2. Adriana Georgescu (I.E.F.S.) 576 
p, 3. Viorica Gancef (Medicina Iași) 
576 p; 3X20 f. — BĂIEȚI : 1. M. 
Antal 564 p, 2. Gh. Earbu 559 p,
3. D. Lucache 558 p; FETE: 1.
Liana Cion 549 p, 2. Maria Mihăilă 
(Medicina Iași) 528 p, 3. Viorica 
Gancef 526 p. Clasament general : 
1. I.E.F.S. 87 p, 2. Medicina Iași 
77 p, 3. C.S.U. Oradea 28 p, 4.
C. S.U. Brașov 21 p, 5. Medicina 
Cluj 11 p.

D. DIACONESCU, coresp. județean

A apărut nr. 4 al revistei

SPORT și TEHNICĂ
AL SEZONULUI

MOTO . S== A început campionatul de motocros

ÎNVINGĂTORII Șl
Odată cu ediția 1973 a campionatu

lui republican de motocros a fost 
inaugurat duminică și un nou tra
seu pe Dealul Mățăianca de lîngă 
Pucioasa, care oferă o privire de an
samblu pentru spectatori și creează 
mal multe variante de dificultate 
pentru concurenți.

Organizatorii primei etape a com
petiției, F.R.M. și asociația sportivă 
Victoria Moreni, au ales o variantă 
cu un profil mai puțin dur, adecvat 
actualului stadiu de pregătire a con
curenților. Cu toate acestea, ploaia 
—care a căzut cu intensitate pînă la 
ora startului — a îngreunat evident 
misiunea alergătorilor, terenul 
nind moale și alunecos, ceea 
cerut un plus de îndemînare 
tență.

Reeonfirmindu-și valoarea, 
trul sportului Ștefan Chițu 
vedit superioritatea față de 
niorii prezenți în concurs 
panții la clasele 250 și 500 cmc

Și

deve-
ce a
rezis-
maes- 

și-a do- 
toți se- 
(partlci- 

_____ __ _____ , . î au 
luat startul împreună), conducînd cu 
autoritate în ambele manșe. Dar (pă
cat că există acest dar) urmărit de

ÎNVINȘII - MERITUOȘI ÎN 
ghinion cîmpineanul nu a cîștigat, 
cum ar fi meritat cu prisosință, pri
mul loc jn clasament deoarece în 
penultimul tur i s-a fisurat axul de 
la bascula motocicletei și a pierdut 
timp prețios pînă ce a remediat de
fecțiunea

Printre animatorii disputelor rezer
vate seniorilor s-au mai numărat 
Traian Moașa, (un motociclist serios 
în pregătire și sobru In concurs), 
Constantin Goran (anunță revenirea 
la forma care l-a consacrat), Mihai 
Banti, Adam Crisbai, Petre Lucaci 
și Paul Filipescu, a căror comporta
re denotă că s-au antrenat intens 
pentru a candida Ia locurile laureate 
ale campionatului. Și încă ceva de 
natură să bucure pe toată lumea: ma
șinile au fost pregătite temeinic, 
produeîndu-se, spre deosebire de tre
cutul apropiat, foarte puține defec
țiuni mecanice.

Nu putem încheia acest scurt co
mentariu, fără a aminti, măcar în 
treacăt, încă un element pozitiv: pe 
foile de arbitraj a figurat un număr 
sporit de concurenți la probele de

EGALĂ MĂSURĂ
juniori și motoreta Mobra, secția 
Muscelul’ Cîmpulung deținînd recor
dul de participare.

Rezultate tehnice: seniori, 250 cmc 
— 1. Mihai Banu (Poiana Cîmpina)' 
8 p; 2. Adam Crisbai (Steagul roșu 
Brașov) 6 p; 3. Petre Lucacl (Steagul 
roșu) 4 p; 4. Ștefan Chițu (Poiana 
Cîmpina) 3 p; 5. Francisc Szinte (Tor
pedo Zărnești) 2 p.; 6. S. Paraschiv 
(Locomotiva Ploiești) 1 p; 500 cmc — 
1. C. Goran (Poiana Cîmpina) 8 p;

Tr. Moașa (Steagul roșu Brasov) 
6 p ; 3. P. Filipescu (I.T.Ă. Tg. Jiu) 
4 p, 4. C. Dovids (Steagul roșu Bra
șov) 3 p; 5. D. Moțișan (Victoria Mo- 
reni) 2 p; 6. FI. Davidescu (Victoria 
Moreni) Ip; juniori — 1. Gh. Oproiu 
(Poiana Cîmpina) 8 p; 2. V. Argâseală 
(Automobilul Buzău) 6 p; 3. T. Isac 
(Muscelul Cîmpulung) 4 p; 4. V. 
Jacă (Energia Cîmpina) 3 p, motoreta 
Mobra — 1. E. Millner (Torpedo Zăr- 
nești) 8 p; 2. I. Lăncrănjan (Steagul 
roșu Brașov) 6 p; 3. D. Zainea (Lo
comotiva Ploiești) 6 p.

Traian ANDRONACHE

2.

constituit grade de dificultate ridi
cate în proba de slalom special 
lungă de 450 m, cu 200 m dife
rență de nivel și 61 de porți. Una 
dintre cele mai frumoase zone ale 
Bucegilor. Valea Dorului a consti
tuit pentru schiori un bun prilej 
de a-și demonstra virtuțile. înscri- 
indu-și evoluțiile sub semnul riscu
lui, cei mai mulți dintre partici
panți, jenați de condițiile meteo
rologice amintite, au omis porți, 
au doborît fanioane sau au căzut, 
fiind abandonați ori descalificați. 
De fapt, acestor concurenți nu li 
se poate reproșa nimic, deoarece în 
final de sezon au recomandări din 
partea antrenorilor — ei înșiși 
simt nevoia — să spargă ritmurile, 
să depășească plafonul de viteză 
cu care s-au acomodat de-alungul 
atitor concursuri. Este un mijloc 
de promovare și cei ce reușesc do- 
bîndesc o clasă superioară.

Confirmînd evoluția din îritregul 
sezon. Dan Cristea a cîștigat și a- 
cest ultim concurs într-o manieră 
de campion. Toate eforturile ad
versarilor săi, printre care Mun- 
feanu, Brenci. Văideanu, Manta, 
Focșeneanu, Vulpe ș.a., dintre care

mulți, din cauza temerității au și 
abandonat, s-au izbit de siguranța 
și dîrzenia dinamovistului. 
încheiat bine această suită de 
petiții, dovedindu-se cel 
eficace schior alpin al țării.

La fete. Georgeta Băncilă 
luat o mult rîvnită revanșă asupra 
Danielei Munteanu, care a cîsti- 
gat marea majoritate a întrecerilor 
din acest an. Dacă la băieți există 
un grup destul de numeros, care 
aspiră cu șanse egale la victorie, 
din păcate la fete, disputa se re
zumă la maximum 3—4 sportive 
și aceasta la un nivel valoric nu 
prea ridicat.

REZULTATELE TEHNICE : bă
ieți : 1. Dan Cristea (Dinamo Bra
șov) 86.6. 2. Gheorghe Vulpe (Di
namo Brasov) 88,4, 3. Dorin Mun
teanu (C.S.U. Brașov) 88,5. 4. Ion 
Bobiț (Dinamo Brașov) 
Gheorghe Bucur (ASA 
94,6, 6. Gabor Fazekaș
Brașov) 116.6 ; fete : 1.

El a
• com

ma!

și-a

93,7. 5.
Brașov) 

(Dinamo 
Georgeta

Băncilă (Dinamo Brașov) 85,8, 2. 
Elena Neagoe (Caraimanul Bușteni) 
87.6 3. Doina Frătilă (Predeal) 
102,0.

Mîhai BÂRĂ

HIPISM JELEU-DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Repunerea pe rol — cum se spune in 
limbaj contabil — a ..Pariului austriac" 
a constituit un reviriment in rindurile 
adepțllor parlurllor mutuale. Din ansam
blul rezultatelor, influențate oarecum de

RAID-ANCHETĂ PRIN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ
(Urinare din pag 1}

lariații din întreprinderea noastră 
— ne-a spus Tudor Conțu, preșe
dintele asociației sportive — a avut 
loc pe data de 2 aprilie. în acea zi, 
la ora 15, șapte autocare pline cu 
285 de salariați au plecat din fața 
porții principale și s-au îndreptat 
spre Snagov. A fost o dup’-amiază 
petrecută în aer liber, plină, din 
care n-au lipsit nici jocurile cu 
mingea de volei sau fotbal. Ce să 
mai spun că, inceplnd chiar de a 
doua zi, am primit la sediul aso
ciației, noi și foarte numeroase so
licitări pentru ca asemenea ieșiri să 
fie cît mai des repetate, spre Sna- 
gov, Pustnicu, Băneasa !

Iată, așadar, o formă ușor de or
ganizat și puțin costisitoaore, care 
a găsit un larg ecou : ieșirea, după 
orele de program, spre unul dintre 
locurile pitorești din jurul Capita
lei. Inutil să mai amintim că astfel 
de activități pot — și trebuie să 
fie — un exemplu și pentru alte 
unități similare...

Pentru a ne convinge într-o și 
mai mare măsură de noile poziții 
ocupate de turism la Fabrica de 
confecții și tricotaje București, am 
consultat și registrul acțiunilor e- 
fectuate în aceeași perioadă de timp 
a anului trecut. Numărul ieșirilor

a crescut cu trei, iar acela al ex
cursioniștilor cu peste 500.
SE POATE VORBI DE TURISM 
INTR-O ASOCIAȚIE SPORTIVA 

INEXISTENTA?
O cu totul altă imagine ne-a apă

rut, la puțină vreme, după ce am 
pășit pe poarta Fabricii de produse 
zaharoase. Este o unitate eu un mare 
număr de salariați, în mare majori
tate fete și femei. Deci, anticipăm 
o bogată activitate turistică, știut 
fiind fapul că această formă de 
mișcare este plăcută și mai accesi
bilă Dar, surprizele au apărut 
imediat ce am început discuția cu 
locțiitorul președintelui asociației 
sportive, Constantin Bădălău, și cu 
Toma Ciocănel, președintele Comi
tetului sindical al fabricii. în acest 
an a fost efectuată o singură ex
cursie cu autocarul la Tîrgoviște. 
Este clar că față de numărul total 
îl salariaților această realizare este 
iu totul insuficientă

în urma investigațiilor făcute 
ventru a găsi o explicație acestei 
stări de fapt atît de rar întîlnite. 
am aflat că, în ultimii doi ani, n-au 
mai avut loc nici măcar alegerile 
pentru consiliul asociației, că în 
nici una dintre cele 7 unități apar 
ținînd de Fabrica de produse zaha 
roase, situate în București, nu exis
tă responsabili sportivi, că în fine, 
nici chiar „activiștii" de acum nu

știu ce sectoare ale activității au 
în grijă...

Singura concluzie care se poate 
trage este că, de fapt, asociația 
sportivă a fabricii nu mai există 
decît cu numele. Ne întrebăm cum 
se împacă conducerea întreprinde
rii cu această situație ?
CU... DOUĂ FLORI NU SE 

POATE FACE PRIMĂVARA!
Iată-ne ajunși la o altă unitate : 

„Tînăra gardă“. Este o unitate mai 
mică decît celelalte două vizitate 
anterior. Nici aici, ca și la Fabrica 
de produse zaharoase, lucrurile nu 
se prezintă la un nivel satisfăcător.

Asociația sportivă poate raporta în 
acest an efectuarea a numai două 
acțiuni, una în luna ianuarie, la Mă- 
lăieșți, cu 36 de participanți, și alta, 
de patru zile, în nordul Moldovei. 
Este mult prea puțin dacă ne gîn- 
dim că acțiuni turistice pot avea 
loc 
Să 
cît 
se 
așa cum am primit asigurări de la 
cei cu care am stat de vorbă, oa
meni în drept să răspundă de des
tinele sportului de aici. Noi vom 
repeta vizitele.

la fiecare sfirșit de săptămînă. 
sperăm, însă, eă, într-un viitor 
se poate de apropiat, situația 

va remedia în ambele unități,

I unde tradiția sportivă există intr-oîntreprinderi, acolo
măsură, turismul și-a găsit loc in preocupările asociați-

n marile 
oarecare 
ilor sportive. (Nu ne referim numai la Fabrica de confecții, vizi

tată cu ocazia raidului de față, ci și la alte unități cunoscute anterior). 
In aceste cazuri, principalele eforturi ale activiștilor sportivi trebuie să 
se îndrepte in direcția organizării a cit mai multe activități turistice, și
mai puțin în aceea a mobilizării salariaților, care acceptă din proprie
inițiativă și cu plăcere participarea la excursii. In sprijinul acestei afir
mații vin solicitările din pdrtea cetățenilor de care ne vorbea președin
tele asociației sportive „Confecția". în schimb, preocupările celor răs
punzători de soarta sportului din întreprinderile mici și mijlocii trebuie 
orientate, în principal, spre mobilizarea în cît mai mare măsură a oa
menilor pentru a participa la acțiuni de drumeție și turism. Cu con
diția, însă, ca, activul asociațiilor sportive să devină cu adevărat... activ, 
iar în această direcție, conducerile întreprinderilor, organizațiile de 
partid și comitetele sindicale trebuie să intervină cu toată fermitatea.

vom consemna 
___ a cailor antre

nați da Niculae Gheorghe, dintre care 
Ilenuța și Văratec au concretizat inten
țiile de a cîștiga iar Cuc într-o cursă 
în care rezultatul devine oarecum sus. 
pect — dat fiind recordul realizat — 
s-a aflat al doilea. Pentru primii doi 
se cuvin cuvinte de laudă lui I. Mol- 
doveanu care a condus ireproșabil, 
chiar dacă el n-a fost deranjat de ad
versari. Cuc s-a găsit In dificultate a- 
proape de final șl deși nederanjat de 
majoritatea adversarilor a cedat lui 
Habar condus cu mult tact de Gh. 
Ciobanu. Mai merită consemnat dublul 
succes al antrenorului Gheorghe Tănase 
cu Venus și Tufănița, deși ambii au 
avut conducători neacomodați cu stilul 
cailor, ca șl repetatul succes al armă
sarului Jeleu. Foarte bine s-a compoț- 
tat favorita Datina.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 116- 
nuța (I. Moldoveanu) 36,5. Teodora 
simplu 3, ordinea 32 : cursa a II-a Vă- 
ratec (I. Moldoveanul. 35.4 Antet, sim
plu 3. event 15, ordinea 17 ; cursa a 
IlI-a Datina (I. Toderaș). 32.3 Metopa 
simplu 5, event 7 ordinea 33 : cursa 
a IV-a Jeleu (V. Gheorghe). 33.7, Cu
mulus. simplu 3, event 17. ordinea 66 
triplu cîștigător 47 : cursa a V-a Venus 
(I. Olteanu). 31 Joviala, simplu 4. event 
68. ordinea 23 triplu cîștigător 111 : 
cursa a Vl-a Habar (Gh. Ciobanu), 30.9 
Cuc. Papion simplu 37. event 106 or
dinea 231, triplu cîștigător 692. ordinea 
triplă 498 : cursa a Vil-a Tufănița (I 
Crăciun) 35 Tirada cîștigător 2. event 
442, ordinea 20. Pariul austriac ridicat 
la suma de lei 34 815 a fost cîștigat de 
15 combinații cu șase cai a 1 160 lei 
flecare. Report 17 415..

Niddy DUMITRESCU

vtntul care a suflat 
comportarea deosebită

. PATINAJ+
ULTIMELE STARTURI
întrecerile pentru „Cupa Roma 

niei" la patinaj artistic, competiția 
care încheie sezonul sporturilor ghe- 
ții, au fost reprogramate pentru da
tele de 3, 4 și 5 mai. Ele vor avea 
loc la patinoarul acoperit „23 Au
gust" din Capitală.

Iată eîteva titluri dintr-un bogat 
și variat sumar :

SModelismui — sport de masă. 
Piloțll... și avioanele lor.

• Destăinuirile unul mare cam
pion : Giacomo Agostini.

n 12 mari premii motocicliste tn 
1973.
• Pe teme cosmonautice : Luno- 

hod și Skylab.

• Meteorologie aviatică.
• Inițiere tn telecomandă.
• Emlțător-receptor pentru : metri.
• Amplificator cu un tranzistor.

In cuprinsul revistei veți găsi pa
gini speciale pentru radioamatori, 
modeliști, turiști, aidatori, motoei- 
cllștl.

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES DIN 29 APRILIE 1973

O TRAGERE DE
Administrata de Stat Loto-Pronosport 

organizează la 29 aprilie 1973, o tragere 
de mare atracție: tragerea specială 
Pronoexpres care va aduce participan- 
ților o bogată listă de premii.

în afara numeroaselor premii în bani 
de valoare fixă și variabilă se măi atri
buie : autoturisme DACIA 1 300 și TRA
BANT 601, excursii în U.R.S.S. — SOCI, 
excursii în SPANIA — FRANȚA și ex
cursii în SUEDIA — FINLANDA.

Participarea la tragerea specială Pro
noexpres din 29 aprilie 1973, se face pe 
bilete de 3, 6 și 15 lei varianta. Cu va
riantele de 15 lei puteți participa la 
toate extragerile cu mari șanse de 
cîștig.

MARE ATRACȚIE:
Rețineți ! în cadrul valorii unitare a 

premiilor la extragerile obișnuite I 
și a n-a, participants pot obține un 
autoturism DACIA 1 300 (dacă valoarea 
clștlgulul este de cel puțin 76 006 iei) 
sau o excursie tn SPANIA — FRANȚA 
— cu avionul _ durata cea. 12 zile 
(dacă Valoarea clștigului este de cel 
puțin 17 006 Iei) plus diferența >n nu
merar. Proeurați-v* din vreme bilețel*®!
• Tragerea Pronoexpres de mline va 

fl televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18 05. 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor l

CÎȘTIGURILE TRAGERII CONCURSULUI PRONOEXPRES
Nr. 16 DIN 18 APRILIE 1973 :

Extragerea î : Cat. 2 : 4,15 variante a 17.772 lei ; Cat 3 : 17,80 a 4.143 
lei ; Cat. 4 : 76,80 a 960 lei ; Cat. 5 : 161,95 a 455 lei : Cat. 6 : 5.031,60 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 848.107 lei.

Extragerea a II-a: Cat. A: 3 variante (10»«) a 24.028 lei; Cat. B! 
15,25 a 4.727 lei; Cat. C : 65,95 a 1.093 lei ; Cat D : 2.546,90 a 60 lei; 
Cat. E : 185,50 a 200 lei ; Cat. F : 3.472,55 a 40 lei.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPOBT

reducere 
de prețuri 
pînă la

257..
p TIRGUL \ 
DE PRÎMĂVAR

pardesie, scurte din stofă, raglane, sacouri din stofă, pantaloni, 
taioare, compleuri, jachete, rochii, tricotaje din P.N.A. și lină, ciornă 
supraelastici, ciorapi din bumbac ș.a.

Tn avantajul dv., aceste mărfuri ie puteți cumpăra cu reducere ae 
prețuri. (6596).
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■ ATLETISM f Concursul republican

de probe neclasice și ștafete

JUNIORII AU DOMINAT ÎNTRECERILE

DE LA CRAIOVA
La sflrșitul sâptămlnli trecute, sta

dionul Central din Craiova a găzduit 
prima mare Întrecere atletică — pe 
pistă — a anului : concursul republi
can de probe neclasice și ștafete 
pentru seniori și juniori de catego
riile I și a II-a. înainte de orice alt 
comentariu, vă oferim tabloul cîștl- 
gătorilor :

SENIORI : 60 m : F. Goldstein 
(Știința Bacău) 6,9 ; 300 m : Gh.' Tă- 
năsescu (C.A.U.) 35,5 ;■ 1 000 m : V. 
Vîrnă (Știința Bacău) 2:28,0; 3 000m: 
V. Bichea (C.S.M. Sibiu) 8:24,4; 200 
mg : Al. Imbroane („U“ Cluj) si Gh. 
Monea („U“ Cluj) 25,9 ; 4 X 200 m : 
C.A.U. București 1:29,3 ; 4 X 800 m : 
C.A.U. București 7:47,0, Metalul Bucu
rești 7:49,2, rec. jun. I (v. r. 7:52,8) ; 
4X1 500 m : C.A.U. București 16:34,6. 
SENIOARE : 60 m: S. Cubleșan („U“ 
Cluj) 7,6 ; 300 m: L. Sălăjean (Lie. 
3 B. Mare) 41,6; 600 m și 2 000 m: 
N. Andrei („U“ Craiova) 1 :S2,3 si, 
respectiv, 6:27,6 ; 200 ing : A. Hoină- 
rescu („U“ Cluj) 30.6; 3 X 800 m: 
Metalul București 7:04,8. JUNIORI I : 
60 Și 300 m ; V. Miloiu (L.C.E.A. CI. 
Muscel) 7,0 și, respectiv. 36,1 ; 1000 
și 2 ooo m : N. Onescu (Rovine Cra
iova) 2:25,8 și, respectiv, 5:36,0 ; 200 
mg: I. Korudi (Ș. S. Oradea) 25,6 ;

4 X 200 m: ș. S. Oradea 1:32,3; 
4 X 800 m: Ș.S.A. București 8:27,0. 
JUNIOARE I; 6o m : G. Măgireacu 
(Ș. S. Bacău) 7,8; 300 m : A. Filip 
(Lie. 3 B. Mare) 41,8; 600 m : L. 
Leau (L.C.E.A. CI. Muscel) 1:36,3 ; 
2 000 m : V. Jftaru (L.C.E.A. CI. Mus
cel) 6:38,8 ; 200 mg : G. Țărăngoi
(L.C.E.A. CI. Muscel) 29,4 ; 4 X 200 
m : Lie. 2 Brașov 1:50,8 ; 3 X 800 m : 
L.C.E.A. CI. Muscel 6:43,4 rec. jun. 
I (v. r. 6:57,2). JUNIORI II : 60 m : 
Al. I'iilop (Lie. 11 Cluj) 6,9 ; 500 m : 
W. Kraus (Ș. S. Brașov) 1:06,5 ;
1 500 m : N. Lovișteanu (L.C.E.A. CI. 
Muscel) 4:07,2... V. Geneș (Ceahlăul 
P. Neamț) 4 12,G rec. jun. III stabilit; 
200 mg : D. Burcezan (Ș. S. Arad) 
27,2; 4 X 200 in : Ș. S. Constanța 
1:35,0 rec. jun. II (v. r. 1:35,5): 800 + 
400 1-200+100 m : C.S.M. Cluj 3:39,9. 
JUNIOARE II : 60 m : D. Lascu (Lie.
2 Brașov) 8,0 ; 500 m : El. Bacal ar 
(Lie. 3 B. Mare) 1:17,2; 200 mg: M. 
Stoica (Ș.S.A. Buc.) 30,0 rec. jun. II 
(v. r. 30,3)... F. Bateanu (L.C.E.A. CI. 
Muscel) 31,7 rec. jun 'I (v. r. — sta-

PENTRU NOI, MAI GREU VA FIANGELO NICULESCU
OBSERVATOR LA MECIUL
BELGIA - R. D. GERMANĂ: il

»•••

HANDBAL

DMUTATE DIN DIVIZIA B
Duminică s-au disputat partidele celei 

de a XII-a etape a diviziei 13. Iată 
rezultatele Înregistrate :

FEMININ, Seria I : Voința Craiova — 
Gloria Buzău 5—.7 (1—4), Universitatea 
Iași — Tomistex Constanța 15—12 (8—5), 
Confecția București — Vulturul Ploiești 
16—4 (7—3), C.S.U, Construcții — I.G.E.X. 
București 12—4 (6—2)! Voința București
— Constructorul București 9—10 (4—7):
Seria a II-a : C.S.M. Sibiu _  Jiul Pe
troșani 18—3 (6—0). Teba Arad — Uni
versitatea Cluj 10—15 (3—8), Nitramonia 
Făgăraș — Constructorul Baia Mare 
10—9 (6—3), Universitatea II Timișoara
— Sparta Mediaș 0—6, Voința Sighi
șoara — Textila Sebeș 10—12 (4—6);

MASCULIN, Seria I : Comerțul Con
stanța — Agronomia lași 13—23 (7—11), 
Știința Bacău — Voința Bacău 12—4 
(5-4), Rafinăria Teleajen — Relonul 
Șăvincști 29—23 (15—8), S.C. Bacău —
Universitatea Craiova și Politehnica Ga
lați — Rapid București — aminate; Se
ria a II-a i A.S.A. Tg. Mureș — Nitra
monia Făgăraș 8-8 (5-4)!. Timișul Lu
goj — Banatul Timișoara 13—14 (8—6), 
C.S.M. Reșița — A.S.A. Sibiu 6—0, con
structorul Oradea — Știința Lovrin 1G—9 
(S—6), Metalul Copșa Mică _ Gloria 
Arad 13—4 (9—2).

Corespondenți : C. Harea. Ai. Nour, I. 
Turjan, M. Faliciu, A. Vasilescu, I. lăn
cii, N. Enache, V. Sere, I. Olaru, G. 
Eaețchi, L. Valentin, I. Ionescu, N. 
Drăgănoiu, O. Guțu. NATALIA ANDREI

Miercurea trecută, în tribunele 
stadionului din Anvers, la partida 
amicală Belgia — R. D. Germană, 
doi specialiști români. Observato
rul federal prof. Angelo Niculescu 
și Ion Voica, ultimul prezent să fil
meze jocul. Am discutat cu ei des
pre forma actuală a adversarului 
nostru de la 27 mai, la Bucu
rești, în grupa preliminară a Cam
pionatului Mondial.

— Acest 3—0 pentru Belgia poate 
fi edificator în privința formei de 
primăvară a echipei R. D. Ger
mane ?

— Ar fi o mare greșeală să ju
decam viitorul nostru adversar 
după acest rezultat. Pentru că e- 
chipa lui Buschner a jucat bine, 
creind probleme formației belgiene, 
și numai individualități ea Lam
bert, Van Moer, Van Himst și Mar
tens au reușit, printr-un joc va
riat, în continuă mișcare, să dere
gleze dirza apărare adversă și să 
fructifice mai bine situațiile ofen
sive. Dar evoluția echipei R. D. 
Germane a fost bună, ea remar- 
cîndu-se printr-o apărare aglome
rată. cu Zapf libero, și marcaj om 
Ia om făcut de Kischc. Bransch și 
Seguin, și prin contraatacuri ex
trem de periculoase susținute de

marea forță de joc a lui Streich și 
experiența lui Peter Ducke. Să nu 
omitem nici faptul că din formația 
oaspeților au lipsit Sparwasser și 
Pommerenke. doi jucători foarte 
buni, iar portarul belgian Piot a 
apărat excelent, rezolvînd situații 
foarte grele la scorul de 0—0. De 
aceea, acest 3—6 nu trebuie să ne 
influențeze.

— Dacă am lua drept puncte de 
referință partidele susținute de for
mația lui Georg Buschner anul tre
cut la Bratislava, unde a învins cu 
3—1, și la începutul acestei luni, Ia 
Leipzig, cînd a cîștigat cu 2—0 me
ciul oficial cu Albania, dacă ana
lizăm, deci, meciul de la Anvers 
prin prisma acestor două partide 
văzute de noi pe micul ecran, vă
zute și de dv. prima chiar la fața 
locului...

— Meciul amical de la Bratislava 
a fost un joc de excepție, fiind con
siderat de specialiștii din R.D.G. cel 
mai bun din ultimii ani. Dincolo de 
această limită superioară, însă, evo
luția de la Anvers, ca și jocul de la 
Leipzig, au demonstrat o dată în 
plus valorile constante ale viitoru
lui nostru adversar : o echipă de 
luptă, de voință, cu o apărare ne
cruțătoare, care nu te iartă dacă

te oprești, o echipă omogenă cu 
mare forță de angajare și de 
contraatac care aplică variantele 
1—4—3—3, dar și 1—4—4—2. De a- 
ceea, cred că mai greu, pentru noi, 
va fi jocul de la București, decît 
cel de la Leipzig.

— Circulă și opinia că turneul 
de iarnă ai echipei R. D. Germane 
ar fi scos-o din formă, acum în pri
măvară.

— Nu poate fi vorba de așa ceva. 
Evoluția din partida cu Albania s-a 
datorat replicii neașteptat de orga
nizate și de bune a formației al
baneze.

— Care sînt, totuși, la ora ac
tuală, punctele nevralgice ale a- 
cestei puternice echipe pe care o 
vom întâlni la 27 mai, la București ?

— Apărarea face față greu jo
cului cu centrări, Iar fundașii late
rali pot fi depășiți mai ușor. Tre
cerea din atac în apărare se face 
mai greoi, și cînd jucătorii pierd 
mingea în atac pot fi surprinși des- 
coperiți în defensivă. Dar, repet, 
calitățile acestei formații sînt deo
sebite, ea reprezentînd un adversar 
puternic, valoros.

Mirceo M. IONESCU

ALCĂTUIREA LOTULUI RtPREZENTATIV

După cum se știe, la 6 mai, la 
Tirana, echipa reprezentativă de 
fotbal a României susține primul 
său meci oficial al anului. Este 
vorba de partida cu selecționata 
Albaniei, joc de importanță ma
joră pentru viitoarea configurație 
a clasamentului seriei a IV-a din 
preliminariile 
dial 1974 și 
cării echipei 
final.

Sîmbătă se 
din cadrul etapei a XXII-a a Di
viziei A după care vor fi reluate 
pregătirile lotului național. In ve
derea acestei noi etape de pregă- 
tire ieri a avut loc la C.N.E.F.S. o 
analiză a activității de pînă acum 
a lotului reprezentativ de fotbal.

Antrenorul echipei naționale. 
Valentin Stănescu, a relatat despre 
pregătirea și evoluția echipei în jo
cul amical de la Kiev, insistînd 
asupra defecțiunilor în pregătirea 
fizică și orientării defectuoase în 
teren, ignorarea sarcinilor de joc. 
El s-a referit la necesitatea ca toți 
selecționabilii să revină grabnic la 
întregul lor potențial de joc și în 
acest sens a făcut apel la cluburile 
divizionare care dau jucători lotu
lui reprezentativ.

în continuare. Valentin Stănescu 
a expus programul de pregătire 
pentru perioada următoare al lo
tului reprezentativ, care se va reuni 
duminică 29 aprilie la București. 
Au fost prevăzute două meciuri 
de verificare pînă la întîlnirea cu 
Albania de la 6 mai, la Tirana.

în concluziile analizei a luat cu
vântul tov. general locotenent 
Marin Dragne.a, prim-vicepreședin- 
te al C.N.E.F.S., care a arătat că

Campionatului Mon- 
pentru șansele califi- 
noastre în turneul

vor disputa meciurile

se așteaptă din partea fotbaliștilor 
din lotul reprezentativ și a antre
norilor lor eforturi deosebite pen
tru ca în perioada următoare să 
elimine lipsurile constatate pînă 
în prezent, că in acest scop ei au 
la dispoziție tot ceea ce este nece
sar pentru a se putea prezenta in 
viitoarele jocuri din preliminariila 
campionatului la nivelul cerințelor 
îndreptățite ale Iubitorilor fotbalu
lui românesc.

Este nevoie de o mobilizare a 
tuturor factorilor cu 
in ceea ce privește echipa națio
nală (C.N.E.F.S., federația, antre
nori, conducători de cluburi, medi
cii de specialitate etc.) pentru ca 
obiectivele fotbalului nostru de 
performanță din acest an să fie in
tegral atinse.

A fost fixat lotul reprezentativ 
de 22 de jucători, care va fi comu
nicat la F.I.F.A. pentru meciul de 
la Tirana, după cum urmează :

PORTARI : Răducanu, Haidu, 
Stan.

FUNDAȘI ; Sătmâreanu, Sameș, 
Vlad, Deleanu.

răspundere

Antonescu, Dinu, 
Tănăsescu. (

MIJLOCAȘI :
Bcldeanu, Marian 
weiller, Pescara.

ÎNAINTAȘI :
Dumitrache, Mureșan, Marcu, lor- 
dănescu.

După cum se constată în lot apar 
jucători noi ca: Stan. Tănăsescu. 
Marian Popescu și Țarălungă. De 
asemenea, se remarcă reintroduce
rea unor jucători indisponibili pînă 
în prezent cum sînt Dinu, Iordă- 
nescu și Antonescu.

Dumitru, Anca, 
Popescu, R. Nun-

Troi. Țarălungă.

MIINE LA CRAIOVA,DUPĂ ETAPA A XXI-a A DIVIZIEI A ÎN MECI RESTANȚĂ

(Urmare clin pag l) operațiunea nr. 1 în fotbalul mon
dial 1973“.

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI FEMININE A
1. Univ. Timișoara
2. I.E.F.S. Buc.
3. Univ. București
4. Textila Buhuși
B, Rulmentul Bv.

6. Constr. Timișoara
7. Voința Odorhei
8. Rapid Buc.
9. Progresul Buc.

10. Mureșul Tg. M.

21 18 1 2 278-192 37
21 17 2 2 274-175 36
21 15 2 4 299-208 32
21 11 2 8 204-205 24
21 10 0 11 239-253 20
21 7 4 10 179-191 18
21 8 1 12 212-232 17
21 6 3 12 202-227 16
21 3 2 16 167-261 8
21 1 1 19 145-257 3

bilit lot Ia Craiova — 35,5 V, Ivan) ; 
4 X 200 ni : Ș.S.Olimpia Craiova 
1:54,7.

Toate performanțele record au fost 
realizate în prima zi a concursului, 
în ziua a doua, în pofida eforturilor 
unor atleți ca Natalia Andrei, Nico- 
lae Onescu sau Viorica Jitaru, fiind 
imposibil de realizat performanțe su
perioare din cauza vîntului care a 
bătut violent pe toată durata reuniu
nii. La întreceri s-au prezentat peste 
600 de atleți, reprezentînd 61 de sec
ții din 27 de județe și din Municipiul 
București. A surprins neplăcut ab
sența atleților unor secții puternice 
ca Dinamo, Rapid, Steaua, C. A. Ro
man sau Politehnica Timișoara. în a- 
cest context, singurii care s-au re
marcat au fost juniorii, care au rea
lizat șapte noi recorduri.

Campionatul pe echipe

REGRUPARE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Primul derby s-a consumat în 

runda a 5-a a campionatului de șah 
pe echipe. După o luptă strînsă și 
agitată, Constructorul a întrecut la 
limită (4—3) pe Medicina Iași, in- 
trînd în plutonul fruntaș al clasa
mentului. Succesul bucureștenilor a 
fost decis la masa juniorilor: Ar
mas — Domin te 1—0. în celelalte 
partide : Ghițescu — Vaisman 1/2— 
1/2, Stanciu — Doroftei 0—1, Bo
tez — Marcovici 1—0, Voiculescu — 
Borzaru 1/2—1/2, Alexandra Nico- 
lau — Margareta Perevoznic 1/2— 
1/2, Lia Bogdan — Frida Weinstein 
1/2—1/2.

Petrolul a terminat la egalitate 
cu I.T.B. (31/a—3‘/a), rezultat înre
gistrat și în întâlnirea C.S.M. Cluj — 
Medicina Timișoara. Electronica a 
întrecut cu 4—3 pe A.S.E., obtinînd 
prima sa victorie în concurs,- iar 
Universitatea București a învins la 
6cor Politehnica : 5—2.

In clasament, după 5 runde, trei 
echipe se află la egalitate : Petrolul, 
Universitatea și Constructorul, cu 
cite 7 puncte fiecare. Urmează : Me
dicina Iași 6, I.T.B., C.S.M. și Elec
tronica 5, Politehnica și Medicina 
Timișoara 4, A.S.E. 0 puncte.

In runda a 6-a, un nou derby: 
Petrolul — Constructorul.

profesorul Atanase Dima, „omul din 
umbră" al F. C. Argeșului, antreno
rul secund al acestei echipe.

Încercînd o explicație în legătură 
cu ofensiva spectaculoasă a arge
șenilor și craiovenilor 
primăvară, profesorul 
nea :

„In iarna asta, la 
ne-am aflat trei echipe : Universi
tatea Craiova, F. C. Argeș și Poli
tehnica Timișoara. Aș vrea să mă 
credeți că in toată această perioadă 
de sihăstrie la termele lui Hercule, 
noi, antrenorii, am avut oarecum 
un limbaj comun, rezultat al unor 
aprige controverse de idei legate de 
pregătirea fizică. Vreau să cred că 
atenția deosebită pe care am acor
dat-o perioadei de pregătire de la 
Herculane este principala cauză a 
poziției noastre în actualul retur. 
Craiova amenință să fie lider 
miercuri seara, noi am reușit 11 
puncte din 12 posibile, iar Politeh
nica Timișoara conduce în seria ei. 
după o spectaculoasă victorie re
centă la Baia Mare, adică intr-un 
oraș obsedat de promovarea în pri
ma divizie a țării.

în legătură cu echipa noastră. 
F. C. Argeș, aș mai spune că am 
avut inspirația unui prim turneu 
reușit în R. D. Germană. Pentru 
foarte mulți, acest turneu de iarnă, 
într-o țară aflată mai la nord față 
de țara noastră, părea să fie o a- 
flare în treabă. Iată, însă, că, pen
tru noi, turneul din R. D. Germană 
a fost deosebit de util. Intr-o pe
rioadă în care ponderea pregătirii 
fizice este decisivă în viața unei c- 
chipe, stau și vă întreb : unde, mai 
bine decît în R. D. Germană, pu
team afla dacă am lucrat bine sau 
nu la capitolul pregătirii fizice, și 
dacă mai ai de .corectat ceva în- 
tr-un sens sau celălalt ? După acel 
turneu din R. D. Germană, echipa 
noastră a întreprins un nou turneu, 
în Israel. Iarăși s-a spus că este 
vorba de o simplă plimbare. Dar 
n-a fost așa. într-o perioadă cînd 
zăpezile curg, iar țuica fierbe, 
chipa F. C. Argeș a băut sute 
litri de oranjadă naturală, uitînd 
mai există prună

Am spus toate 
pregătirea fizică 
alergare pe pistă 
genuflexiuni. Pregătirea fizică este

în această
Dima epu-

Herculane,

pe lume, 
acestea pentru 
nu este doar 

sau un număr

e- 
de 
fă

că 
o 

de

REZULTATE SCONTATE ÎN ETAPA A XVIII-a A DIVIZIEI C
SERIA I

A.S.A. Cimpulung — Cristalul Doro- 
hoi 4—0 (3—0)

C.S.M. Suceava — Străduința suceava 
2—0 (0—0)

I.T.A. Iași — Textila Botoșani \ 3—1 
(0-0)

Nicolina Iași — Unirea Iași 0—1 (0—0)
Minerul Gura Humorului — Foresța 

Fălticeni 2—1 (1—1)
Panubiana Roman — Victoria Roman 

3—2 (2—0)
Minobradul Vatra Bornei — Avuitul 

Frasin 2—1 (0—0)
(Corespondeți : A. Rotaru, M. Andr+’l, 

V. Diaconescu, D. Valeriu, D. Bolohan, 
M. Chiriac și P. Spac).

Etapa viitoare (29 aprilie) : C.S.M. su
ceava — Minerul Gura Humorului (0—0), 
Cristalul porohoi — Minobradul V. Dor- 
nei (1—7), Foresta Fălticeni — Victoria 
Roman (0—3), Avîntul Frasin — I.T.A. 
Iași (3—0). Nicolina Iași — A.S.A. Cîm- 
pulung (0—0), Textila Botoșani — stră
duința Suceava (1—2), Danubiana Ro
man — Unirea Iași (2—1).

1. CSM Suceava 18 12 3 3 34—10 27
2. Danubiana Roman 18 12 1 5 37—19 25
3. Victoria Roman 13 11 2 5 40—19 24
4. Avîntul Frasin 18 9 2 7 25—22 20
5. Foresta Fălticeni 18 8 3 7 27—27 19
6. Nicolina Iași 18 8 2 8 27—26 18
7. Minerul G. H. 18 7 3 8 26—31 17
8. Minobradul V. D. 18 7 2 9 35—31 16
9. ASA cimpulung 18 G 4 8 23—26 16

10. Străduința Suc. 18 6 4 8 16—21 16
11. Cristalul Dorohoi 18 6 3 9 20—38 15
12. Unirea Iași 18 5 4 9 24—36 14
13. Textila Botoșani 18 4 5 9 21—36 13
14. ITA lași 18 4 4 10 14—27 12

11. URA Tecuci 18 6 4 8 19—28 16
12. Minerul Comănești 18 3 7 8 17—25 13
13. Cimentul Bicaz 18 4 4 10 20—33 12
14. U. Tricolor Bîrlad 18 3 3 12 16—56 9

Etapa viitoare : Oituz Tg. Ocna — 
Textila Buhuși (2—4) U.R.A. Tecuci — 
Viitorul Vaslui (0—4), Locomotiva Ad
jud — Relonul Săvlnești (2—3), Rulmen
tul Bîrlad — Cimentul Bicaz (2—1), Mi
nerul comănești — Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (0—0), Letea Bacău — Unirea 
Tricolor Binlad (2—2), Constructorul Oh. 
Gheorghiu-Dej — Petrolul Moineștl 
(1-1).

SERIA a lil-a
Petrolistul Boldești — Unirea Focșani

3— 0 (2—0)
I.R.A. Cîmpina — Chimia Brazi 0—0 
Victoria Florești — Olimpia Hm. Să

rat 1—1 (0—0)
Petrolul Berea — Chimia Buzău 2—0 

(1-0)
Metalul Mija — Caraimanul Bușteni 

1—0 (0—0)
Prahova Ploiești •— Carpați Sinaia

4— 0 (2—0)
Șoimii TAROM București poiana

Cîmpina 1—o (1—0)
(Corespondenți î C. Filostache, E. 

Shoe, N. Coman, M. Irimia, A. Caricaș, 
O. Bălteanu și Gli. Burcea).

Constructorul Galați — Cimentul Med
gidia 1—0 (1—0)

(Corespondenți: F. Cioboată, T. Sirio. 
pol, R. Avram, T. Enache, S. Nache, D. 
Cristache și Gh. Arșenie)

1. Construe. Galați 18 11 4 3 29—11 26
2. Marina Mangalia 18 9 5 4 22—12 23
3. Otelul Galați 18 9 4 5 17—12 22
4. I.M.U. Medgidia 18 8 5 5 24—20 21
5. Chimia Brăila 18 7 5 6 25—22 19
6. Portul Constanța 18 6 6 6 23—16 18
7. Electrica C-ța 18 8 2 8 20—18 18
8. Cim. Medgidia 18 6 6 6 15—16 18
9. Viitorul Brăila 18 6 5 7 27—27 17

10. Știința C-ța. 18 4 8 6 17—20 16
11. Granit. Babadag 18 3 10 5 17—24 16
12. Dunărea Tulcea 18 6 3 9 17—25 15
13. Ancora Galați 18 5 4 9 14—29 14
14. Comerțul Brăila 18 1 7 10 8—23 9
Etapa viitoare : Electrica Constanța —

SERIA a ll-a
Relonul Săvlnești — Rulmentul Bîrlad 

1-1 (1-1)
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Cimen

tul Bicaz 2—2 (1—1)
Letea Bacău — Minerul comănești 

2—2 (1—0)
Petrolul Moineștl — Oituz Tg. Ocna 

2—0 (1—0)
Unirea Tricolor Bîrlad — U.R.A. Te

cuci 0—0
Textila Buhuși — Constructorul Gh. 

Cheorghiu-Dej 3—0 (2—0)
Viitorul Vaslui _ Locomotiva Adjud 

6-0 (2-Q)
(Corespondenți : C. Nemțeanu. Gh. 

Gorun. Al. Stoianovicl, P. Harabagiu, E.

Etapa viitoare : Victoria Florești — 
I.R.A. Cîmpina (0—1), Olimpia Hm. Să
rat — Petrolistul Boldești (0—4). carpați 
Sinaia — Unirea Focșani (0—1), Carai
manul Bușteni _  Prahova Ploiești (I—1),
Șoimii TAROM București — Metalul 
Mija (2—1), Poiana Cîmpina — chimia 
Buzău (0—1), Chimia Brazi — Petrolul 
Berea (0—2).

1. Metalul Mija 18 10 3 5 23—29 23
2. Carpați Sinaia 18 9 4 5 22—15 22
3. Prahova ploiești 13 8 5 5 28—19 21
4. Caraimanul Bușteni 18 7 7 4 1G—17 21
5. Olimpia Rm. S. 18 7 6 5 26—24 20
6. Unirea Focșani 18 7 5 6 29—23 19
7. Petrolul Berea 18 7 5 6 18—22 19
8. Șoimii TAROM Buc.

18 7 4 7 14—12 18
0. IR A Cîmpina 18 6 6 6 16—14 18

iii. Petrolistul Boldești 18 6 5 7 23—17 17
11. Victoria Florești 18 7 3 8 21—27 17
12. Chimia Brazi 18 5 5 8 19—24 15
13. Poiana Cîmpina 18 4 6 8 25—20 14
14. Chimia Buzău 18 3 2 13 13—37 8

SERIA a IV-c
Marina Mangalia — Dunărea Tulcea 

3—0 (1—0)
Oțelul Galați — Gramul Babadag 2—-0 

(1-0)
I.M.U. Medgidia — Ancora Galați 2—1 

(1-1)
Chimia Brăila — Știința Constanța 

0—2 (0—2)
Portul Constanța — Comerțul Brăila 

3—0 (0—0)
Viitorul Brăila — Electrica Constanta 

2—1 (1—0)

Comerțul Brăila (0—0), Dunărea Tulcea 
— Constructorul Galați (0—2). Portul 
Constanța — Oțelul Galați (0—1), Viito
rul Brăila — Granitul Babadag (1—1), 
Marina Mangalia — I.M.U. Medgidia 
(0—0), Cimentul Medgidia — Știința Con
stanța (1—1). Ancora Galați — Chimia 
Brăila (0—3).

SERIA a V-a
Unirea Tricolor București — Sportul 

Clorogirla 1—1 (0—1)
Tehnometal București — Sirena Bucu

rești 1—3 (0—2)
Olimpia Giurgiu — Luromet București 

1—0 (1—0)
Autobuzul București — Celuloza Că

lărași 2—1 (1—1)
Azotul Slobozia — T.M. București 0—1 

(0—1)
Voința București — Electronica Bucu

rești 1—1 (1—0)

Solomon, I. Vieru și M. Florea).
1. Petrolul Moineștl 18 11 5 2 32— 9 27
2. Viitorul Vaslui 18 10 6 2 35—10 26
3. Relonul Săvinești 18 8 5 5 34—21 21
4. Textila Buhuși 18 9 3 6 38—27 21
5. Letea Bacău 18 7 6 5 27—20 20
6. Locomotiva Adjud 18 8 3 7 27—29 19
7. Constr. Gh. Dej 18 G 6 6 23—30 18
8. Trotușul Gh. Dej 18 5 7 6 18—14 17
0. Rulmentul Bîrlad 18 6 5 7 22—25 17

10. Oituz Tg. Ocna 18 6 4 8 23—24 16

Dinamo Obor București — Flacăra ro
șie București 0—1 (0—lj

(Corespondenți : O. Guțu, P. Popa, B. 
Traian, C. Popescu, I. Matei, Gh. Vlad
Șl D. Daniel).

1. Celuloza Călărași 18 14 2 2 36—10 30
2. Autobuzul Buc. 18 9 5 4 27—13 23
3. T.M. București 18 9 4 5 30—24 22
4. Olimpia Giurgiu 18 7 6 5 20—16 20
5. Electronica Buc. 18 8 3 7 19—13 19
6. Flacăra r. Buc. 18 7 4 7 20—15 18
7. Laromet Buc. 18 7 4 7 13—14 18
8. Azotul Slobozia 18 8 2 8 28—32 18
9. U. Tricolor Buc. 18 7 3 8 21—19 17

10. Sirena Buc. 18 7 2 9 23—35 16
11. Din. Obor Buc. 18 3 9 6 18—18 15
12. Tehnometal Buc. 18 3 8 7 21—26 14
13. Voința Buc. 13 4 6 8 13—21 14
14. Sportul Ciorogîrla 18 2 4 12 10—43 8

un fel

întîlnit 
resur- 
uman.

★
Această scurtă convorbire cu pro

fesorul Dima, pe care am redac
tat-o sub forma unui monolog, ri
dică o seamă de probleme. Este 
vorba despre eternul refren al pre
gătirii fizice, care, pentru unii, și 
mai ales pentru antrenorii tribu
tari amintirilor dulci ale vremii în 
care au jucat ei, a devenit 
de sperietoare.

Acolo, la Herculane, s-au 
niște oameni preocupați de 
sele fizice ale organismului
Constantin Cernăianu este profesor 
de educație fizică. Halagian și Di
ma — la fel. Ion Ionescu antrenorul 
Politehnicii din Timișoara, apare 
ca un fanatic al meseriei sale, care 
este aceea a antranorului cu diplo
mă de profesor de educație fizică.

Aș vrea să precizăm din capul 
locului că aceste rânduri nu vor să 
î-eia vechea dispută între antreno
rii născuți și cei făcuți, adică între 
antrenorii care au tras treningul de 
manager peste trjcoul încă transpi
rat al fotbalistului și cei care au 
venit în fotbal după o mai înde
lungată perioadă de meditație, chiar 
dacă această meditație s-a făcut pe 
fondul unei activități fotbalistice 
mai puțin strălucite. Rostul acestor 
rînduri este numai acela de a face 
o asociație între „surprizele" aces
tei primăveri și obsesia antrenori
lor mai sus citați în jurul pregătirii 
fizice cu adevărat moderne.

S-ar putea să ne aduceți o o- 
biecție : bjjne, dar ce caută doctorul 
Constantin Radulescu în acest lot ? 
Răspunsul e simplu : prin profe
siunea sa, prin temperamentul său. 
doctorul Constantin Radulescu este 
fatalmente obsedat de problema li
mitelor organismului unui sportiv. 
Este vorba, bine înțeles, nu de ob
sesia unui arivist care licitează pre
gătirea fizică de dragul obținerii u- 
nor spectaculoase vlrfurf de formă 
fizică momentană prin sacrificarea 
perspectivei, ci de un om înarmat 
cu datele necesare limitelor as
censiunii și mai ■ ales cu armele 
necesare instalării unui climat de 
variație, care este prin sine însuși 
un factor stimulativ.

Dar, pentru că am ajuns aici, este 
necesar să atragem atenția, măcar 
în ceasul al 12-lea, asupra faptului 
că în fotbalul nostru nu există încă

Unirea Tricolor București — Laromet 
București (1—2).

SERIA a Vl-a
Unirea Drăgățani — Progresul Cora

bia 2—1 (0—0)
Automatica Alexandria — C.F.R. Roși

orii de Vede 1—1 (1—1)
Chimia Tr. Măgurele — Dacia Pitești 

0—o
Textllistul Pitești — Petrolul Videle 

1-1 (1-1)
Petrolul Tîrgoviște — Chimia Găești

3— 1 (1—0)
Oltul Slatina — Recolta Stoicănești

4— 2 (3—0)
Flacăra Moreni — Răsăritul Caracal 

2—1 (1—0)
(Corespondenți: D. Denghel, C. Bizon, 

D. Gruia, A. Momete. M. Avauu, C. Ghj. 
țeseu și Gh. Ilinca).

trolul Videle (0—0), Recolta Stoicănești 
— Chimia Tr. Măgurele (0—4). Răsăritul 
Caracal — Textllistul Pitești (0—l). Uni
rea Drăgășanl — Flacăra Moreni (0—0). 
C.F.R. Roșiori — Oltul Slatina (2—3) 
Progresul Corabia — Petrolul Tîrgoviște 
(0—5), Dacia Pitești — Automatica Ale
xandria (0—1).

1.
2.

Flacăra Morenț 
Oltul Slatina

18 11 4 3 31—12 26
2 30—17 2418 8 8

3. Dacia Pitești 18 10 3 5 31—15 23
4. A-tica Alexandria 18 7 7 4 l’J—11 21
5. Unirea Drăgășani 18 7 6 5 16—12 20
6. Pro gr. Corabia 18 8 4 6 24—28 20
7. Petrolul Videle 18 5 9 4 13—11 19
8. Petr. Tîrgoviște 18 7 5 6 28—28 19
9. Chimia Tr. Măg. 18 6 6 6 20—21 18

10. C.F.R. R. de Vede 18 4 6 8 19—32 14
11. Răsăritul Caracal 18 3 6 9 17—22 12
12. Chimia Găești 18 4 4 10 19—28 12
13. Țextili-stul Pitești 18 4 4 10 18—29 12
14. Rec. Stoicănești U 4 4 16 23—42 12
Etapa viitoare : Chimia Găești — PC-

SERIA a Vll-a
Pandurii Tg. Jiu — Steagul roșu Ple- 

nița 1—0 (1—0)
Meya Drobeta Tr. Severin — Metalul 

Topleț 2—2 (1—0)
Minerul Moldova Nouă — A.S. Bocșa 

4—2 (3—0)
Minerul Motru — Metalul Oțeiu Roșu 

6—0 (2—0)
Victoria Craiova — Vulturii Textila 

Lugoj 0—2 (0—0)
Știința Petroșani — Dunărea Calafat 

1—0 (1—0)
Minerul Rovinari — Cimentul Tg. Jiu 

2—1 (2—1)
(Corespondenți : P. Cristea, M. ,Foc- 

șan, p. Simandan, G, Jugătiaru, T. Cos- 
tin, B. Sțaicu și N. Ghergitș).

Etapa viitoare : Sirena București _
Dinamo Obor București (1—1), Sportul 
Ciorogîrla — Flacăra roșie București 
(1—7), Voința București’ — Autobuzul 
București (0—1), Tehnometal București 
— Azotul Slobozia (2—2), Celuloza Că
lărași — Electronica București (1—0), 
T.M. București — Olimpia Giurgiu (1—1).

1. Minerul- Motru 13 11 4 3 49—16 26
2. Textila Lugoj 18 11 4 3 37—11 26
3. Minerul Mold. N. 18 8 3 7 33—23 19
4. Pandurii Tg. Jiu 18 9 1 8 18—24 19
5. Știința Petroșani 18 9 0 9 27—21 18
6. Dunărea Calafat 18 8 2 8 25—23 18
7. AS Bocșa 18 8 2 8 27—28 18
8. Steagul r. Plenița 18 8 1 9 18—22 17
9. Metalul Topleț 18 8 1 9 28—33 17

10. Minerul Rovinari 18 6 4 8 22—28 16
11. Cimentul Tg. Jiu 18 6 4 8 15—35 16
12. Metalul Oț. Roșu 18 6 3 9 22—27 15

un veritabil schimb de opinii pe 
tema aceste condiții sine qua non 
a fotbalului modern care este pre
gătirea fizică. Din cînd în cinci se 
vorbește, la modul foarte empiric, 
despre niște kilometri care trebuie 
parcurși, dar nu se spune cînd și 
cum. Din cînd în cînd se imporți» 
cîte un test fabricat aiurea, dar nu 
se atrage atenția asupra diferente’ 
lor care există între fotbalul din 
țara care a creat testul și cel din 
țara care încearcă să-l importe. Din 
cînd în cînd se modifică, după u- 
reche, raportul dintre lucrul de vi
teză și cel de rezistență, invoeîn- 
du-se momente din trecutul fotba
lului nostru, care cîștigă teren în 
funcție de o situație conjuncturală. 
Din cînd în cînd, se aduce 
despre calitatea alimentației, 
calorii, despre oxigenări, 
saună, despre masaj, despre 
dine, despre cicluri de antrenament, 
dar totul poartă un caracter de 
campanie, în baza 
de alarmă : ..Dar 
parcă nu ne-am 
multișor

Am renunțat la clasica prezentare 
a comentariului de marți pentru a 
atrage atenția încă o dată asupra

vorba 
despre 
despre 
altitu-

cîte unui semnal 
de treaba asta 

ocupat cam de

ROLULUI IMENS AL UNEI PRE
GĂTIRI FIZICE ADECVATE. Subli
niem adecvate, renunțîmd la patosul 
lozincard al licitării efortului, deoa
rece, la ora asta, mai important 
decît. îndemnul deseori necontrolat 
la mai mult este îndemnul de a 
fixa, în sfîrșit, reperele cît de cit 
științifice aia acestei pregătiri fi
zice oare, 
avut 
meni 
oala, 
prin

:, pînă în ultimul timp, a 
doar sursa intuiției unor ca
de bună credință, fără îndo- 
dar care, în nwxl inevitabil, 
curgerea anilor, sînt tributari 

yechilor lor idealuri, vechilor lor 
repere.

Am adunat în aceste rânduri 
cîteva nume de oameni tineri. Ti
neri și, mai ales, receptivi, care în
seamnă tot o formă de tinerețe. 
S-ar putea ca unii dintre cititori să 
reproșeze cronicarului faptul că a- 
ceastă întrunire de nume este oa
recum arbitrară, fiind la urma ur
mei rodul unui alt fenomen de 
conjunctură, cel al clasamentului 
dintr-o zi anume. Cu acest risc, 
pormiteți-ne să repetăm că rostul 
acestor rânduri este doar acela de a 
pune în discuție o problemă majoră, 
tratată deseori de pe pozițiile dile
tantismului.

UNIVERSITATEA

A.S.A. TG. MUREȘ
Miine. la Craiova, se va disputa 

meciul restanță din. etapa a XX-s 
dintre Universitatea ,și A.S.A. Tg. 
Mureș. Conjunctura a transformat 
acest meci programat la mijlocul 
unei săptămini oarecare, într-o dis
pută de mare miză, de maxim inte
res. Victorioasă în deplasare, In fața 
lui „U“ Cluj, echipa eraioveană are 
șansa ca mîine seară să se instaureze 
lideră a clasamentului. După ctua, 
învinși duminică pe gazon propriu, 
militarii din Tg. Mureș își joacă și 
ei o carte importantă: posibilitatea 
de a evada din zona retrogradării, 
unde sînt astăzi plasați. Cu alte cu
vinte, i-a fost dat acestei partide izo
late să clarifice foarte multe lucruri 
in ierarhia echipelor noastre de pri
mă divizie.

Se știe despre tirgmureșeni eă au 
plecat spre Craiova luni dimineață 
cu autocarul. Nici o echipă nu anun
ță indisponibilități In efectivul lor. 
Ambele formații efectuează azi antre
namente ușoare.

Această inttlnlre va fi condusă de 
o brigadă bucureșteană, avîndu-1 la 
centru pe Constantin Dinulescu.

PLOIEȘTI Stan, apărătorul buturilor formației campioană, culege mingea la care rivneau Ion Con
stantin și Moldovan. Încă un atac al Petrolului s-a stins... Foto : Paul ROMOȘAN

13. Meva Drobeta T. S. 6 2 10 18—26 14
14. Victoria Craiova 18 5 3 10 13—35 13

Etapa viitoare : Vulturii Lugoj _. Ști
ința Petroșani (2—0), Cimentul Tg. Jiu
— Minerul Moldova Nouă (0—7), Stea
gul roșu Plenița — Meva Drobeta Tr. 
Severin (0—2), Dunărea Calafat — A.S. 
Bocșa (0—1), Metalul Oțeiu Roșu — 
Pandurii Tg. Jiu (0—1), Minerul Motru
— Minerul Rovinari (2—0), Metalul To- 
pleț — Victoria Craiova (0—2).

SERIA a Vlll-a
Furnirul Deța — Minerul Lupeni 2—0 

(0-fl)
C.F.R. Simeria — Unirea Tomnatic 

5—0 (4—0)
Constructorul Arad — U.M. Timișoara 

2—1 (0—0)
Minerul Ghelar — Victoria Călan 4—1 

(1-1)
Vagonul Arad — Progresul Timișoara 

2—0 (0—0)
Electromotor Timișoara — Mureșul 

Deva 1—6 (0—0)
Minerul Teliuc — Gloria Arad 2—1 

(2-1)
(Corespondenți : p. Toma, M. Muntea- 

nu, N. Gheorghe. FI. Oprița, Gh. Nico-

Industria sîrmei Cîmpia Turzii au fost 
penalizate cu cîte 4 puncte).

Etapa viitoare ; Arieșul Cîmpia Turzii 
— Unirea Dej (0—2), C.I.L. Blaj — Der- 
mata Cluj (0—1), Unirea Alba lulia — 
Minaur Zlatna (0—4), Metalul Aiud. — 
Minerul Bihor (0—1), Arieșul Turda — 
Aurul Brad (1—4), Tehnofrig Cluj — 
Industria sîrmei C. Turzii (1—2), soda 
Ocna Mureș — C.I.L. Gherla (lț-4).

7. Ind. sîrmei C.Ț. 18 9 3 6 27—18 17
8. Metalul Aiud 18 7 3 8 18—24 17
9. Șoda Ocna Mureș 18 7 3 8 19—26 17

10. Arieșul c. Turzii 18 7 2 9 1G—17 16
11. Minerul Bihor 18 8 0 10 17—31 16
12. CIL Gherla 18 6 2 10 22—23 14
13. Tehnofrig Cluj 18 4 5 9 9—22 13
14. Dermata Cluj 1» 3 6 9 13—20 12

(Echipele Arieșul Turda, Unirea Dej

SERIA a X-a
Unirea Zalău — Rapid Jibou 1—1 

(i-D
Constructorul Baia Mare — Recolta 

Salonta 1—0 (1—0)
Victoria Cărei — C.I.L. Sighetu Mar- 

mației 5—o (3—0)
Bihoreana Marghita — Minerul Cav- 

nlc 3—i (1—0)

Oltul sr. Gheorghe — Someșul Be- 
clean 6—0 (1—0)

(Corespondenți : Cs. Malnasi, I. Toma, 
P. Ion, R. Bortoș, R, Zamfir, Fr. Gaz- 
dag și Gh. Brioti).
1. Gaz m. Mediaș 18 11 4 3 44—12 26
2. Textila Odorhei 18 11 3 4 35—18 25
3. Viitorul Tg. Mureș 18 9 3 6 29—28 21
4. Viit. Gheorghieni 18 9 3 6 23—25 21
5. Lacul Ursu So vata 7 5 6 23—25 19
6. Oltul sf. Gh. 18 8 2 8 49—22 18
7. Unirea Cristur 18 6 6 6 25—23 18
8. Vitrometan Mediaș •ii 9 3 6 21—18 1?
9. Minerul Bălan 18 7 3 8 24—23 17

10. Forest. Tg. Sec. 18 6 4 8 29—26 16
11. Mureșul Toplița 18 6 3 9 21—30 15
12. Someșul Beclean 18 6 2 10 15—54 14
13. Carpați Covasna 18 3 5 10 25—29 21
14. Foresta Bistrița 18 4 2 12 17—52 10

Eiectromotor Timișoara (0—2), Progre
sul Timișoara — Minerul Ghelar (0—1), 
Unirea Tomnatic — Mureșul Deva (0—8). 
Minerul Lupeni — Vagonul Arad (1—2), 
Gloria Arad — Victoria Călan (9—2). 
Furnirul Deta — Constructorul Arad 
(1—2), U.M. Timișoara _ C.F.R. Sime
ria (1—2).

lăiță, St. Marton 'și I. Vladislav).
1. Mureșul Deva 18 ll 5 2 31—10 27
2. Electromotor Tim . 18 8 5 5 33—17 21
3. Victoria Călan 18 8 5 5 27—10 21
4. Minerul Teliuc 18 8 4 6 21—21 20
5. C.F.R. Simeria 18 7 5 6 27—18 19
6. Minerul Lupeni 18 8 8 7 27—26 19
7. UM Timișoara 18 8 2 8 31—17 18
8. Vagonul Arad 18 8 2 8 26—23 18
9. Furnirul Deta 18 7 3 8 24—27 17

10. Unirea Tomnatic ■ 8 8 1 9 28—39 17
11.- Progresul Tim. 18 5 6 7 18-23 16
12. Mineruj Ghelar 18 7 1 10 22—28 15
13. Gloria Arad 18 6 2 10 20—36 14
14. Constr. Arad 18 4 2 12 22—53 10

Etapa viitoare : Minerul Teliuc

SERIA a IX-a
C.I.L. Gherla — Unirea Alba lulla 1—1 

(1-0)
Minaur Zlatna — Soda Ocna Mureș 

4—l (3—1)
Unirea Dej — Arieșul Turda 3—0 (2—0) 
Arieșul Cîmpia Turzii _  Industria

sîrmei Cîmpia Turzii 2—o (1—0)
Dermata Cluj — Tehnofrig cluj 1—1

(1--1)
Aurul Brad — Metalul Aiud 4—0 (3—0)
Minerul Bihor — C.I.L. Blaj 2--0 (1—0)
(Corespondenți : A. Sabo, N. Băișan.

T. Prodan, St. Giurgiu. E. Fehervari,
AI. Susan si Gh . Tea ha).

1. Minaur Zlatna 18 9 3 6 26—18 21
2. Aurul Brad 18 9 3 6 23—17 21
3. Arieșul Turda 18 10 4 4 35—19 20
4. Unirea Dej 18 10 4 4 29—15 20
5. CIL Blaj 18 8 2 8 19—20 18
8. Unirea Alba lulia 18 7 4 7 19—22 18

(Corespondenți ; M. Bonțoiu, T. Teo
dor. Tr. Silaghi. A. Pașcalău, A. Chi- 
(ezan. Z. Kovaes și C. Iureș).

Bradul Vișeu — Voința Cărei 3—1
(1—0)

Someșul Satu Mare — Topitorul Baia
Mare 1—1 (0-1)

Minerul Bala Borșa — Minerul Baia
Sprie' 1—0 (0-0)

Voința Cărei — B!boreana Marghita 
(0—2). Topitorul Baia Mare — Bradul 
Vișeu (0—1), Recolta Salonta — Unirea 
Zalău (0—3), Rapid Jibou — Minerul 
Baia Borșa (0—2). Minerul Cavnlc — 
Victoria Cărei <1—5).

1. Victoria Cărei 18 14 1 3 63—13 29
2- Min. Cavnic 18 12 1 5 30—22 25
3. Topitorul B. M. 18 10 3 5 36—17 23
4. Bihoreana Marg. 18 9 1 8 30-^28 19
5. Bradul Vișeu 1« 8 2 8 18—26 13

6— 7. :Min. B, Sprie 18 8 1 9 27—25 17
6— 7. CIL Sighet 18 8 1 9 27—25 17

8. Minerul Bor< 4 18 8 1 9 27—29 17
9. Recolta Salonta 18 8 I 9 17—21 17

10. Voința Cărei 18 a 1 9 20—33 17
11—12. Unirea Zalău 18 5 4 9 19—30 14
11—12. Rapid Jibou 18 5 4 9 17—28 14

13. Constr. B. M. 13 6 1 11 20—40 13
14. Someșul S. M. 18 4 4 10 14—28 12

Etapa viitoare : Minerul Bala Sprie —
Constructorul Baia Mare (0--3)., Some-
șui Satu Mare _ C.I.L. Sighet (0—1)).

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe
nalizată cil 4 puncte).

Etapa viitoare : Minerul Bălan — So
meșul Beclean (0—2), Lacul Ursu So- 
vatâ _ Vitrometan Mediaș (0—2), Uni- 
i'ea Cristuru Secuiesc — Viitorul Gheor
ghieni (1—2). Viitorul Tg. Mureș — 
Oltul Sf. Gheorghe (0—6), Carpați Co
vasna — Foresta Bistrița (1—2). Gaz 
metan Mediaș — Forestierul Tg. Se
cuiesc (1—1). Textila Odorhei — Mure
șul Toplița (0—2).

SERIA a Xll-a
Lotrul Brezol — C.S.U. Brașov 2—1 

(0-1)
Carpați Brașov — Textila Sebeș 3—1 

(1-0)
C.F.R. Sighișoara — Torpedo Zărnești 

1"—0 (0—0)
Metalul Copșa Mică — Tractorul Bra

șov 1—0 (0—0)
Independența Cisnădie — Chimica Tîr- 

năveni 2—1 (2—0)
Oltul Rm. Viicea — U.P.A. Sibiu 2—2 

(0-2)
I.C.I.M. Brașov — chimia Victoria 

3—1 (1—1)
(Corespondenți : I. Zidarii. G. Lorae. 

I. Turjan. M. Faliciu, 1. Andrei, P. 
Giornoiu șl E. Bogdan).

SERIA a Xl-a
Viitorul Gheorghieni — Lacul Ursu 

Sovat-a 2—1 (1—0)
Foresta Bistrița — Textila Odorheiul 

Secuiesc 2—2 (1—1)
Forestierul Tg. Secuiesc — Viitorul Tg. 

Mureș 5-0 (3—0)
Minerul Bălan — Mureșul Toplița 5—1 

(1-1)
Vitrometan Mediaș — Gaz metan Me

diaș 0—1 (0_0)
Carpați Covasna — Unirea Cristuru 

Secuiesc 2—2 (1—1)

zatâ eu 4 puncte).
Etapa viitoare : Chimica Tirnăveni — 

Torpedo Zărnești (0—3), U.P.A. Sibiu — 
Lotrul Brezoi (3—0). C.S.U. Brașov — 
Metalul Copșa Mică (1—2), Chimia Vic
toria — Carpați Brașov (3—2), Tractorul 
Brașov — C.F.R. Sighișoara (1—0). In
dependența Cisnădie — I.C.I.M. Brașov 
(1—2), Textila Sebeș — Oltul Km. Vîl- 
cea (0—3).

1. Tractorul Bv. 18 11 5 2 38—12 27
2. ICIM Brașov 18 10 3 5 28—11 23
3. Metalul Copșa M. 18 8 3 7 26—18 19
4. Chimia Victoria 18 8 3 7 31—26 19
5. Carpați Bv. 18 8 2 8 24—15 18

6—7. Oltul Rm. Vîlcea 18 6 6 6 28—29 18
fi—7. CFR Sighișoara 18 6 6 6 17—18 18

8. Indep. Cisnădie 18 8 2 8 25—27 18
9. CSU Brașov 18 5 7 6 18—20 17

10. UPA Sibiu 18 4 8 6 19—29 16
11. Chim. Tirnăveni 18 5 6 7 18—32 16
12. Lotrul Brezoi 18 6 4 8 13—33 16
13. Torpedo Zărnești 18 5 3 10 21—20 Î3
14. Textila Sebeș 18 7 0 11 17-33 10
(Echipa Textila Sebeș a fost penali-



TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR

COMPETIȚIE DE VALOARE INTERNAȚIONALA

Simion Cuțov, avintat ea de obicei 
garda foarte largă pe En Su Ro (R.P.D,

și imprudent atacă cu 
Coreeană). Foto : N. DRAGOȘ

festă luarea serioasă tn considerație a 
șanselor românești Ia Belgrad

Cu 6 săptâmtnl înaintea campionatelor 
europene firește că această temă îl ob
sedează și pe specialiștii români. De alt
fel, in planurile inițiale ale federației 
noastre de box. „Centura de aur" trebuia 
să joace rolul unui ultim test de selecție 
pentru campionatele continentale (ca șt, 
in subsidiar, pentru campionatele bal
canice de la Atena mult mai apropiate 
ca dată : 5—io mai).

DISPROPORȚII VALORICE

ILIE NĂSTASE PENTRU A TREIA OARĂ ÎNVINGĂTOR
© La Monte Carlo, campionul român al rachetei repetă vic

toriile sale din 1971 și 1972 ® Mariana Simionescu — campioană 
la junioare © Viitorul start, la Madrid

De multă vreme — poate chiar de la 
campionatele europene din 1969 — n-au 
mai avut parte amatorii de box 
București de o săptămină atît de plină 
de satisfacții ca aceea încheiată după 
desfășurarea tuturor etapelor turneului 
internațional dotat cu „Centura de aur". 
Se poate spune câ a fost o mare săr
bătoare a pugilismului. nu numai au
tohton, ci de pretutindeni. Interesul ma
nifestat față de această competiție este 
mărturisit în primul rînd de adeziunile 
a 10 federații naționale din 4 continen
te. care și-au trimis reprezentanții în 
capitala României. Caracterul multina
țional al întrecerilor a sti'rnit și mai 
mult interesul publicului local, care a 
frecventat galele intr-un flux mereu 
creseînd. De la primele reuniuni din sala 
Fioreasca — dovedită repede neîncăpă
toare — s-a ajuns la ultimele gale de 
la patinoarul „23 August", care au cui- 
minat cu matineul finalelor, frecventat 

masă de spectatori, în
de privitori.

ASIGURĂ SUCCESUL

din

fost 
rilor.

creată tocmai de varietatea stilu-

UN BILANȚ SATISFĂCĂTOR

de o Imensă 
sumînd io 000

CALITATEA

de la început, toate mo-Avem deci.
tivele să considerăm întreaga competi
ție drept un succes de netăgăduit pe 
plan organizatoric și propagandistic. Nu 
-este vorba numai de îndeplinirea unei 
sarcini financiare a federației de spe
cialitate — care apare oricum, ca o 
consecință — ci mai ales de beneficiul 
moral obținut printr-o adecvată și efica
ce operă de propagandă pentru pugilism. 
Se adeverește din nou că galele de bună 
calitate sînt capabile să polarizeze inte
resul marelui public, să concentreze a- 
tenția asupra acestui sport de mare spec
tacol, ba chiar să aducă în incinta întîl- 
nirilor nu numai pe înfocatii suporteri, 
cj. și pe... detractorii boxului !

Cu asemenea premise, „Centura de 
aur" are toate șansele să devină o mare 
competiție internațională de tradiție, la 
care participarea să nu mai fie întîm- 
plătoare sau de complezență, ca la al
tele, ci una strict selectivă.'

Este evident că valoarea turneului de 
Ia București a crescut datorită prezentei 
unor echipe complete ale Cubei și R.P.D. 
Coreene, care s-au alăturat celor mai 
buni pugiliști ai țării gazdă. Precum, re
comandarea cea mai convingătoare a 
venit, și de Ia faptul că nu mai puțin 
de 7 medaliați olimpici (din 1968 și 1972) 
au figurat pe afișele reuniunilor. Dacă, 
concomitent, nu și-au anunțat sosirea 
la București mai mulți reprezentanți de 
frunte ai boxului etîropean. această îm
prejurare trebuie pusă, de astă dată, In 
legătură indiscutabilă cu apropierea da
tei campionatelor continentale (1—9 iu
nie), a căror iminență face pe mu Iți 
antrenori și selecționeri, din diverse 
țări, extrem de prudenți, cu o netă 
preferință pentru meciurile „acasă".

In condițiile mai sus-menționate, spec
tatorii bucureștenj au avut prilejul să 
urmărească partide de toată frumuse
țea, unele de excelent nivel tehnic. Poa
te că spectaculozitatea unor meciuri a

Bilanțul final — potrivit căruia majori
tatea victoriilor in categoriile de greu
tate revine boxerilor români (7), urmați 
de cei cubanezi (3) și de cei din R.P.D. 
Coreeană (1) — trebuie apreciat realist. 
Fără îndoială, prezența unei echipe com
plete cubaneze — atît de reputată și de 
temută, după Jocurile Olimpice de la 
Miinehen — cuprinzînd în formație 4 
medaliațl olimpici și 6 campioni al țării, 
făcea extrem de dificilă sarcina boxerilor 
români, chiar dacă ei beneficiau de a- 
vantajul ambianței locale. Să adăugăm 
și împrejurarea că un corp exclusiv de 
arbitri purtind ecusonul AIBA. printre 
care 10 din țâri străine, a asigurat teore
tic neutralitatea desăvîrșită în acorda
rea deciziilor.

In aceste condiții, performanțele pu- 
giliștilor români trebuie considerate glo
bal satisfăcătoare, ei cedlnd victoriile, 
dintre străini, doar celor ce posedă o 
medalie olimpică de aur sau de argint. ! 
Finalele autohtone nu au oglindit întot
deauna o superioritate locală incontes
tabilă. Acesta a fost probabil cazul doar 
la categoria ușoară, în care deținem două 
valori de excepție — Cuțov și Dobrescu, 
dar nicidecum, de pildă, la categoria 
mijlocie mică, în care doar o senzațio
nală victorie (unică și neconfirmată) a 
lui Tudor Nicolae asupra Iui Rolando 
Garbey a dus la o finală cu outsiderul 
Ștefan Florea.

Oricum, din acest loc, putem afirma 
interesul pe care specialiștii de peste 
hotare îl arată lotului de boxeri români. 
Zilele acestea. în redacția noastră, prin 
aparatele telefonice și de telex, am pri
mit solicitări de informații despre tur
neu și despre performanțele pugiliști- 
lor noștri, de la Moscova, Paris sau 
Varșovia, cu o curiozitate care mani-

Așadar, cum stăm ? La o privire fu
gară turneul internațional abia încheiat 
ne permite reluarea unei mai vechi 
constatări, vizînd două felii aproape dis
tincte ale lotului boxerilor români ce 
ar putea candida la gloria europeană. 
Se accentuează tot mai mult impresia 
că necesitățile silit destui de bine acope
rite la categoriile mărunte, în timp ce la 
categoriile mari trebuie să facem eforturi 
pentru a defini valorile sigure.

Tn general, pentru privitorii mai atenți 
al turneului a fost evidentă o anumită 
inferioritate a pugiiiștilor romănl (fată 
de cei cubanezi sau coreeni, de pildă) 
in privința gradului de dezvoltare mus
culară Ia brațe. Nu e vorba firește de 
impresia estetică pe care o lasă cen
turile scapulare sau bicepșji proeminenți, 
ci de avantajele musculaturii bine lu
crate în direcția sporirii forței, vitezei 
de execuție și rezistenței.

Deși foarte înzestrat Alexandru Turei 
se elimină singur din raza aprecierilor 
specialiștilor, datorită unui defect pe 
care refuză să-1 remedieze și anume 
predilecția pentru loviturile cu mănușa 
deschisă. La categoria muscă Constantin 
Gruiescu (absent la recentul turneu pe 
categorii de greutate) a dovedit că ră- 
mîne singurul păstrător al unei expe
riențe deocamdată de neinlocult doar cu 
avîntul tinereții altora. Mircea Toni se 
instalează autoritar în fruntea „cocoși
lor" precum Gheorghe Ciochină devine 
un outsider foarte periculos pentru acum 
absentul șef al categoriei pană. Gabriel 
Pometcu. Tînărul Simion Cuțov. poate 
chiar mal avintat în spiritul ofensiv decît 
fratele său. este în schimb încă destul 
de imprudent, expunindu-se prea mult.

Duelul Cuțov (Calistrat) — Dobrescu 
(Paul) continuă, nu fără a spori sfera 
grijilor selecționerilor, atît de greu este 
să alegi între acești doi bravi șefi de 
promoție la categoria ușoară 1 Pentru 
cine a citit doar rezultatul meciului de 
duminică, va fi curios să afle că în ra
port cu ultima întîlnire de la Pitești. 
Cuțov a fost in progres de vioiciune și 
ambiție, iar Dobrescu în oarecare regres 
de potențial fizic șl tendință ofensivă. 
Dacă totuși Dobrescu a fost preferat de 
judecători, aceasta se datorește faptu
lui că. de data aceasta, el și-a asumat 
mai puține riscuri șl a atacat mai decis 
doar în ultimul minut, atunci eînd ar
bitrii sint mal influențabili, apreciind 
plusul de resurse în final de meci.

La categoriile semimijlocie șl mijlo
cie mică (dacă Ion Gyorffi nu se hotă
răște să revină în limitele celor 71 kg) 
situația nu este deloc roză. Alee Năstac 
readuce nădejdile la mijlocie, apoi din 
nou un gol deplin la semigrea și în 
sfîrșit Ion Alexe încheie plutonul cu 
calități pe care vom continua să le apre
ciem (și pe care le-a dovedit timp de 
5 minute șl in fața lui 
chiar dacă abandonul 
pripit.

MONTE CARLO, 23 (prin telefon).
— Pentru a treia oară consecutiv, 
repetînd victoriile sale din anii pre
cedents Ilie Năstase a terminat în
vingător în marele turneu de lu 
Monte Carlo, care încheie sezonul 
de tenis pe Coasta de Azur. Exce
lentului tenisman român îi revine 
„Cupa Ranier III", cucerită după o 
victorie în finală, asupra ttnărului 
suedez Bjorn Borg, tot atît de răpi- 
dă ca și cele precedente. Ceva mai 
mult de o oră i-a trebuit lui Năstase 
pentru a pune capăt rezistenței lui 
Borg — revelația acestui turneu — 
care a fost net dominat de precizia 
serviciilor și impetuoasele veniri Ia 
fileu ale învingătorului său. După un 
jcc de mare spectaculozitate, pe te
renul central de la „Monte Carlo 
Country Club", Ilie Năstase își ad
judeca finala probei de simplu mas
culin la scorul de 6—4, 6—1, 6—2.

De la început, Năstase se distan
țează curînd făcînd break la 4—2, 
dar Borg, foarte insistent, revine și

egalează : 4—4. Imediat, însă, Năsta
se cîștigă contra serviciului și apoi 
încheie victorios primul set. Urmă
toarele două seturi n-au avut isto
ric, deși chiar la 5—1 și mecibal, tî- 
nărul tenisman suedez a mai luptat 
cu multă vigoare pentru reducerea 
scorului, reușind să 
ghem. Diferența de 
doi jucători a fost, 
pînă la urmă.

Este totodată a doua victorie ob
ținută de campionul român al ra
chetei în „Circuitul Mediteranian", 
în suita celor șase turnee europene 
de primăvară, care preced apropia
tul start al Marelui Premiu — 
F.I.L.T. Dacă adăugăm șl cele trei 
turnee ciștigate în Circuitul ameri
can (USLTA), Ilie Năstase are pînă 
acum la activ 5 frumoase victorii 
internaționale.

Alte prezențe românești s-au fă
cut remarcate în ultima zi a între
cerilor de la Monte Carlo. Finala

mai cîștige un 
clasă între cei 
însă, decisivă

Tinăra jucătoare bucureșteană Mariana Simionescu, la prima ci victorie 
de prestigiu peste hotare

Victor

Teofilo Stevenson), 
său a părut unora

BANCIULESCU

• MARIN PEIA - CIȘTIGĂTOR
La Budapesta a avut Ioc cea de a 

13-a ediție a tradiționalului turneu 
internațional de box, organizat de 
clubul Honved, competiție la care au 
participat 45 de pugiliști din Ungaria, 
8 din Bulgaria, 6 din U.R.S.S. și 5 
din țara noastră. Printre protagoniștii 
întrecerii s-ău numărat și sportivii 
români Teodor Dinu (Dinamo Bucu
rești) Ia categoria muscă, Dănel Go
rea (Dinamo Brașov) la cocoș, Mihai

Ploișteanu (Progresul București) 
Marin Peia (Dinamo București) 
pană, Ilie Tîrîlă (Dinamo Brașov) 
semimijlocie. Boxerii noștri au fost 
însoțiți de antrenorul Mihai Cerchez 
și de arbitrul internațional Petre Mi- 
helfi din Oradea.

s! 
la 
la

ÎN „CUPA DAVIS“ AUSTRALIA — JAPONIA : 44
In „Cupa Davis" s-au încheiat 

întîlnirile : Australia — Japonia
4—1 (punctul japonezilor a fost

obținut surprinzător de Toshiro 
Sakai care l-a învins pe John New
combe cu 8—6, 6—4, 4—6, 0—6, 
6—3); R.A. Egipt — Turcia 5—0; 
Bulgaria — Iran 5—0; Austria — 
Monaco 3—0; India — Pakistan 
3—0.

ÎNTÎLNIRI PRIETENEȘTI
(Urmare din pag. f)

campionilor mondiali Maria Ale
xandru. Hu Yu-lan și Si En-tin.

La echipe fete, jucătoarele chi
neze 
Ciu 
0—2
Eleonora Vlaicov 2—0 (8. 16), Hu 
Yu-lan, Ciu Pao-cin — Maria A- 
lexandru, Eleonora Vlaicov 2—1 
(—27, 15, 17), Hu Yu-lan — Maria 
Alexandru 2—0 (17, 20).

în întîlnirea masculină, oaspeții 
au cîștigat cu 5—2 : Si En-tin — 
Gheorghe 0—2 (—20, —20), Ho Hu-

au obținut victoria cu 3—1 : 
Pao-cin — Maria Alexandru
(—16. —16), Hu Yu-lan —

pin 
Yu 
10),
17)/
(7, 9), Ho Hu-pin — Giurgiucă 2—0 
(5, 7), Yu Yi-tze — Doboși 2—0 
(15, 12).

De remarcat frumoasa compor
tare a sportivului nostru Teodor 
Gheorghe care a dispus de dețină
torul titlului suprem, Si En-tin.

La încheierea întrecerilor prie
tenești dintre sportivii români și 
cei chinezi, jucătorii oaspeți Si 
En-tin și Yu Yi-tze au făcut o 
frumoasă demonstrație.

— Doboși 1—2 (—19, 8, —9), 
Yi-tze — Giurgiucă 2—0 (11, 
Si En-tin — Doboși 2—0 (20, 
Yu Yi-tze — Gheorghe 2—0

COTA RUGBYULUI ESTE
•9

(Urmare din pag. I)

de joc dictat de români, căruia nu 
i-au rezistat francezii, adică aceia 
care-i sufocaseră, cu cîteva zile 
înainte, pe juniorii marocani și 
spanioli, producînd asupra noastră 
o atît de mare impresie, îneît eram 
înclinați — pe baza calculului hîrti- 
ei — a-i șl vedea cîștigătorii tur
neului. Dar, spre cinstea lor, tinerii 
noștri reprezentanți n-au fost de 
acord cu aceste supoziții și, între- 
cîndu-se pe ei, au jucat o finală... 
ca la carte. Grămada a funcționat 
perfect. Oțetaru s-a dovedit un ta- 
loner excepțional (a scos și 4—5 
baloane introduse de francezi) care 
s-a sincronizat perfect cu mijloca
șul la grămadă Moraru, Pop și 
Fuicu — doi prinzători remarcabili 
și Tudose un placheur necruțător. 
Mijlocașii Moraru și Holban s-au 
comportat, de asemenea, bine, cu 
o notă în plus pentru ultimul în 
privința placajelor foarte bune și cu 
aplomb executate. O impresie deo
sebită ne-a lăsat-o și tînârul ju
cător al Clubului sportiv școlar din 
București, Gheorghe Milca, „des
coperire" a profesorului Doru Di- 
nuiescu, care nu numai că a marcat 
punctele echipei din lovituri de 
picior, dar, în finală, ne-a salvat 
terenul de țintă, de două încercări 
sigure prin placaje de ultimă in
stanță. Se cuvine, în încheierea a- 
cestor remarci, să subliniem aportul 
pepinierelor de rugby din orașele 
București și Constanța, aceasta din 
urmă o prezență pe cît de agrea
bilă pe atît de utilă (Pop, Grosu, 
Holban și Ebu).

Desigur, un asemenea succes ca 
acesta dobîndit de juniori se cere 
consolidat. Se impune imperios 
crearea unui fundament solid aces-

tei echipe naționale de juniori, 
schimbul de mîine al rugbyului nos
tru, prin lărgirea bazei de masă 
la nivelul școlarilor, într-un sport 
pentru care tineretul nostru dove
dește aptitudini și talent. Urmînd 
exemplul Constanței, s-ar cuveni 
acum ca și alte orașe din țară în 
care rugbyul este iubit (Timișoara, 
cu echipa sa campioană, Bîrladul, 
lașul, *Suceava, Clujul, Sibiul ș.a.) 
să se alăture Capitalei și să 
buie la formarea unei echipe

contri- 
de ju-

Ținînd seama de valoarea celor care 
au luat parte la acest turneu, printre 
competitori fiind boxeri ce nu mai 
au nevoie de recomandare, ca sovie
ticul Sokolov și maghiarii Gedo și 
Orban, putem aprecia ca un succes 
remarcabil performantele sportivilor 
români. Ei au cucerit o medalie de 
aur prin Marin Peia și trei de argint, 
prin Danei Gorea, Mihai Ploișteanu 
și Ilie Tîrîlă.

CROSUL INTERNATIONAL

DE LA SLIVEN

HOCHEISTII CANADIENI LA MOSCOVA ?•f
După cum menționează ziarul 

praghez „Ceskoslovensky Sport", Li
ga profesionistă canadiană de hochei 
intenționează să trimită' o echipă, în 
decembrie, la Moscova, dînd curs 
invitației făcute de organizatorii tra
diționalei competiții „Cupa Izves
tia". Diipă toate probabilitățile, con
ducătorii federației canadiene vor 
alege pentru traversarea Oceanului 
între Montreal Canadians și Toronto 
Maple Leafs.

în același timp, fostul antrenor al 
reprezentativei suedeze, Arne Stro- 
enberg, a anunțat — în numele fe
derației de specialitate din Sto-

ckhom — că suedezii și finlandezii 
intenționează să pună în mișcare, 
începînd chiar din 1974, 
super-ligă europeană de 
după modelul „Euroligii"

„Ceskoslovensky Sport" 
că o asemenea competiție 
șanse de succes fără 
unor echipe sovietice și cehoslovace, 
considerînd totodată că prezența ho- 
cheiștilor canadieni în Europa, în 
decembrie, ar constitui un excelent 
prilej pentru stabilirea unor date 
ferme (pe baza unor propuneri mai 
vechi...), cu privire la viitorul cam
pionat mondial al echipelor de club.

un fel de 
hochei, 

de fotbal, 
apreciază 
n-ar avea 

participarea

DIN NOU ÎN CREȘTERE...
niori mai reprezentative, mai pu
ternice, în măsură să ne ofere 
în viitor satisfacții tot mai mari 
și „surprize" cît mai plăcute.

Și ar mai fi ceva de adăugat. 
Actuala echipă națională de juniori 
nu trebuie lăsată să se destrame. 
După cîte știm pînă la următorul 
turneu F.I.R.A. (Heidelberg 1974) 
juniorii noștri nu au asigurat un 
calendar internațional corespunzător 
valorii lor, afirmată acum atît de 
pregnant. Cît de bine le-ar prinde 
lor dar și rugbyului românesc unul 
sau mai multe turnee cu echipe 
puternice de peste hotare (eventual 
cîteva jocuri în Anglia, țara celui 
mai „curat" rugby). Aceasta cu atît 
mai mult cu cît juniorii de astăzi 
sînt, de fapt, viitorii noștri jucători 
de divizie 
mîine.

A și internaționalii de

ECHIPA DE SENIORI PROMITE
SĂ-ȘI RECAPETE PRESTIGIUL

(Urmare din pag. I)
trescu, Marica, Popovici, Peter, Tă
tucu, Mihalache, Dumitru) au intrat 
în componența noii echipe reprezen
tative, ei demonstrînd, atît în me
ciul cu Spania, cît și în cel cu 
Marocul, virtuți nebănuite. Evident, 
sînt jucători care n-au o experiență 
competițională prea bogată pe plan 
internațional, dar continua lor utili
zare și în alte confruntări sportive, 
mai dificile, poate determina o for
mare corespunzătoare. A lor și a al
tor foarte tineri rugbyști aflați in 
atenția antrenorilor, dintre compo- 
nenții echipei de juniori, cîștigătoare 
a „Turneului F.I.R.A.".

Se impune, însă, odată cu acest 
flux de tinerețe, obținerea 
ge-nități superioare, atît în 
cărui compartiment, dar și 
partimente. Numai așa se 
mina prezența unor breșe 
intași și liniile dinapoi, numai așa 
XV-le țării noastre va putea alcătui 
o forță colectivă. Realizarea unui a- 
semenea obiectiv presupune însă cpn-

unei omo- 
cadrul fie- 
între com- 
poate eli- 
între îna-

tacte cît mai multe, cu adversari re- 
cunoscuți ca valoare în rugbyul con
tinental. Reluarea tradiționalelor re
lații cu rugbyul britanic reprezintă 
un pas înainte în această direcție, 
dar numărul de întîlniri este încă 
prea mic, în comparație cu cerințele 
actuale ale sportului cu balonul oval.

Un alt aspect demn de relevat este 
și cel legat de efortul antrenorilor de 
a crea fiecărui jucător posibilitatea 
de -a-și pune mai bine în valoare 
propria personalitate. Sigur, procesul 
nu este finit, dar ceea ce am văzut 
în meciul cu Spania și mai ales, în 
cel cu Marocul, ne permite să con
statăm că procedîndu-se așa, randa
mentul jucătorilor va fi în continuă 
creștere. Astfel, alături de Bucos, a- 
cum, pe linia de fund a apărut un 
nume nou, Cristea. El s-a arătat a 
fi un jucător decis, bine dotat fizic, 
oare nu se ferește de contactul cu 
adversarul și se intercalează, deseori, 
cu succes în liniile ofensive. Aripile, 
Peter și Motrescu, au lăsat o impresie 
bună prin viteză de deplasare și in
cisivitate, în timp ce Marica și Nica,

pe post de centri, au făcut o sutură 
sigură liniei de treisferturi în repe
tatele și spectaculoasele ei acțiuni 
de atac. O notă în plus pentru Nica, 
același șuter de precizie. Perechea 
de mijlocași (Nicolescu — Florescu), 
avantajată de faptul că joacă și în 
aceeași echipă de club, a fost com
partimentul cel mai omogen, în mă
sură să asigure o continuă legătură 
între atac și apărare. Deși alcătuită 
din jucători aparținînd unor echipe 
cu concepții diferite, linia a IlI-a 
(Tătucu, Daraban, Fugigi sau Miha- 
lache) a acționat unitar, sprijinind 
continuu liniile dinainte, îndeosebi în 
grămezi și, totodată, a participat la 
șarjele treisferturilor. O bună înțe
legere a existat și între Dumitru și 
Postolache, în linia a Il-a, în care 
„explozia" ultimului s-a completat cu 
sobrietatea jucătorului constănțean. 
In fine, linia de șoc a devenit mult 
mai mobilă. Dinu, Popovici și Ata- 
nasiu âu ieșit mai prompt la contact 
cu adversarul, susținînd mai ferm 
grămada, participînd mai activ la ac
țiunile din margine și chiar la cele 
ofensive, mai ales prin Atanasiu, pînă 
nu de mult jucător de linia a Il-a.

Naționala noastră a pășit pe un 
drum bun. Pentru a continua cu suc
ces acest proces, activitatea selecțio
nerilor trebuie cît mai substanțial 
sprijinită de antrenorii echipelor de 
club, acolo unde, de fapt, jucătorii 
își desfășoară cea mai mare parte a 
pregătirii. Numai o colaborare strînsă, 
sinceră, poate ajuta cu adevărat rug- 
byului nostru să-și reconfirme pres
tigiul.

Ultimele două probe ale Campionatelor 
mondiale de scrimă (tineret), desfășu
rate ia Buenos Aires, s-au încheiat cu 
succesul reprezentanților Italiei. L-a 
sabie, pe primul loc s-a clasat Tomasso 
Montano, urmat de compatriotul său 
M. Romano și maghiarul F. Gulacsi. în 
competiția de spadă, titlul mondial a 
fost cîștigat de Gianfranco Mocchi,

La Varșovia, în meci tur pentru semifi
nalele Cupei FIRA la rugby, selecționata 
Poloniei a învins cu scorul de 35—13 
(7—6) echipa Portugaliei.■
Turneul internațional de polo de la 
Belgrad a luat sfîrșit cu victoria selec
ționatei Ungariei, care, în meci decisiv, 
a întrecut cu scorul de 6—5 (2—2, 1—0, 
0—1, 3—2) reprezentativa Iugoslaviei.

SOFIA, 23 (Agerpres). — în orașul 
Sliven s-a desfășurat un cros interna
țional, în cinstea zilei de „1 Mai“, la 
care au fost reprezentate asociații spor
tive muncitorești din Belgia, Iugoslavia, 
România, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria. Victoria a revenit atletului 
polonez Pierjinka. care a percurs 5 000 
m în 14:41,4. Pe locul doi a sosit româ
nul Nicolae Dumitru — 14:47,2.

ILIE NASTASE
turneului de junioare — dotat 
„Cupa Gloria Butler" — disputată 
între două românce, a revenit Ma
rianei Simionescu, învingătoare cu 
7—5, 6—1 asupra Florenței Mihai.
Iar Dumitru Hărădău și-a completat 
victoria asupra primului jucător 
vest-german Jiirgen Fassbender, ob
ținută în semifinale, cîștigînd și fi
nala turneului „A" de seniori : 6—3, 
6—4 cu H. Waskins (R.F.G.). D. Hă
rădău a fost prezent și în finala de 
dublu mixt, alături de Iudit Dibar- 
Gohn. Cuplul român a cedat însă în 
fața perechii Fiorella Bonicelli (Pe
ru) —• J. Fassbender (R.F.G.), cu 
4—6, 4—6. în turneul feminin de ti
neret — „Cupa Garnero" — Virgi
nia Kuzici a pierdut in semifinală 
în fața campioanei Belgiei la seni
oare, Monique Gourdal/ cu 3—6, 3—6. 
Aceeași a cîștigat turneul, învingînd, 
în finală, pe englezoaica Leslie Char
les cu 6—2, 3—6, 6—3. Iată și rezul
tatul foarte disputatei finale mascu
line de tineret : R. Norberg (Suedia) 
— J. Haillet (Franța) 7—6, 2—6, 7—5, 
2—6, 7—5.

în clasamentul „Circuitului Medi
teranian", Ilie Năstase totalizează 60 
puncte, avînd doar două turnee 
disputate. El se află pe locul trei, 
in frunte fiind spaniolul Manuel 
Orantes — 75 p și italianul Adriano 
Panatta — 61 p (fiecare cu cîte pa
tru turnee disputate). Urmează i P. 
Proisy (Franța) 32 p, B. Borg (Sue
dia) 20 p, Fr. Jauffret (Franța) 23 p, 
A. Munoz (Spania) 19 p. Viitorul 
start are Ioc în această săptămînă, 
Ia Madrid, în cadrul turneului pentru 
„Trofeul Melia".

Cel de-al doilea concurs internațio
nal de patinaj artistic, de închidere a 
sezonului, dotat cu ..Premiul Panin", 
a avut loc la Leningrad. Patinatorii 
sovietici s-au impus în proba indi
viduală masculină, ocupînd primele 
locuri : Igor Bobrin 5—190,69 p ; Igor 
Lisovski 10—181,79 p; Serghei Volu- 
șev 15—178,17 p. în schimb, oaspeții 
s-au revanșat în proba feminină. A 
cîștigat patinatoarea vest-germană 
Dagmar Lurz cu 5—266,1 p, urmată 
de Zinka Firaskova (Cehoslovacia) 
10—259,2 p. Pe locul trei — Tatiana 
Oleneva (U.R.S.S.) 16—250,1 p.

în proba perechilor au luat startul 
două cupluri. Au cîștigat sovieticii 
Marina Leonidova — Vladimir Bogo- 
liubov 5—211,2 p, _ urmați de pere
chea română Beatrice Huștiu — Dan 
Săveanu 10—187,9 p. La dansuri, pe 
primul loc s-a clasat cuplul polonez 
Tereza Veina — Piotr Bogdanowski, 
cu 5—266,1 p.

CATHY CARR VICTORIOASĂ

LA CRYSTAL PALACE
în concursul internațional de înot 

desfășurat în piscina Crystal Palace 
din Londra (50 m) au luat star
tul, alături de numeroși campioni 
olimpici și recordmani mondiali, și 
grupul de înotători din S.U.A. care 
ne va vizita țara în această săp- 
tămînă.

Campioana olimpică Cathy Carr 
a cîștigat proba de 100 m bras cu 
1:16,0. In formă excelentă, austra- 
lianca Shane Gould a învins la 
400 m liber cu 4:20,9 și la 200 m 
mixt cu 2:23,9. Alte rezultate : A. 
Hargitay (Ungaria) 4:34,7 — 400 m 
mixt ; R. Colella (S.U.A.) 2:23,7 — 
200 m bras ; Deena Deardruff 
(S.U.A.) 64,4 — 100 m delfin: Ynte- 
tna (S.U.A.) 2:06,1 — 200 m delfin.

PORTISCH

SE DISTANȚEAZĂ

LA PORTOROZ

După 14 runde și disputarea par
tidelor întrerupte în turneul inter
național de șah de la Portoroz (Iu
goslavia) conduce marele maes
tru maghiar Lajos Portisch cu 
10‘Zs puncte, urmat de Gligorici (Iu
goslavia), Csom (Ungaria), Quinte
ros (Argentina) — 9 p. Șahisțul 
român Victor Ciocâltea ocupă locul 
16, cu 4 p.

UN ECHIPAJ KENIAN
A CÎȘTIGAT „RALIUL SAFARI»

NAIROBI, 23 (Agerpres). — Cea 
de-a 21-a ediție a raliului automo
bilistic „Safari", desfășurat pe șo
selele Africii orientale, s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a echipa
jului Shekar Mehta — Lofty Drews 
(Kenya) pe o mașină „Datsun" — 
405 puncte penalizare. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele 
Harry Kallstroem — Claes Bilstram 
(Suedia) pe „Datsun11 — 406 p.p. și

Ove Andersson (Suedia) — Paul 
Easter (Anglia) pe „Pedgeot" — 
523 p.p.

în ultima etapă, după abandonul 
fostului lider, englezul Roger Clârck, 
au ieșit din cursă și alți favoriți, 
printre care finlandezii Rauno 
Aaltonen și Hannu Mikkola. în 
momentul cînd conducea detașat în 
clasament, Aaltonen a capotat pe 
serpentinele muntelui Kenya.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
BULGARIA : O SINGURĂ

ÎNTREBARE...
cores- 
etapei 
Slavia

__ ___________ _ __________ 2—2, 
ambele goluri ale gazdelor fiind înscrise 
de Internaționalul Bonev. Același re
zultat s-a Înregistrat șl în partida Lo
komotiv Sofia — Cemo More Varna, 
meci în care, însă, au fost două răs
turnări de scor. Celelalte rezultate: 
Levski Spartak — Cernomoreț 3—1, Las
kov _ Ț.S.K.A. Sofia 1—1. Pemik — 
Trakia 0—2. Akademik — Beroe 4—1,
Volov — Spartak Pleven 2—0, Etîr — Du- 
nav 1—1, J.S.K. Spartak — Botev ~~ 
3—1. In clasament : Ț.S.K.A. — 
Levski Spartak — 34 p; Slavia _
Lokomotiv Plovdiv — 31 p. In 
mentul golgeterilor conduce 
(Ț.S.K.A.) — 21 goluri, urmat de 
(Lokomotiv Plovdiv) — 18 și A. 1 
Iov (Lokomotiv Sofia)

TOMA HRISTOV

SOFIA, 23 (prin telefon de Ia 
pondentul nostru). — în derbyul 
a 26-a, Lokomotiv Plovdiv și 
Sofia au terminat la egalitate :

17.

Vrafa
39 p; 

. 33 p;
clasa- 
Jekov 
Bonev 
Mihai-

IUGOSLAVIA : STEAUA ROSIE 
Șl VELEJ CÎȘTIGÂ 

IN DEPLASARE
NOVI SAD4 23 (prin telefon de 

respondentul nostru). — Lidera, 
Roșie, a mai trecut un examen 
învingînd la Lubljana pe Olimpia,
2— 1 (Filipovici și Karasi au 
pentru belgrădeni și Popivoda 
gazde). Dar și urmăritoarea sa, * Vele,j 
Mostar a cîștigat tot în deplasare (3—0 
cu Bor) ! La Belgrad două victorii in 
extremis O.F.K. — Radnic Niș 1—0 și 
Partizan — Vojvodina 1—0. Alte rezul
tate : Sutjeska — Hajduk 2—0; Vardar 
Skoplje — Dinamo Zagreb 4—1; Celik
— Zeleznicear 1—2; Boraț Banja Luca
— Spartak Subotița o—1; Sarajevo —
Sloboda Tusia 0—0. clasament, după 
25 etape: Steaua roșie _  39 p, Velej
— 37 p. O.F.K., Partizan — 33 p, Sa
rajevo. Zeleznicear — 29 p. în clasamen
tul golgeterilor : Santraci (O.F.K.) —
19, Bajevici (Velej) — 17, Lazarevici 
(Steaua roșie) — 15.

DUȘAN BUGARIN
U.R.S.S. (etapa a 3-a): Ț.S.K.A. Mos

cova — Pahtakor Tașkent 3—0; Dlnamo 
Kiev — Karpatî Lvov 1—0; Spartak 
Moscova — Ararat Erevan 2—2 (în urma 
loviturilor de la 11 m: 4—5); Zaria Vo- 
roșilovgrad — Dnepr Dnepropetrovsk 
0—0 (In urma loviturilor de la 11 m:
3— 4); Dinamo Minsk — Dinamo Tbilisi 
0—1; Zenit Leningrad — Kairat Alma 
Ata 1—1 (în urma loviturilor de la 11 m 
3—4); Torpedo Moscova — Șahtior Do- 
nețk 0—1; Dinamo Moscova — S.K.A. 
Rostov pe Don 2—0. în clasament con
duce Șahtior cu 6 p.

Ia co- 
Steaua 
dificil 

cu 
marcat 
pentru

(Leicester) să
înaintașul lui Tottenham, Alan Gilzean (cu tricou alb), sare mai 

sus dealt toți și înscrie înainte ca portarul Peter Shilton 
poată interveni. Meciul s-a terminat

UNGARIA (etapa a 23-a): Diosgydr 
— Hon văd 0—0; Szeged — Zalaegerszeg 
0—1; Salgotarjan — Vasas 2—3; Ferenc- 
varos — Videoton 3—0; Csepel — Kgye- 
tertes 2—1 ; Ujpesti Dozsa — Raba Eto 
7—0 (!); Tatabânya — Komlo 3—2; 
PECS — MTK 3—0. Clasament : 
Ujpesti Dozsa — 36 p; 2. — Vasas — 33 
p. 3. — Ferencvaros — 31 p.

i.

SPANIA (etapa a 30-a): Espanol Bar
celona — Real Madrid 1—ff; Atletico 
Bilbao — Betis Sevilla 1—1; Real So- 
oiedad — Oviedo 1—2; Malaga — Valen
cia 1—1; Celta Vigo — Deportivo Coruna
1— 0; Castellon — Saragossa 1—1; Gijon
— Granada 2—0; Atletico Madrid — Bur
gos 4—2; Las Palmas — C.F. Barcelona
2— 1. Clasament : 1. — Atletico Madrid
— 42 p; 2. — Espanol Barcelona — 41 
p; 3. — C.F. Barcelona — 40 p.

FRANȚA (etapa a 32-a): Nantes — 
Bordeaux 3—0; Marseille—Angers 3—2 ; 
Bastia — Sedan 3—0; Valenciennes — 
Red Star 0—0; F.C. Paris — Nimes
3— 1; Nancy — Strasbourg 2—1; Rennes

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
în competiția de natație „Cupa țărilor 
latinela Rio de Janeiro, recordmena 
italiană Novella Calligaris a obținut a 
patra victorie cîștigînd 800 m liber în 
9:23,98. La 200 m liber, brazilianul Lu
ciano Mamorado a ocupat primul loc 
cu 1:56,90, iar Jorge Delgado (Ecuador) 
la 400 m mixt — 4:43,51.

■
Continuîndu-și turneul în R.F. Germa
nia, un lot de jucători de tenis de 
masă din R.P. Chineză a evoluat în 
orașul Saarbrucken, în compania re
prezentativelor țării gazdă. La feminin, 
victoria a revenit cu 3—0 sportivelor 
din R.P. Chineză, iar la masculin, după

un meci echilibrat, au cîștigat jucătorii 
vest-germani cu scorul de 5—4.

Turul ciclist al regiunii Sarthe, (Franța), 
la care au participat rutieri amatori din 
șase țări, s-a încheiat cu victoria spor
tivului sovietic Nikolai Gorelov, urmat 
de polonezul Ryszard Szurkowski la 
22 sec. Clasament pe echipe : 1. — 
U.R.S.S.; 2. — Polonia la 2:30; 3. — 
Franța la 3:06.■
învins în cursa „Fleche Wallonne**, Eddy 
Merckx și-a reluat șirul victoriilor cîș
tigînd proba clasică de primăvară Liege 
— Bastogne — Liege. Merckx a învins 
la sprintul final un pluton de 12 aler

la egalitate : 1—1.
Nice 1—2; , So- 
Clasament : 1. 

. — Nantes —

— Metz 1—0; Lyon — 4 
chaux — Ajaccio 4—O.
— Marseille _  44 pj 2. _____ __
44 p; 3. — Nice — 43 p. V

CEHOSLOVACIA (etapa a 22-a): Slo
van Bratislava — VSJ Koslce 0^1; 
ZVL Jiltoa — Slavia Fraga 3—0; Spar
tak Hradec Kralove — A.C. Nltra 3—0; 
Lokomotiv Kosice — Skoda Plsen 2_0; 
Zbrojovka Bmo — union Teplice 3—0; 
Tatran Preșov — TZ Trjlnec ș—I; 
Sparta Praga — Dukla Praga 2—2; Ba- 
nik Ostrava — Spartak Tmava S—1. 
Clasament : i. — Tatran Preșov _ 27 p; 
2. — VSJ Kosice — 26 p; 3. — Spartak 
Tmava — 25 p (trei jocuri mai puțin 
disputate).

PORTUGALIA (etapa a 26-a): Bele- 
nenses — Boavista 1—1; Guimaraes — 
CUF i_i ; Sporting — Coimbra 3—1 ; 
Barreirense — Beira Mar 1—1; Setubal
— Leixoes 5—0; F.C. Porto — Montijo 
4—1; Unlo Tomar — Atletico 0—1: 
reuse _ Benfica 0—5. Clasament : i. 
Benfica Lisabona — 51 p; Belenenses
— 35 p; 3. — Setubal — 33 p.

Fa

gători. fiind cronometrat pe distanța de
236 km în 6 h 13:55.
H
Concursul internațional de pentatlon 
modern de la Fontainebleau a revenit 
sportivului francez Claude Guinguet cu 
5 263 puncte, urmat de Viktor Siliafcin 
(U.R.S.S.) — 5 055 p și Boris Șmel^v
(U.R.S.S.) _ 4 988 p. în clasamentul 
nal pe echipe, pe primul ioc s-a sit'U'ăt 
formația secundă a Franței cu 14 993 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 14 933 p 
și Franța (A) — 14 274 p.
0
După 8 runde, în turneu] de șah de la 
Vrnjacka Banja continuă să conducă 
Velimirovici (Iugoslavia) cu 6‘Zj p, ur
mat de Forintos (Ungaria) — 5 p, 
Pîdevski (Bulgaria) și Vukici (iugosla
via) — 4,/2 (1) p.
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