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Pe o mare arteră a Capita
lei. start al probei băieților 
în crosul „Să întâmpinăm, 

1 Mai", desfășurat marți, cu 
participarea a peste 4 000 
de tineri și tinere din sec

torul 6.
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PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
In cadrul amplei acțiuni de analiză a activității sportive, generată de apariția Hotăririi Plenarei C.C. al 

P.C.R. din februarie-martie 1973, ca și pentru găsirea căilor celor mai eficiente de rezolvare a sarcinilor noi 
și complexe care reies din acest important document de partid, ieri — la Brașov, Buzău și Galați — s-au 

desfășurat plenarele consiliilor județene pentru educație fizică ți sport.
Plenarele au adoptat planuri de măsuri și au ales noiie Birouri executive ale C.J.E.F.S. In telegramele adre

sate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, a fost exprimat angajamentul ferm de a se depune eforturi 
neobosite pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor puse in fața mișcării sportive de către partid.

Tn rindurile de mai jos, scurte relatări de la adunările de miercuri.

IN INTiMPINAREA TRADIȚIONALEI SĂRBĂTORI A MUNCII

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE
Șl CULTURAL-EDUCATIVE PENTRU TINERET
Zilele premergătoare sărbători

rii Iui 1 Mai sînt marcate, pe 
lingă importantele succese obți
nute în întrecerea socialistă, 

pentru îndeplinirea înainte de ter
men a Cincinalului, de numeroase 
acțiuni de masă cu caracter cultu- 
ral-educativ și sportiv dedicate ti
neretului.

.Urmărind traducerea în viață a in
dicațiilor Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R., comisia de educație și pro
pagandă a C.J.E.F.S. Cluj a organi
zat un simpozion pe teme de etică, 
manifestare desfășurată marți sea
ra, la Casa de cultură a studenților, 
îi', cadrul acțiunilor dedicate zilei 
de 1 Mai.

Au participat sportivi din clubu
rile și asociațiile clujene, studenți, 
elevi ai Școlii sportive și ai Liceu
lui cu program de educație fizică, 
profesori, antrenori ș.a.

Abordînd prima temă înscrisă în 
program i „POLITICA EXTERNĂ A

ÎNVINGiND PE Â.S.A. Tq. MUREȘ CU 1-0 (0-0)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI 

DIVIZIEI A DE FOTBAL
CRAIOVA, 25 (prin telefon).

A fost un meci dîrz și energic. 
Jucătorii, marcați de miză, au avut 
oarecare rigiditate și inhibiție care 
au frînt cursivitatea fazelor, alun
gind spectacolul pur din terenul 
de joc. Mureșenii au aplicat mar
caj strict la omul de gol (Oble- 
menco) și la constructorul de joc 
(Strîmbeanu) din formația gazdă. 
Unchiaș a jucat libero, Varodi a 
făcut un joc de acoperire în fața 
fundașilor și iată cum Universita

De ce n-a pătruns atletismul în Bacău pe poarta mare ?

SÎMBĂ TA Șl DUMINICA -

P.C.R. ȘI A STATULUI ROMAN", 
conf. univ. dr. Marțian Niciu a ex
pus în fața tineretului și activului 
prezent principiile care stau la baza 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru și a remarcat, încă o 
dată, imensul prestigiu de care se 
bucură România socialistă pe plan 
internațional. Vorbitorul a subliniat, 
totodată, marea responsabilitate ce 
revine, în acest context, ambasado
rilor sportului românesc peste ho
tare, mesageri care trebuie să ducă 
pe meridianele lumii atît expresia 
talentului lor, cit și chipul moral 
de înaltă noblețe al tineretului nos
tru.

Abordînd cea de a doua temă, 
„DESPRE ETICĂ; ECHITATE SO
CIALISTA ȘI SPORT", conf. univ. 
dr. Andrei Roth a insistat în mod 
deosebit, asupra valorilor etice ale 
acelei activități sociale care îi pune 
pe competitori în fața unor condiții 
egale de întrecere, lăsind să se de
tașeze pe cei care dovedesc mai

tea, stînjenită, a demonstrat că se 
descurcă mai bine pe spații largi, 
în meciurile din deplasare. Desigur 
că, dominarea studenților a fost 
clară, pe alocuri impresionantă 
dacă ne referim la perioada de timp 
dintre minutele 35 și 45, cînd între 
dorința gazdelor de a fi lideri și

Ion CUPEN

(Continuare în pag. a 3-a)

un

destinat

multă pricepere și se pregătesc cu 
o mai mare sîrguință.

Simpozionul s-a bucurat de 
deosebit succes.

★
Numeroase localități din județul 

Teleorman au găzduit interesante 
întreceri sportive de masa organi
zate în cinstea zilei de 1 Mai.

Selecționata de tir a orașului Ale
xandria, de pildă, s-a întrecut eu 
selecționata municipiului Giurgiu, 
paralel cu această confruntare des- 
fășurîndu-se și un concurs 
începătorilor.

Automobiliștii fruntași E.
Cristea, Șt. Lință, I. Motoc 
Vanghele au evoluat la Tr. 
rele, în cadrul unei demonstrații 
care a polarizat atenția iubitorilor 
acestui sport. Tot aici, „Ștafeta cro
surilor de primăvară" a angrenat un 
mare număr de tineri din localitate.

La Zimnicea, „Duminica sportivă", 
în organizarea Școlii generale hr. 
2, a programat dispute la handbal,

Ionescu- 
și V. 
Măgu-

CLASAMENTUL 
RESTANT DE

DUPĂ MECIUL 
LA CRAIOVA

1. Univ. Craiova 21 10 7 4 34-26 27
2. Dinamo 21 11 4 6 33-23 26
3. Steaua 21 9 7 5 30-17 25
4. C.F.R. Cluj 21 8 9 4 22-16 25
5. F.C. Argeș 21 10 4 7 31-19 24
6. Jiul 21 9 4 8 29-27 22
7. S.C. Bacău 21: 8 6 ‘.7 23"-27 22
8. St. roșu 21 7 6 8 28-16 20
9. F.C. Petrolul 21 7 6 8 16-22 20

10. Rapid 21 5 9 7 21-20 19
11. C.S.M. Reșița 21 5 9 7 22-28 19
12. „U“ Cluj 21 7 5 9 19-31 19
13. F.C. Constanța 21 6 6 9 20-26 18
14. U.T.A. .21 5 8 8 21-28 18
15. A.S.A. 21 8 1 12 26-33 17
16. Sp. stud. 21 3 9 5 21-37 15

TESTE PENTRU FORMAREA

ECHIPEI ROMÂNE DE „CUPA DAVIS“

Din sîrribăta aceasta, tenismenii 
lotului național de seniori susțin un 
important test de verificare, îna
intea formării definitive a echipei 
României pentru „Cupa Davis". 
Participă : Viorel Marcu, Ion Sân
tei, Dumitru Hărădău. Totna Ovici. 
Sever Mureșan, Traian Marcu și 
Viorel Sofiriu. întrecerile se vor 
desfășura pe terenurile din parcul 

atletism și fotbal, coricomiteut 
avînd loc și o ștafetă aplicativă. Te- 
tratlonul (aruncarea mingii de oi
nă, lungime, înălțime și 60 m plat), 
desfășurat la Roșiori de Vede, a 
fost cîștigat de echipa Școlii gene
rale din Călmățuiul de Sus urmată, 
tn ordine, de Șc. gen. Crîngeni și 
Șc. gen. Măldăeni. Comunele Orbeas
că, Scrioaștea, Conțești și Islaz au 
avut în programul duminical, in 
afara întîlnirilor de fotbal din cam
pionatul județean sătesc, probe atle
tice și concursuri populare de ci
clism, activități care au atras pe te
renurile de sport un mare număr 
de cetățeni de toate vîrstele.

ASTAZI, IN SALA FLOREASCA, UN SPECTACOL

DE MARE ATRACȚIE LA TENIS DE MASĂ

Sub 
blicul 
doim,

cupola sălii Floreasca pu- 
bucureștean care, nu ne în- 
va umple pînă la refuz tri

bunele, va asista azi. la un veri- 

sportiv Progresul, în zilele de 28, 
29 și 30 aprilie, continuînd apoi la 
2 și 3 mai.

O altă interesantă manifestare 
tenisistă va fi găzduită de capitala 
țării noastre, la sfîrșitul săptămî- 
nii viitoare. Se dispută dubla în
tâlnire de tineret (masculin și fe
minin) dintre reprezentativele Ro
mâniei și Poloniei.

BRAȘOV
Tn sala de ședințe a Comitetului 

județean de partid au luat loc mem
brii C.J.E.F.S. și numeroși invitați, 
printre care s-au aflat directori de 
școli și ai unor mari unități economi
ce din județ, profesori de educație 
fizică, președinți de cluburi și aso
ciații sportive, cadre tehnice, sportivi 
fruntași, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și instituții cu atri
buții în domeniul sportului.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, și alți mem
bri ai Biroului Comitetului județean 
de partid.

Pa marginea materialelor supuse 
discuției, numeroșii vorbitori și-au 
exprimat deplina' adeziune la Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R., ară- 
tînd că văd în acest important docu
ment al partidului un ghid sigur și 
o călăuză permanentă pentru întreaga 
activitate viitoare a mișcării noastre 
de educație fizică și sport.

în alocuțiunea sa, tovarășul Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., s-a 
referit la marile posibilități de care 
dispune județul Brașov pentru ridica
rea pe o treaptă superioară atît a
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vor 
pe

Hu

tabil recital oferit de cei mai buni 
jucători de tenis de masă 
România și R.P. Chineză.

După evoluțiile viu aplaudate de 
Ia Rm. Vîlcea și Hunedoara, repu
tații sportivi chinezi vor demon
stra măiestria lor și în fața specta
torilor din Capitală. Oaspeții 
prezenta un lot cuprinzînd 
proaspeții campioni ai lumii, 
3 u-lan și Si En-tin, alături de co
legii lor. „palete", de asemenea, de 
renume. Ne gîndim la jucătoarele 
Cht Pao-cin (finalistă la proba de 
dublu fete de la campionatele mon
diale de la Sarajevo), Ian Ciun, 
sau la jucătorii Yu Yi-tze, Hu Su- 
pin și Su Kuo-si.

în această companie selectă vom 
înscrie și numele reprezentanților 
tării noastre în frunte cu remar
cabila sportivă care este maestra 
emerită a_ sportului și multipla 
campioană a României, Maria Ale-

BUZĂU
La lucrările plenarei au participat 

reprezentanți ai Biroului Comitetu
lui județean de partid, ai Consiliu
lui popular județean, ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor cu 
atribuții în activitatea . de educație 
fizică și sport, al învățămîntului, an
trenori și instructori, sportivi frun
tași.

Scoțînd în evidență o serie de re
zultate bune pe care mișcarea spor
tivă buzoiană le-a obținut în 1972, 
participanții la discuții n-au ocolit, 
în analiza lor, neajunsurile existen
te, angajîndu-se să depună toate 
eforturile pentru grabnica lor reme
diere.

Tn încheierea dezbaterilor, . tovară
șul Tudor Postdnicu, secretar al Co
mitetului județean de partid, a apre
ciat că numeroasele idei exprimate 
în cadrul plenarei, criticile formu
late, propunerile interesante care au 
fost făcute, vor ajuta noul organ ales 
să desfășoare o muncă mult mai efi
cientă și mai cuprinzătoare, in așa 
fel incit prevederile Hotăririi de 
partid în privința dezvoltării conti
nue a educației fizice și sportu
lui să fie transpuse neintîrziat în 
viață.

Vorbitorul a subliniat necesitatea
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din

Spectatoni din sala Floreasca vor avea, astăzi din nou prilejul să ad
mire măiestria Măriei Alexandru. la prima ei apariție in fața publicului 
bucureștean după cucerirea titlului de campioană mondială la dublu fete.

Foto : Bora VOJNOVICI — Novi Sad
xandru. Cea care a reușit perfor
manța aproape unică de a redo
bândi titlul suprem la dublu fete, 
după 12 ani, va avea, azi, ca par
teneri pe Eleonora Vlaicov, Teo
dor Gheorghe, Șerban Doboși și 
Dorin Giurgiucă. Iată așadar, toate 
motivele pentru ca să așteptăm cu un 
interes firesc întrecerile prietenești 
dintre sportivii celor două țări, 
în acest sens, antrenoarea federa
lă Ella Constantinescu a ținut să 
sublinieze : „Relațiile prietenești 
și schimbul de experiență dintre

GALATI
La plenara desfășurată în aula 

Institutului politehnic s-au aflat, a- 
lături de membrii C.J.E.F.S., per
soane cu munci de răspundere din 
organele locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
județene de sindicat, U.T.C. și pio
nieri, ai inspectoratului școlar, nu
meroși alți invitațj.

Dezbaterile prilejuite, de darea de 
seamă și planul de măsuri, pre
zentate adunării, au scos în eviden
ță experiența .pozitivă dobîndită în 
dezvoltarea activității sportive de 
înasă și de performanță, în întări
rea bazei materiale, în îmbunătăți
rea muncii politico-ideologice și 
cultural educative în rindurile ti
neretului, dar s-au referit, totodată, 
într-un pronunțat spirit critic și au
tocritic, la o serie de lipsuri care 
au frînat mersul înainte al activi
tății sportive, au diminuat sfera de 
cuprindere a cetățenilor in practi
carea sistematică a exercițiiior fi
zice, nivelul performanțelor obți-
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jucătorii români și cei chinezi au 
o tradiție de ani de zile. Fiecare 
întîlnire ne-a folosit, noi invățind 
multe lucruri de la școala de tenis 
de masă din R.P. Chineză. Ne face 
o deosebită plăcere reintîlnirea cu 
prietenii noștri, sportivii chinezi. 
Sîntem nerăbdători să-i revedem, 
acum, ca și eu alte ocazii".

Programul de azi se deschide 
la ora 17.30. cînd. pe două mese, 
se vor desfășura întîlnirile dintre 
echipele feminine și masculine ale 
României și R.P. Chineze.

ACCESUL PE STADION 
INTERZIS!

„în vacanță, activitatea crește în 
intensitate, în frecvență. Tinerii 
noștri atleți vin la stadion în pro
porție de sută la sută, chiar dacă 
uneori programăm două antrena
mente zilnice. In asemenea peri
oade, curiozitatea copiilor are timp 
de manifestare și avem chiar pe 
margine privitori din care, însă, 
nu știm cîți vor mai reveni atrași 
de pistă. Pentru că în restul anu
lui. în lunile de școală, nu prea are 
cine să le dea ghes (profesori sau 
părinți) să apuce iar drumul sta
dionului, al atletismului..." — ne 
spunea săptămîna trecută la Ba
cău, prof. Gheorghe Ardeleanu de 
la Școala sportivă din acest oraș 
moldovenesc.

Și eleva de liceu Greta Măgires- 
cu (cea care, în iarnă, în ziua cam
pionatelor republicane de seniori 
în sală, s-a grăbit să termine o te
ză cu zece minute mai devreme 
pentru a putea prinde trenul ce a 
adus-o la București, doar cu două 
ore înainte de concurs...), una din

DOUĂ LOTURI DE LUPTE GRECO-ROMANE AU PLECAT IERI PESTE HOTARE

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI-LA „CUPA PRIETENIA', 
FORMAȚIA C.S. PITEȘTI ÎNTR-UN TURNEU ÎN ALBANIA

Lotul reprezentativ de lupte gre- 
co-romane (juniori) al țării noas
tre va participa, vineri, sîmbătă 
și duminică, la întrecerile tradi
ționalei competiții internaționale 
dotată cu „Cupa Prietenia". Ieri, 
după-amiază, au plecat la Suhl 
(R. D. Germană), localitate ce va 
găzdui confruntările, următorii lup
tători ; Nicolae Horniceanu (cat. 48 

mlădițele atletismului băcăuan, 
componentă a lotului reprezentativ 
de juniori, completa acest , tablou 
local: „In comparație cu acum 
doi-trei ani, atletismul a făcut ceva 
pași înainte în școli. Totuși, după 
cum văd printre colegii mei și din 
prezența la stadion a copiilor in 
timpul școlii, atletismul n-a pătruns 
pe poarta mare. Puțini copii știu 
ce-i aceea o alergare, o săritură, 
pentru că la ei la școală asemenea 
întreceri — în care joaca să se îm
bine cu stimulentul victoriei — nu 
se organizează".

Nu cunoaștem prea bine toate 
capitolele istoriei atletismului pe 
aceste meleaguri, dar știm că fo
rurile de resort din orașul natal al 
vicecampioanei olimpice și europe
ne Valeria Bufanu se străduiesc 
să acrediteze această reprezentativă

Paui SLAVESCU
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kg), Sandu Botez (cat. 52 kg), Va- 
sile Bosinceanu (cat. 57 kg), Ștefan 
Rusu (cat. 60 kg), Florin Gherine 
(cat. 70 kg), Ilie Luca (cat. 75 kg), 
Andi Pîrvulescu (cat. 81 kg), Ma
rin Enculescu (cat. 87 kg) și Petre 
Pintea (cat. + 87 kg). Ei sînt în
soțiți de antrenorii Valeriu Bular- 
ea și Emilian Bălănescu.

Echipa de lupte greco-romane

Pe marginea campionatului feminin de volei <

ÎNTRECEREA
CONSISTENȚĂ 
DEȘI EXISTĂ 

ELEMENTE 
DOTATE PENTRU 

ACEST SPORT
Cu turneele finale, programate la 

Bacău, Pitești. Constanța și Cra
iova, campionatele naționale de vo
lei au luat sfârșit, titlurile fiind cîș- 
tigate, după cum se știe, de RAPID,

C. S. Pitești — clasată pe primul 
loc în seria a 3-a (divizia A) la 
încheierea turului campionatului — 
a plecat ieri în Albania. Formația 
piteșteană întreprinde un turneu 
in această țară, la invitația fede
rației de specialitate albaneze,, "*ur- 
mînd să întîlnească echipe de club 
fruntașe din această țară. Primul 
meci va avea loc vineri, la Tirana.

NU ARE
Echipa feminină de 

volei Rapid a cîștigat 
d>in nou titlul de cam- 
poană. In imagine, 
componentele lotului: 
Eugenia Rebac, Martha 
Szekely, Florica Tudo- 
ra, Luliana Paul, Mari
ana Baga (sus), Ruxan- 
dra Vraniță. Petra Stoi
ca. Cristina Băltărețu, 
Constanța Bălășoiu 
(jos).

Foto: Doru PROHO-
ZESCU — Bacău

114
ta feminin, și DINAMO, la mascu
lin, în timp ce Ceahlăul P. Neamț, 

București, Electra și Voința A- 
rad au părăsit scena primei, di
vizii.

Bacăul . și Constanța, au fost 
gazdele ospitaliere ale ultimelor 
dispute din întrecerea fetelor. în 
sala Tineretului din vechiul oraș 
moldovean au fost prezente primele 
șase echipe ale eșalonului nostru 
fruntaș : Rapid, Dinamo, Penicilina 
Iași, Medicina, Constructorul și 
I.E.F.S. Ce au demonstrat ele ? Pu
țin, foarte puțin, tn comparație cu 
ceea ce se. aștepta de la niște for
mații angajate direct în lupta pen
tru titlu. Toți specialiștii prezenți 
la acest turneu și-au manifestat in
satisfacția față de evoluția voleiba
listelor. Am remarcat, la vremea 
potrivită, jocul submediocru, numă
rul mare de greșeli comise atît în 
atac, cît și în apărare, cele mai 
multe ca urmare a lipsei de con
centrare. Pentru , că nu ne putem 
închipui că jucătoare care au acum 
o bogată experiență competițională 
pot rata serviciile, pot trimite min

gea în fileu din poziții ideale de 
atac, că nu pot executa o preluare 
bună la servicii deloc dificile. E 
drept că, la ora turneului băcăuan, 
apele erau în foarte mare măsură 
limpezi, Rapid cu greu putând pierde 
primul loc, iar pozițiile celorlalte 
fiind și ele destul de stabile. De a- 
semenea, sala nu oferea condiții op
time unei întreceri de asemenea an
vergură, dimensiunile ei reduse îm- 
piedicînd pe voleibaliste în unele 
execuții (mingi care loveau tavanul, 
distanța dintre teren și tribunele la
terale fiind foarte mică).

Firește, potențialul echipelor în 
cauză nu este, totuși, cel arătat la 
Bacău, ele avînd mult mai multe 
posibilități, demonstrate, de altfel, în 
numeroase alte ocazii. O succintă 
trecere în revistă a fiecărei formații 
este edificatoare în această privință, 
deoarece constatăm imediat că în 
componența lor intră jucătoare cu 
certe calități.

Sextetul antrenat de Davila Plo
con a cucerit, din nou, titlul, do- 
minîndu-și adversarele pe parcursul 
celor 22 de etape săptămînale și în 

cele cinci jocuri ale turneului final, 
RAPID pierzînd un singur meci, cel 
cu Penicilina, la Iași, în etapa a 
VIII-a. Deși, Ia Bacău, nu s-a ri
dicat la nivelul dorit, Rapid a ară
tat că dispune, totuși, de o echipă 
disciplinată tactic, omogenă — giu- 
leștencele au avut în teren, cu rare 
excepții, aceleași jucătoare : Eugenia 
Rebac, Mariana Baga, Martha Sze- 
kely, Constanta Bălășoiu, Florica 
Tudora, Cristina Băltărețu, cărora 
li s-au mal adăugat Ruxandra Vra
niță, Petra Stoica și luliana Paul, 
toate jucătoare cu un bagaj sufi
cient de cunoștințe tehnice, dar pe 
care nu-1 pun cu consecvență în 
valoare, cu atît mai mult cu cît 
echipa are o coordonatoare lucidă 
(Eugenia Rebac) și cîteva trăgătoare 
de forță (Mariana Baga, Martha 
Szekely, Florica Tudora). Formația 
Constructorul are multe elemente ti
nere și talentate — Victoria Ca- 
randa, Paula Cazangiu, Carmen

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Raid-ancheiă de sezon la Cluj

BAZELE 
SPORHVE

ÎN AER
LIBER

Pentru că parcul studențesc de pe 
malul Someșului rămîne principala 
carte de vizită a Clujului sportiv, am 
ținut ca primul popas întreprins la 
bazele sportive aflate In aer liber, 
să-1 facem aici, mai ales că „Băbeștii" 
constituie cea mai cuprinzătoare a- 
renă sportivă din Cluj pe care tine
retul studios își desfășoară activitatea 
sportivă de masă, didactică și de 
performanță.

Vizita a fost o plăcere. Alei proas
păt măturate, peluze șl ronduri reîm
prospătate cu gazon și flori de sezon, 
garduri vii fasonate Ia linie, te pri
mesc Încă de la intrare și te conduc 
către toate lateralele parcului unde 
sînt distribuite terenurile. Spații de 
lucru peste care mina gospodarului 
(administratorul parcului : V. Biriș) a 
poposit cu grijă și pricepere, fie dre- 
ntndu-le zgura, fie curățtndu-le ga
zonul, fie îndreptlndu-le bordurile si 
gardurile împrejmuitoare, fie trasîri- 
du-le liniile de demarcație, asa înr-ît 
întreg parcul arată, la această oră. ca 
o adevărată oglindă.

O invitație pentru cei care pînă 
acum și-au îndreptat mai rar pașii

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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GALAȚI
(Urmare din pag l)

nute da fruntașii sportului gălă- 
țean.

Cu 
Emil 
a înminat cupa și diploma pentru 
locul II ocupat de către gălățeni în 
întrecerea dintre consiliile județene 
pentru educație fizică și sport ară- 
tînd, în expunerea sa, că acest suc
ces obligă pentru viitor la o activi
tate și mai susținută, la noi și noi 
realizări, pe care gălățenii sînt de
plin capabili să te obțină.

Trăgînd concluziile la acest punct 
de pe ordinea de zi, tovarășul Ion 
Axcnte, secretar al Comitetului ju
dețean de partid, a scos în evidență 
caracterul extrem de constructiv al 
dezbaterilor, propunerile făcute 
pentru îmbunătățirea planului de 
măsuri, aducînd — la rîndul său — 
numeroase idei prețioase pentru 
munca de viitor.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Ion Axente, secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președinte, Theodor Oprică, prim- 
vicepreședinte. Bucur Bloancă, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
județean, Marin Stoian, prim-secre- 
tar al Comitetului județean U.T.C., 
Augustin Radu, președintele Consi
liului județean al Organizației pio
nierilor, Mircea Zgrumala, secre-

tar al Consiliului județean al sindi
catelor, Valentin Țurlan, inspector 
general al Inspectoratului Școlar 
județean, vicepreședinți, Dumitri 
Stanciu și Stelian Marcu, secre 
tari, precum și încă 8 membri.

BRAȘOV
(Urmare clin pag I)

în 2 — 3 ani, echipe

MEDICINA TÎRGU MUREȘ ȘI ȚELURILE SALE

in „A“ la toate armele

prilejul plenarei, tovarășul 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., BUZĂU

(Urmare din pag 1}

impulsionării sportului de masă si al 
celui școlar (capitol asuora căruia 
Hotărîrea insistă In mod deosebit 
și Ia care județul Buzău este încă 
serios deficitar), a muncii de edu- 

pe aceste 
activității 
talentelor 
cu deplin

cațîe cu tineretul și — 
baze solide — relansarea 
de depistare și creștere a 
sportive, apte să abordeze 
succes marea performanță.

La lucrările plenarei a 
din partea C.N.E.F.S. tov. _____
Moraru, membru al Biroului Executiv.

Din Birou] executiv al C.J.E.F.S. 
fac parte: Gheorghe Nicolae. șef de 
secție la Comitetul județean de 
partid, președinte, Ștefan Dumitres
cu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Constantin Glii- 
nescu. președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, Aurel Dan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Aurel Anghel, preșe
dintele Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor, Gheorghe Dă- 
nilă, inspector general al Inspecto
ratului școlar județean, vicepreșe
dinți, Nicolae Dragu, secretar, și în
că 9 membri.

participat
Florin

educației fizice a maselor, cit și a 
sportului de performanță, la bogatele 
tradiții existente aici, care obligă la 
mai muit și Ia mai bine.

Lutnd cuvintul, tovarășul Constan
tin Drăgan a arătat că succesele re
marcabile obținute de oamenii muncii 
din județul Brașov, in domeniul pro
ducției materiale și spirituale, apor
tul lor la efortul general al națiunii 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, obligă mișca
rea sportivă să țină permanent pasul 
cu aceste realizări. Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. arată clar căile pe 
care va trebui să se meargă, dînd 
cîmp liber inițiativei creatoare a oa
menilor, stimulind pasiunea și ener
giile. Vorbitorul i-a asigurat pe cei 
prezenți de întregul sprijin și toată 
solicitudinea Comitetului județean de 
partid în 
tive ce se 
tive.

Plenara 
C.J.E.F.S. 
Gheorghe 
tului județean de partid, președinte, 
Vasile Lăzăruț, prim-vicepreședinte, 
Vasile Ciuclaru, vicepreședinte 
Consiliului popular județean, 
Mărcuș, președintele Consiliului 
dețean al sindicatelor, Dumitru Ca- 
lancea, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Nicolae Dragomir, 
președintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, Elena Geor
gescu, inspector general al Inspecto
ratului școlar județean, vicepreședinți. 
Dumitru Furnică și Aurel Voinea, 
secretari, precum și încă 8 membri.

înfăptuirea marilor obiec- 
află în fața mișcării spor-
a ales Biroul executiv al 
în următoarea alcătuire : 
Matei, secretar al Comite-

al
Ioan 

ju-

Medicina Tg. Mureș reprezintă 
una din secțiile de frunte ale scri
mei noastre, ale spadei îndeosebi 
Secția ca atare funcționează pe lingă 
I.M.F. din anul înființării cluburi
lor sportive universitare (1968), dar 
sportul mușchetarilor este prezent 
și anterior acestui moment în o- 
rașul de pe Mureș : scrima s-a prac
ticat inițial sub egida Școlii spor
tive, apoi a asociației sportive Pro 
gresul-I.M.F., după aceea a Științei

Indiferent însă de titulatură, scri
ma din municipiul Tg. Mureș a a- 
vut invariabil la cîrmele ei pe unul 
și același antrenor, conf. univ. An
drei Kakucs, lîngă care a lucrat — 
pe tărîm organizatoric mai ales 
conf. univ. Alexandru Dieneș. Dacă 
— peste toate încercările și neajun
surile care s-au ivit de-a lungul a- 
nilor — acest sport olimpic a reu
șit să supraviețuiască și apoi să se 
consolideze, acest lucru se datorează 
într-o apreciabilă măsură celor doi 
pasionați tehnicieni și pedagogi.

Scrimerii de la Medicina se bucură 
în prezent de o recunoscută faimă 
în spadă. Este, desigur, un atu de 
dată mai recentă a acestui centru 
sportiv. Inițial, însă, la Tg. Mureș 
au activat și floretiști, floretiste și 
sabreri de mare suprafață — Iosif 
Zilahi, fost campion național, în 
prezent antrenor la clubul Steaua 
și al lotului reprezentativ, Atila 
Csinler, Ion Șzantai. Stefan Szent- 
kiraly, Ilona Czimbalmos, Csaba 
Szentkiraly, Ildiko Horvath, Iosif

Horvath, Ladislau Horvath, Iosif 
Peterfy ș.a. —, prezenți în activi
tatea competițională la nivelul pri
mului eșalon, în multe intîlniri In
ternaționale, ediții ale campionate
lor mondiale și chiar ale J.O

A rămas, Insă, în prim plan spada 
Unul dintre exponenții școlii de 
spadă din Tg. Mureș este Ernest 
Huszar, un eminent medic (36 de 
ani), care găsește timpul necesar 
pentru a rămîne ferm în zona ma
rii performanțe. îl secondează Anton 
Pongraț, cel mai bun produs a! 
spadei din Tg. Mureș și poate, chiar 
din țară, campion mondial de tine
ret în 1967 (Teheran) și finalist — 
locul 4 — la ediția jubiliară (a 
XX-a) a JO. Frații Damjanschitz 
completează un „4“ valoros.

Și tot în prim plan se află și flo
reta feminină. Cu mici oscilații de 
comportare, echipa Medicinii ră
mîne un team care nu și-a spus 
ultimul cuvînt în divizia A. Și a- 
cest lucru se va realiza în momen
tul cînd echipa va ajunge la o anu
mită omogenitate. Fiind alcătuită 
numai din eleve și studente — toate 
fruntașe la învățătură — există per
manent neajunsul ca numărul de 
antrenamente fixat de antrenor să 
nu poată fi îndeplinit integral. Se 
recurge, în compensație, la sporirea 
intensității unor lecții.

Așadar, două echipe în primul e- 
salon. La Medicina Tg. Mureș se 
inee^rcă m-’ mrit : reintrarea echi
pei de floretă bărbați în „A" — deo
camdată este fruntașă în divizia se
cundă —. precum și eîștigarea cam-

piunatului de calificare la sabie. în 
2—3 ani, conf. univ. Andrei Kakucs 
speră ca Medicina să aibă echipe 
de A -la toate probele.

Pentru a se ajunge aici, antreno
rul îșl formează continuu elemente 
Am văzut la lucru zeci de copii, pe 
categorii de vîrste, începînd de la 
8 ani. Sălile de scrimă de la I.M.F 
nu cunosc în nici o zi odihna. La 
fel ca și antrenorul principal. Țelul 
de care am amintit este generos, dar 
să ne gîndim că Andrei Kakucs se 
apropie de 64 de ani, că a rămas 
pe planșă — de dimineața și pînă 
seara — timp de un sfert de veac.

Făcînd sublinierea de mai sus, ne 
gîndim că s-ar cuveni ca C.J.E.F.S. 
Mureș și in ultimă instanță Minis
terul Educației și învățămîntului, să 
îndrume către catedra de educație 
fizică și sport a I.M.F. un al doilea 
cadru cu specialitatea scrimă, mai 
tinăr, care să-l ajute pe conf. Ka
kucs. Există, e adevărat, un post 
vacant, scos de trei ori la concurs, 
dar de fiecare dată noul an uni
versitar îl găsește pe șeful de ca
tedră tot singur. Foști scrîmeri, ac
tuali profesori de specialitate, Ște
fan Toth, Mircea Chișiu și mai re
cent Ladislau Rohoni au fost ten
tați (și s-ar simți onorați !) să lu
creze la Medicina Tg. Mureș, dar 
mereu s-au ivit piedici. în rezol
varea situației trebuie învinsă o a- 
numită inerție și eliminată menta
litatea greșită, că așa cum s-a 
descurcat pînă acum antrenorul An
drei Kakucs o poate face și in con
tinuare...

• TENIS DE MASĂ La campionatele mondiale

E:i!lPA masculina a româniei
A URCAT PRIMA TREAPTA, 

“ ÎNSĂ, ALTELEURMEAZA,
MULT MAI IMPORTANTE SI DIFICILE

Istoria participărilor echipei na
ționale masculine a României la 
campionatele mondiale de tenis de 
masă a intrat într-o nouă etapă, o- 
dată cu startul din sala Skenderija 
de la Sarajevo. Ediția a 32-a a com
petiției supreme a adus pentru pri
ma oară — în ultimii ani — satis
facție în rîndurile amatorilor spor
tului cu mingea de celuloid de la 
noi. Jucătorii români și-au îndepli
nit obiectivul propus : promovarea în 
plutonul formațiilor de elită ale lu
mii. Revirimentul se produce la ca
pătul unei absențe ce a cuprins două 
ediții ale C. M. (Mtinchen 1969 și 
Nagoya 1971) ultima oară, redutabi
lul nostru team (alcătuit din Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzan și 
Dorin Giurgiucă) evoluase, în 1967, 
la „mondialele" de la Stockholm.

Pentru a reintra în primele 12 e- 
chipe fruntașe, reprezentativa Româ
niei. avînd în componența sa pe Teo
dor Gheorghe. Șerban Doboși și Do
rin Giurgiucă, a jucat opt meciuri. 
Elevii antrenorului Ion Pop (la lo
tul republican) au cîștigat șapte în- 
tîlniri, pierzînd una singură, la limi
tă (4—5 împotriva Malaeziei), iar 
din totalul de 48 de partide indivi
duale (în proba pe echipe), românii 
au ieșit învingători în 39

Poate că, unora, rezultatele obți
nute de selecționata noastră li se 
par firești, atîta timp cît adversarii 
cu care s-au confruntat nu s-au si
tuat la cotele valorice cele mai ri
dicate Dar acesta a fost nivelul e- 
chipelor concurente în categoria se
cundă a ierarhiei internaționale și. 
să fim drepți, nici palmaresul sporti
vilor români, cu excepția lui Giur
giucă, nu era prea consistent. Gîn- 
dindu-ne, însă, că doi dintre compo- 
nenții „naționalei", Gheorghe și Do
boș!, debutau la un C. M„ că și 
celelalte echipe aspirau Ia promova
rea In 
tea ne 
șită prezența băieților noștri la Sa
rajevo (practic, era imposibil mai

prima categorie, toate aces- 
fac să considerăm ca o reu-

mult), fără a încerca în vreun fel 
să le supraestimăm comportarea.

O apreciere bună poate să pri
mească și calificarea celor trei ro
mâni — comparativ cu actualele lor 
posibilități — în primii 32 de jucă
tori ai campionatelor

Așadar, noua ascensiune a repre
zentativei masculine a României în 
ierarhia internațională poate fi con
siderată ca încurajatoare. Ea trebuie 
să însemne, însă, un început pe ca
lea atingerii altor trepte superioare. 
Și, în acest scop, sînt necesare efor
turi cu mult sporite, peste cele soli
citate la fete.

Tenisul de masă masculin de la 
noi nu dispune de un jucător de 
excepție, de genul Măriei Alexan
dru, care să stimuleze activitatea și 
în jurul căruia să graviteze ceilalți 
sportivi. Munca de selecție șl de 
instruire are nevoie de indici cît mai 
ridicați. Ieșirea din anonimat și 
menținerea la o cotă superioară pre
supune o activitate susținută, dusă 
cu competență, la toate nivelele, 
de la centrele de copii, trecînd prin 
secții și pînă ia lotul republican. O 
singură fisură într-una din verigile 
intermediare poate afecta întregul 
mecanism menit să propulseze te
nisul de masă românesc spre vîrful 
piramidei internaționale. Elemente 
talentate există, un Marin Firănescu, 
un Alexandru Buzescu și alții. Ei și 
ceilalți care vor mai apare trebuie 
însă pregătiți cu maximum de exi
gență. fără nici o concesie în pro
cesul instructiv-educativ. Și antre
norii Sînt primii chemați să conso
lideze prin activitatea lor neobosită 
succesul de acum de la Sarajevo. 
Răminind la actualul standard de 
pregătire este mai mult ca sigur că 
peste doi ani, la C. M. din India, e- 
chipa noastră masculină are foarte 
puține șanse să-și păstreze locul tn 
eșalonul fruntaș mondial. Situația 
ar putea fi evitată numai prin efor
turi conjugate și o muncă laborioasă 
de fiecare zi.

PROGRAMUL TURNEULUI

Tiberîu ST AM A

REALIZAT SCORUL ETAPEICHIMIA NĂVODARI
2 I CONSTANȚA80-8 CU

In divizia B,

divizionar din sala constructorul
F. R. Baschet a stabilit ca meciu

rile primului turneu al campionatului 
republican feminin să se dispute vi- 
neri. sîmbălă și duminică în sala 
CONSTRUCTORUL, după următorul 
program: vineri, de la ora 10: Voința 
Tg Mures — Voința București, Sănăta
tea Satu Mare — Universitatea 
Cluj; de la ora 16: T.F..F.S.

Universitatea Timișoara. Cri- 
Oradea — Palitehnlca Bucu

rești, Rapid București — Constructo
rul București ; sîmbătă, de la ora 10 
Universitatea Timișora — Sănătatea. 
Politehnica — Voința Tg. Mureș ; de 
la ora 16: Constructorul — I.E.F.S.. 
„U“ Cluj — Crișul Voința București 
— Rapid ; duminică, de la ora 8: 
Voința Tg. Mureș - „U“ Cluj, Cri- 
șul — Universitatea Timișoara, Con
structorul — Voința București,, Rapid 

Politehnica, Sănătatea — I.E.F.S.

bs

HANDBAL
ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN

ASTÂZI,

DIVIZIA MASCULINĂ A

UN SINGUR LIDER,

CONSTRUCTORUL,

ÎN CAMPIONATUL

PE ECHIPE
Constructorul a cîștigat — după 
luptă extrem de agitată — der-o

byul cu Petrolul și a trecut singur 
tn fruntea clasamentului campiona
tului de șah pe echipe. Gazdele au 
evoluat excelent la primele două 
mese (Partos — Ghițescu 1—0, Ra
dovici — Stanciu 1—0), dar la ce
lelalte cinci, doar juniorul Stoi- 
cescu a mai realizat o jumătate de 
punct în fața lui Armaș. Rezulta- 
tat final: 4l/z—-2*/a 1 
reșteni.

Cu același scor 
șoara a învins pe 
dentă la titlu, Universitatea Bucu
rești. Alte rezultate : Medicina Iași 
— A.S.E. 4—3, I.T.B. — Politehnica 
5—2, Electronica — C.S.M. 3’7î-—3Vs.

CLASAMENTUL : Constructorul 
11, Petrolul, Universitatea, I.T.B. 9. 
Medicina Iași, Medicina Timișoara 
8, C.SM., Electronica 6, Politehnica 
4, A.S.E. 0.

pentru bucu-

Medicina Timi- 
cealaltă preten-

CAMPIONII
ZONELOR

DE JUNIORI

Moment de concentrare maximă într-o partidă de dublu susținută de 
Teodor Gheorghe (stingă) și Șerban

Nu aderăm la părerea celor care 
cred doar în steaua formației femini" 
ne. Exemplul echipei Iui Matei Gant- 
ner (locul III la C.M. de la Tokio 1956), 
a celei condusă de Radu Negulescu 
(cu cîțiva ani mai apoi) și rezultate
le recente din ediția iugoslavă a 
„mondialelor" ne trezesc speranțe și

Doboși la campionatele mondiale 

în capacitatea jucătorilor noștri. Nu 
este însă suficient ca ei și antreno
rii lor să dorească afirmarea, ci să 
și lucreze — am putea spune fără 
răgaz — în slujba acestui țel ono
rant.

etape, 
victorii

Constantin COMARNISCHI

Campionatul divizionar 
rugby a programat sîmbătă 
minică jocurile unei noi 
S-au înregistrat numeroase 
în deplasare, una la diferență foarte
mare (S.S.2 I Constanța — Chimia 
Năvodari 8—80). Scorurile au fost 
în general strînse, excepție făcînd 
doar cîteva întîlniri.

Dar iată rezultatele : SERIA I,

PE MARGINEA CAMPIONATULUI FEMININ

(Urmare din pag 1)

Astăzi după amiază se dispută, 
pe trei terenuri din țară, jocurile 
cetei de a xX-a etape a diviziei 
masculine A de handbal, amînată 
din cauza participării mai multor 
jucători divizionari la „Cupa Ță
rilor Latine".

Etapa programează patru partide 
interesante, dintre care trei se a- 
nunță deosebit de disputate Cea 
dinții întîlnire, care opune forma
ției Minaur Baia Mare pe Trotușul, 
trezește un interes deosebit, prin 
faptul că băimărenii sînt recunos
cut! pentru dîrzenia cu care-și a- 
pără șansele pe teren propriu. In 
timp ce handbaliștii de la Trotu- 
șul abordează acest meci la numai 
cîteva zile după victoria lor asupra 
redutabilei formații Universitatea 
Cluj.

La fel de atractivă se anunță și 
partida dintre Independența Sibiu 
și Politehnica Timișoara, o întîlnire 
deschisă oricărui rezultat, ambele 
formații pornind cu șanse aproxi
mativ egale.

în Capitală, pe terenul Dinamo, 
va avea loc, începînd de la ora 16, 
un cuplaj care programează urmă
toarele joocuri : Steaua — Voința 
București și Dinamo București — 
Dinamo Brașov. Acest al doilea 
meci, în special, se pare că va fi 
deosebit de disputat.

Spectatorii au deci prilejul să a- 
siste — după o săptămînă și ceva 
de întrerupere — nu numai la 
jocuri interesante, dar și la evolu
ția cîtorva dintre componențij echi
pei de tineret a României, care a 
cucerit recent cea de a V-a ediție 
a „Cupei Țărilor Latine'*.

Puiu, Ileana Teodorescu — dar îi 
lipsește o coordonatoare cu expe
riență, ceea ce influențează sensibil 
asupra jocului său. Printr-o eclipsă 
de formă trece Penicilina Iași — 
care, lipsită și de aportul Floren
tinei Itu, nu mai reprezintă acel 
team de temut din trecut — ca, de 
altfel și I.E.F.S., o formație care, 
fără Rodica Cilibiu, nu a putut să 
se ridice prea sus (în sezonul viitor 
va fi și mai greu, mai ales că o 
parte din componentele echipei vor 
termina facultatea). Medicina — cu 
Gabriela Popa, Venera Zaharescu- 
Hoffman, Elena Pandrea, Maria 
Matei — ar putea avea pretenții 
mai mari, dacă ar dovedi ceva mai 
multă seriozitate în joc. în sfîrșit 
(dar nu în ultimul rînd), Dinamo. 
Antrenoarea Doina Ivănescu ne pro
mite, se pare, pentru ediția urmă
toare, lucruri noi, și o comportare 
mult mai bună decît pînă acum, 
cînd a manifestat inconstanță în e- 
voluțiu Helga Bogdan, Mariana Po
pescu, Alexandrina Constantinescu, 
Emilia Stoian, Margareta Șorban, 
Maria Dobrogeanu și talentata tră
gătoare Constanța Dinculiță, consti
tuie punctele de sprijin ale acestei 
formații.

La Constanța s-au întrecut echi
pele din eșalonul al doilea (locurile 
7—12), care s-au împărțit, la rîndul 
lor, în două : „U“ Timișoara, „II" 
Cluj și Farul, respectiv C.S.M. Si
biu, Ceahlăul P. Neamț și „U" 
București, prima grupă oferind — 
după cum ne-a comunicat corespon
dentul nostru N. Enache — cîteva 
meciuri interesante. Decalajul din
tre ultimele două și celelalte com
petitoare a fost evident pe tot par
cursul campionatelor, iar retrogra
darea lor consfințește o stare de 
fapt. Din nou, sîntem nevoiți să a-

dresăm o întrebare: ce oferă divi
zia B primei categorii ? Care este 
aportul acesteia la mersul înainte 
al voleiului nostru 7 Pentru că în 
fiecare an promovează echipe care, 
cu pufine excepții fac figurație in 
divizia A.

După cîte știm, federația Inten
ționează să schimbe sistemul de 
desfășurare a campionatului divi
ziei Â. Să sperăm că va fi adoptată 
formula cea mai bună, capabilă să 
asigure voleiului feminin potențialul 
valoric de care are atîta nevoie în 
această perioadă.

Arhitectura București — Petrochi
mistul Pitești 9—11, Tînărul Petro
list Ploiești
6—12 ; 
stanța 
C.F.R. 
stanța
Ideal Cernavoda 14—4, Portul Con
stanța — Cimentul Medgidia 0—15. 
Constructorul Constanța — Voința 
Constanta 14—6 ; SERIA A III-a, 
C.S.M. Iași — Unirea Iași 3—6, A- 
gronomia Iași — U.R.A. Tecuci 
T—12; SERIA A IV-a, Minerul Lu- 
peni — Electroputere Craiova 16—4, 
Aripile Brașov — Voința Timișoa
ra 4—6, Chimica Tîrnăveni — Șoi
mii Sibiu 0—3, Agronomia Cluj — 
Știința II Petroșani 20—0.

Dunărea Giurgiu 
SERIA A II-a, Farul II Con- 
—■ Dacia Constanța 27—7, 
Constanța — S.S.2 II Con- 
18—6, I. T. Coonstanța —

Campionatele naționale de box rezer
vate juniorilor miel și mari, faza de 
zonă, au dat următorii cîștigătorl :

CRAIOVA : juniori mici (în ordinea 
celor 12 categorii): Paul Dalimon (Dolj), 
Paul căpriceanu (Dolj), Florea Andrei 
(Olt), Gheorghe Lazăr (Constanța) 
Gheorghe Bacriș (Dolj), Marian Băcanii 
(Constanța), Adrian Popescu (Constan
ța), ion Moșoiu (Dolj), Nicolae Adam 
(Constanța), Nicolae Bltere (Dolj), 
Gheorghe Crăciun (Dolj). constantin 
Veleanu (Dolj); juniori mari î Rașit 
Turan (Constanța), Pauj Dragu (Dolj), 
Gheorghe Lazăr (Constanța), Florian 
Ghițâ (Dolj). Adrian 1Turcitu (Dolj), 
Paul lancu (Dolj). Gheorghe Benea (Me
hedinți), Gheorghe cernea (Constanța), 
Mircea Alexandru (Constanța). Vasile 
Alexandru (Dolj). Vasile Roșea (Con
stanța), Dumitru Căpățînă (Mehedinți).

Vasile POPOVICI, coresp.
PLOIEȘTI : juniori mici : Dumitru 

Stavăr (Brăila). Nicolae Ghenclulescu 
(Dîmbovița), Constantin volnescu (Brăi
la), Nicu Radu (Brăila), Constantin 
Chingaru (Prahova), Gheorghe Rusu 
(Brăila), Gheorghe Plăieșu (Prahova), 
Constantin Moruz (Brăila), Ionel Stan 
(Brăila). Ion Mărgărit (Prahova). Con
stantin Marcu (Prahova), Ule Costea 
(Prahova); juniori mari : Constantin 
Cristea (Prahova), Petre Neagu (Tele
orman), Niță Robu (Brăila), Titl Tu
dor (Prahova), Nicolae Tamaș (Dîm
bovița), Nicolae Nichitov (Brăila), Con
stantin Nicolae (Ilfov), Sică Neacșu 
(Brăila), Ion Răducu. (Brăila), Anghel 
Papuc (Brăila) costică Dallnolu (Brăi
la), ' - —' ~ ‘Ionel Fătu (Brăila),

A. VLĂSCEANU, coresp.
douăsprezecea reuniune a juniori- 
bucu reșteni, desfășurată în sala

AZI ÎNCEPE
PE POLIGONUL TUNARI

„CUPA DINAMO41

ORIENTARE
turistică

Primăvara a pus din nou veș- 
mînt verde pădurilor și i-a reche
mat pe iubitorii orientării turistice 
să descopere pe tulpini de arbori, 
în tufișuri, după grămezi de bolo
vani posturile de control care Ie 
presară drumul spre linia de so
sire cu tăinuite jaloane. Din toate 
părțile țării ne vin vești despre ase
menea concursuri, care, împreună

RAID-ANCHETA DE SEZON LA CLUJ
(Urmare din pag 1)

către această oază de verdeață și re- 
confortare.

„RECORD" : O BAZA COCHETA 
INSUFICIENT SOLICITATA

Despre baza materială a asociației 
sportive „Record" (de pe lîngă fa
brica de tricotaje „Someșul") s-a 
scris de nenumărate ori remareîn- 
du-se atlt amplasamentul ei fericit — 
în imediata apropiere a fabricii — cît 
și capacitatea ei de cuprindere, baza 
fiind compusă din două terenuri de 
handbal (unul cu zgură, celălalt cu 
bitum), două terenuri de volei eu 
zgură, terenuri de tenis, bazin de 
înot, popicărie acoperită, cu patru 
piste.

De remarcat, totodată, ordinea șl 
curățenia existente pe cocheta bază, 
construită în ideea de a servi nevoi
lor de mișcare, refacere și reconfor- 
tare a miilor de salariati ai fabricii 
„Someșul". Baza „Record" arată, la 
ceasul activității în aer liber, ca gră
dina unei fete harnice, dăruită cu 
fantezie și gust.

Bucuria priveliștii, avea să fie 
estompată, însă, de marele pustiu din 
jur, toate terenurile fiind cu desă- 
vtrșlre goale la ora raidului nostru. 
Și aceasta — ora 17, miercuri — nu 
era nicidecum una neconvenabilă I

„AGRONOMII" — GOSPODARI PRIN DEFINIȚIE!

întllnind panourile de baschet cul
cate în marginea platformei de zgură, 
ești tentat să crezi că la „Agrono
mia", activitatea sportivă nu și-a mu
tat încă sediul afară deși „agrono
mii" sînt, prin profilul specialității 
lor, adepțil lucrului în aer liber.

Explicația am găsit-o în afișierul 
competițiilor sportive. Ia rubrica 
handbal, disciplina la care se con
sumă acum faza pe institut a cam
pionatelor universitare, competiție 
care a acaparat integral platforma 
bituminată. Unde sînt însă porțile 
de handbal ? Găsim explicația la a-

MAI MULTA GRIJA

celași avizier : de numai o oră fu
seseră transportate sus pe platforma 
de beton, unde se desfășoară cam
pionatul institutului la mini-fotbal 
Deci, activitate competițională intensă. 
Cum arată însă baza ? întreținută gos
podărește, așa cum am găsit-o întot
deauna. Și o veste oferită de către 
șeful catedrei de specialitate, conf. 
univ. Abro Cozanlian : „Avem toate 
speranțele ca în viitoarele săptâmini 
să turnăm bitum pe vasta platformă 
de beton (n.r. — 1 600 m.p.) realizare 
care va acoperi toate nevoile compe
tiționale ale studenților noștri".

PENTRU ESTETICA

COMPONENȚA LOTURILOR NAȚIONALE
PENTRU JOCURILE BALCANICE

Biroul federal a stabilit loturile 
naționale de volei în vederea Jocu
rilor Balcanice, care vor avea loc 
ia Timișoara. între 21 și 26 mai.

MASCULIN : Gabriel Udișteanu, 
Gyula Bartha. Laurențiu DumănoiU, 
Mihai Tîrlici, Constantin Chițigoi, A- 
drian Arbuzov, Petrică Stancu, Radu 
Dumitrescu, Stelian Penciulescu, Pe
tre Ionescu, Ștetan Băroiu (Marin 
Păușescu), Cornel Oros, Petrică Du- 
duciuc, Ion Cristian, Teofil Chis. 
Constantin Stere; antrenori: Horațiu

VIE ACTIVITATE
cu cele din jurul Bucureștiului, în
sumează participant din ce în ce 
mai numeroși. Este primăvara spor
tivă care se desfășoară sub impul
sul revitalizant al Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului.

Nicolau, Aurel Drăgan, 
Cherebețiu.

FEMININ : Eugenia
Mariana Popescu, Paula

Gabriel

Rebae
Cazangiu. 

Constanța Bălășoiu, Gabriela Popa 
Mariana Baga, Maria Cengher. 
Martha Szekely, Helga Bogdan, Doina 
Botezan, Marla Antonescu, Alexan
drina Constantinescu, Constanța Din- 
culiță, Victoria Caranda, Maria Matei. 
Emilia Stoian Carmen Puiu. Cristina 
Băltărețu. Emilia Cernega ; antrenori : 
Nicolae Humă, Mihaj Chezan, Doina 
Ivănescu.

ÎN TOATĂ ȚARA
Szekely). Pe locurile următoare: 
2. C.U. Timișoara, 3. C.U. Tg. Mu
reș. în probele individuale. 
FETE; 1. Maria Mariaș (Timișoara), 
2. Agneta Ambrus, (Cluj), 3. Ecate- 
rina Biro (Tg. Mureș); BĂIEȚI : 1. 
A. BacS (București), 2. Z. Szekely 
(Cluj), 3. C. Paul (București). — 
P. Radvanyi-coresp.

Poligonul Tunari din Capitală 
găzduiește începînd de azi tradițio
nala competiție „Cupa Dinamo". La 
întrecerile organizate în cinstea a- 
niversării a 25 de ani de Ia înfiin
țarea clubului Dinamo 
participă întreaga elită 
nostru.

Timp de trei zile vor 
pe standurile de tragere 
pistolari din cluburile bucureștene 
ca și colegii lor din Arad, lași, 
Cluj, Brașov, Ploiești, Focșani și 
alte orașe. în program, figurează 
probe de arma liberă calibru re
dus, pușcă standard, pistol viteză, 
pistol liber și pistol sport.

Azi, in prima zi. vor avea ioc în
treceri de armă — seniorii vor con
cura la armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, senioarele și juni
orii la pușcă stardard 60 focuri — 
și pistol viteză, una dintre cele mai 
spectaculoase probe de tir. Printre 
viteziști se va număra și proaspă
tul campion balcanic, Dan Iuga, 
care zilele trecute a cîștigat cu un 
rezultat valoros, 593 p, competiția 
de la Belgrad.

A
lor ______ ____ , _____,_____ ...
clubului Grivița Roșie, a desemnat pri
mii campioni al municipiului București 
la juniori mici. Tinerii boxeri au ară
tat frumoase calități, cel mal aplaudați 
învingători fiind Iile Dumitru (antrenoi 
Luca Romano), Nicolae Vișan (antrenoi 
Gh. Lungu) și Gabriel Manta (antrenoi 
George Potea). în încheierea galei 
boxerului Ilie Dumitru i_a fost înmînatl 
o cupă pentru cel mai tehnic pugilist 
iar antrenorului Gh. Fiat o cupă pen 
tru cele mal bune rezultate (3 cam 
Pioni). REZULTATE TEHNICE : cat. 4 
kg. : F. Zamfir (Voința) b.p. D. Nicola' 
(Constructorul); cat. 4S kg ! F. Nicol 
(Steaua) cîștigă prin Reprezentarea lu 
Gh. croltoru (Rapid); cat. 51 kg t G 
Manta (C.S.S.) b.p. G. Zamfir (Gr. Ro 
șie); cat. 51 kg : T. Constantlnesc 
(Energia) b.p. G. Stan (Viitorul); ca
60 kg: I. Dumitru (Rapid) b.p. P. Sta
(Dinamo): cat. 63,500 kg: Gh. lane
(Progresul) b.p. M. Toth (Poșta); ca
61 kg : N. Vișan (Constructorul) b.ț
V. Vrînceanu (Dinamo); cat. 71 kg : N 
celcan (Steaua) b.p T. Părjel (Con 
struetorul): cat. 75 kg : p. Andrei (Dl 
-7-7“ •; m. Iile (Energia);
kg: I. Bărbuță (Steaua) cîștigă 
adversar; cat. 4-81 kg: p. Hurdug.hean 
(Constructorul) b.p. ~ '
Finala categoriei 57 
duminică 20 aprilie.

namo) b.p. cat. S 
făr

_____ Ț >
E. Mihal (Energia 
kg se va disput

București 
a tirului

fi prezenți 
pușcași și

Daniel DIACONESCU

DE LA I.E.A.B.S.

Patinoarul
August" este 
publicului 
program t

— luni, i 
joi, vineri, 
17—19

— duminica orele 10—12 
17—19

Publicul va beneficia 
următoarele servicii :

— închiriat patine ;
— ateliere de ascuțit 

montat patine.

artificial „23 
pus la dispoziția 

după următorul

marți, miercuri, 
sîmbătă orele

și

de

Următorul popas l-am făcut la baza 
sportivă din bd. Lenin, arenă pe care 
se pregătesc cîteva dintre, divizio
nare și pe care se dispută jocuri din 
campionatele naționale.

Fiind, deci, o bază de reprezen
tare și aflindu-se în mijlocul Clu
jului, ea nu trebuie să arate mal 
puțin îngrijită decît cele situate la 
marginea orașului. Acest considerent 
este, în mare, avut în vedere și de 
posesorul acestei baze (Universitatea) 
așa incit terenurile se prezintă la ni
velul cerințelor competiționale, și 
fără cele citeva „vechituri" care-și au 
lăcașul în zona laterală și deranjează 
privirea, baza din bd. Lenin ar putea

răspunde și pretențiilor estetice.
Din fericire, toate bazele sportive 

vizitate în aceste zile, corespund ce
rințelor activității sportive 
ber, dovedind preocuparea 
sul celor în drept pentru 
rele performanței și ale 
sportive de masă.

Vrem, însă, să credem 
constituie o excepție și 
ceasta oră — cînd primăvara se in
stalează autoritar — toate bazele spor
tive clujene aflate in aer liber au 
primit toaleta de sezon, pentru ca 
sportivii să-și înceapă în cele mai 
bune condiții, activitatea sub cerul 
liber.

în aer li- 
și intere- 
laboratoa 
activității

că ele nu 
că Ia a-

REȘIȚA. — Sportivi din Deva, 
Anina și Reșița au participat la 
concursul desfășurat pe valea Do- 
manului sub egida agenției județe
ne Caraș-Severin a B.T.T. și dotată 
cu „Cupa Ștefan Plavăț" (7.100 m. 
dif. niv. 360 m, 8 posturi). A învins 
prima echipă a C.S.M. Reșița (Rodica 
Pirvulescu, Aure] Căprar, Gh. Far- 
ner), urmată de Voința Reșița și 
Politehnica Timișoara III.

în apropiere de Reșița s-au dis
putat și cîteva concursuri munici
pale. Astfel, în concursul „Roza 
Vînturilor" locul I a revenit echi
pei de fete a Liceului nr. 3 (Elena 
șj Mariana Nedelcu, Tatiana Po* 
criș), iar în etapa municipală a 
„Cupei U.G.S.R.", C-tin Olărașu 
(C.S.M Reșița) a cucerit primul loc. 
în întrecerea pentru copii a învins 
echipa P. Paraschiv și Gh. Delcea 
(C.S.M. Reșița). Din același club 
face parte și Pancu Frumuzache, 
cîștigător în proba băieților. în 
campionatul juniorilor, pe locul I 
s-au clasat Florica Pirvulescu — El
vira Neghină (fete) și O. Gigerin- 
ger — Gh Neamțu (băieți). — D. 
Glăvan — coresp.. Județean.

TIMIȘOARA. — Peste 100 de 
participanți a atras la Pădurea 
Verde concursul „Cupa Primăverii", 
al studenților Institutului Politeh
nic. Rezultate. — ECHIPE, FETE i 
1 Fac. Chimie : BĂIEȚI : 1. Fac. 
Construcții. INDIVIDUAL ; FETE > 
1. Ana Petică (Fac. Chimie), 2. 
Ileana Kovacs (Fac. Arhitectură) 3. 
Elvira Nițu (Fac Chimie); BĂIEȚI: 
1. P. Fișteag (Fac. Construcții) 2. 
R. Bitzeanu (Fac. Mecanică), 3. St. 
Riest (Fac. Chimie), — P. Arcan- 
coresp. județean.

întrecerea republicană 
„Cupa Universitar Na- 
reunit în pădurea Fă- 
din Tg Mureș, Timi-

CLUJ. — 
universitară 
pocensis" a 
get sportivi 
șoara, Suceava. Brașov, București 
și Cluj. Cupa a revenit reprezen
tanților Centrului universitar Cluj 
(Agneta Ambrus, Z. Bartha și Z.

SUCEAVA. — C.S.U. Suceava a 
organizat în zona pădurii Păltinoa- 
sa, lîngă Gura Humorului, un 
concurs universitar „Floarea nor
dului" la care au participat 83 spor
tivi din Cluj, Tg. Mureș, Brașov, 
Constanța, Galați, Bacău, Iași, Cra
iova și Suceava. Concursul s-a 
bucurat de o vreme splendidă. S-au 
înregistrat următoarele rezultate i 
FETE (5000 m, 7 posturi) ; 1. Maria 
Vartic (iași), 2. Eva Szantai (Cluj), 
3. Zoe Ungureanu (Suceava); BĂ
IEȚI : CĂPITANI (9 km, 1] pos 
turi) > 1. D. Miron (Suceava), 2, C. 
Mercore (Suceava), 3. P. 
(Suceava): SECUNZI 
turi), 1. Z. Szekely 
Enyedi (Cluj). 3. V. 
ceava). ECHIPE i 1.
Mureș, 3. Iași I. 
resp. județean.

Crăciun 
(8 km, 10 pos- 
(Cluj), 2. A. 
Julinschi (Su- 
Cluj I, 2. Tg 

C. Alexa — co

20 mat

din stofă, raglane, sacouri din stofă, pantaloni,pardesie, scurte <
taioare, compleuri, jachete, rochii, tricotaje din P.N.A. șl lină, ciorapi 
supraelasticl, ciorapi din bumbac ș.a.

reducere
de preturi

TIRGUL
DE PR I MAVAR

Wâ pu.ne Lâ

pmă la

sortiment
de ARTICOLE

în avantajul dv., aceste mărfuri le puteți cumpăra cu reducere de 
prețuri. (6596).



TRIAL
ȘI VERIFICĂRI

DE JUNIORI
Ieri, pe terenul Progresul din 

pitală s-a desfășurat un trial 
juniori, în vederea depistării unor 
tineri jucători, pentru a fi incluși 
în lotul național care, după cum 
se știe, i-a calificat și va participa 
la turneul final U.E.F.A., ediția 
1973.

Astăzi, de la ora 16.30, pe același 
teren, selecționata rezultată din a- 
cest trial va da replica, într-un 
meci-test, divizionarei B, Progre
sul București.

- • S-A REACTUALIZAT DUELUL
POLITEHNICA TIMIȘOARA F.C. BIHOR

SURPRIZE PLĂCUTE
$1 NEPLĂCUTE

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI ECHIPELOR 

DE TINERET-REZERVE
1. DKNAMO

21 11 6

4 37—21 23
2. Cluj 21 12 3 S 38—20 27
3. F. C. Petrolul 21 10 7 4 33—19 27
4. U.T.A. 21 10 <4 7 20—16 24
5. C.S.M. Reșița 21 9 6 6 30—29 24
6. Steaua 21 9 5 7 43—25 23
7. F.C. Constanța 21 9 4 8 31—28 22
8. Steagul roșu 21 8 4 9 20—22 20
9. Sp. studențesc 21 7 5 9 27—34 19

10. Jiul 21 8 3 10 24—34 19
11. Univ. Craiova 20 8 2 10 26—29 18
12. F.C. Argeș 21 7 4 10 23—27 18
13. Rapid 21 7 4 10 23—33 18
14. a.s.a. Tg. Mureș 20 5 6 9 24-37 16
15. S.C Bacău 21 7 1 13 33—49 15
16. C.F.R. Cluj 21 5 4 12 26—41 14

Etapa disputată duminică, cea 
de-a XX-a, a marcat consumarea 
a două treimi din campionatul Di
viziei B. Șefia clasamentelor celor 
două serii continuă să fie deținută 
de Politehnica Iași (29 de puncte) și 
de Politehnica Timișoara (27 de 
puncte). Studenții din Iași au din 
nou un avantaj de 5 puncte față de 
principala pretendentă la postul de 
lider, Metalul București, în timp ce 
reprezentanții .studenților din Ti
mișoara sînt talonați îndeaproape 
de echipa orădeană F. C. Bihor (25 
de puncte). Deci, în seria a Il-a con
tinuă duelul dintre aceste formații 
și este posibil ca întîlnirea dintre

ele (la Timișoara, etapa a XXVI-a, 
3 iunie), să decidă pe viitoarea di
vizionară A. Dar, n-ar fi exclux ca 
această fericită echipă să fie hotă- 
rîtă de partidele pe care le mai au 
de disputat : POLITEHNICA cu 
Nitramonia Făgăraș (a), Olimpia 
Satu Mare (d), C.F.R. Timișoara (d), 
Corvinul Hunedoara (a), C.S.M. 
Sibiu (d), Metrom Brașov (d), Glo
ria Bistrița (a). Minerul Anina (d), 
Metalurgistul Cugir (a) ; F.C. BI
HOR cu Metalurgistul Cugir (d), 
Gloria Bistrița (a), Olimpia Oradea 
(a), Metalul Drobeta Tr. Severin 
(d), Metrom Brașov (a), Olimpia 
Satu Mare (a) Electroputere Craio-

Apărarea lui F C. Galați a cedat. Balonul expediat de fundașul Apostol a poposit in plasă. (Fază din me
ciul Metalul București — F. C. Galați 2—1 (1—1) Foto: V. ONESA

va (d), Minerul Baia Mare (a) și 
Nitramonia Făgăraș (d).

Pasionantă este și lupta pe care 
o due echipele aflate în zona neli- 
niștii care încearcă să urce pe locuri 
mai ferite de emoții. Dar, pe alocuri, 
întrecerea nu a fost purtată cu 
mijloace regulamentare, deoarece 
unii jucători au abdicat de la spi
ritul fair-play-ului. „în repriza a 
doua, majoritatea jucătorilor Me
talului au fost indisciplinați, în 
frunte cu Alexe, care a fost elimi
nat pentru lovirea adversarului 
fără balon", a notat Simion Mîn- 
dreș, observatorul federal la meciul 
Metalul Plopeni — Progresul Bucu
rești. De altfel, arbitrul întîlnirii 
a fost nevoit să arate cartonașul 
galben și altor doi jucători ai echi
pei locale : Grecu și Bogaciu, pen
tru joc periculos. La un alt meci, 
Gloria Buzău — Chimia Rm. Vîl- 
cea, jucătorul Crăciunescu (Chimia) 
I-a insultat pe observatorul fede
ral Gh. Brandabur, fiindcă repre
zentantul federației ceruse antreno
rului Chimiei să-și ocupe locul pe 
banca rezervată persoanelor din 
incinta stadionului. Jucătorii amin
tiți nu sînt singurii care au primit 
cartonașul galben sau roșu. Lista 
îl mai cuprinde pe Popanică (C.S.U. 
Galați), Mînăstire și Ionescu (C.S. 
Tîrgoviște — eliminați. Gherghi
na, Alecu și Mustață (Ceahlăul P. 
Neamț), Bărbuț (Politehnica Timi
șoara) — avertizați pentru joc pe
riculos. După cum se vede, condu
cerile secțiilor de fotbal și antre
norii nu acordă importanța cuvenită 
muncii educative șl astfel asistăm 
încă la scene nedorite pe terenuri.

Etapa a XX-a ne-a oferit prile
jul să constatăm din nou că par
tidele cu miză din seria a II-a au 
fost conduse de arbitri bucureșteni, 
care s-au achitat în bune condițjuni 
de misiunea dificilă încredințată. 
Dar, nu numai cavalerii fluierului 
din București au obținut califica
tive bune, ci în general, arbitrajele 
prestate duminică s-au situat la un 
nivel corespunzător. Sperăm că și 
în etapele viitoare, în care fiecare 
punct cîntărește mult în balanță,

@ arbitrii vor aplica prevederile re
gulamentare și, în acest fel, echipa 
cea mai bine pregătită va termina 
învingătoare.

Interesantă prin prisma ‘ rezulta
telor. care au făcut să crească atît 
numărul echipelor angajate în 
lupta pentru titlu, cit șl al celor 
aflate sub amenințarea retrogradă
rii, ridicînd, deci, noi și pasionan
te semne de întrebare, etapa tre
cută n-a adus, totodată, o creștere 
simțitoare a nivelului tehnic al 
jocurilor. Puține partide au fost 
spectaculoase și au mulțumit pe 
deplin din punct de vedere al fot
balului practicat, putîndu-se vorbi, 
cel mult, de evoluția ceva mai bu
nă a cîtorva echipe sau a cîtorva 
jucători. Ne bucură, totuși, faptul 
că, printre fotbaliștii remarcați de 
către observatorii federali, 
mără și o serie de componenți 
lotului național. în dreptul j 
jucător — este vorba 
lungă — am întîlnit chiar 
maximă, 10, acordată de către an
trenorul secund al echipei națio
nale, Robert Cosmoc. De aseme
nea, în rapoi-tul lui Valentin Stă- 
nescu, antrenorul principal al re
prezentativei noastre de fotbal, ca
re a urmărit meciul destul de ce
nușiu, în majoritatea timpului, din
tre Dinamo și Jiul, pot fi găsite a- 
precieri favorabile față de jocul 
prestat, în această partidă, de că
tre Dumitrache și Radu Nunweii- 
Ier, notați cu 8. Pregătindu-se te
meinic în zilele ce vin, acești ju
cători, ca și ceilalți componenți ai 
lotului național, ar putea da ran
damentul așteptat de către iubi
torii fotbalului, în campionat și în 
apropiatele confruntări internațio
nale ce ne pot deschide drumul 
spre turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal.

Trecînd la aspectele care privesc 
disciplina jucătorilor și buna des
fășurare a jocurilor, condiționată 
și de conduita spectatorilor, vom 
consemna unele lucruri pozitive, 
dar și altele negative. In prima 
categorie trebuie menționat. în pri
mul rînd, meciul de mare luptă, 
dar și de o ireproșabilă sporti vitate, 
dintre Rapid și Steagul roșu. Iată,

se nu- 
i al 
unui 

de Țară- 
nota

de altfel, părerea conducătorului 
partidei, timișoreanul Gabriel 
Blau î „Remarc sportivitatea e- 
xemplară, de-a lungul celor 90 de 
minute de joc, a ambelor echipe. 
La sfîrșitul jocului, antrenorii Ma
cri și Proca și-au strins milnile, 
fellcitîndn-se reciproc". O surpriză 
neplăcută. în schimb, avea s-o 
ofere partida de la Arad, unde 
Kun l-a lovit violent pe Tănăses
cu. Surpriza este cu atît mai mare, 
cu cît este vorba de un compo
nent al unei echipe care, ani în 
șir, a fost, în primul rînd, un mo
del de disciplină, de sportivitate, 
chiar și atunci cînd a avut în față, 
ca și acum, spectrul retrogradării.

După cum se știe, însă, la Arad, 
arbitrul Vasile Topan l-a trimis 
pe tușă, după această scenă peni
bilă, nu numai pe Kun, ci și pe 
Tănăsescu, decizie care a apărut 
mai mult ca o compensație. Pre
zent la meci, în calitate de obser
vator federal. Ion Marinescu, se
cretarul Comisiei centrale de com
petiții și disciplină, scrie în rapor
tul său: „Consider eliminarea lui 
Tănăsescu gratuită, deoarece aces
ta nici n-a lovit, nici n-a răspuns 
la lovitura primită". De altfel, 
pentru acest motiv. Ion Marinescu, 
deși scoate în evidență calitățile 
conducătorului jocului. îi scade a- 
cestuia nota : 8 în loc de 19.

Referindu-ne la spectatorii din

orașele în care se dispută meciuri 
de Divizia A, aflați în întrecere 
pentru cucerirea „Trofeului Pet- 
schovschi", nu putem decît să ne 
exprimăm, încă o dată, uimirea și 
dezaprobarea față de incidentele 
petrecuta în tribunele stadionului 
din Ploiești, ora? care părea că va 
ciștiga distanțat această competiție 
a sportivității. Și nu este vorba 
numai de grupul mai mic sau mai 
mare de spectatori care au provo
cat scandal și incidente. Arbitrul 
jocului, N. Petrlceanu. și observa
torul federal, Angelo Niculescu, se 
plîng de nesportivitatea publicului, 
de vociferările din tribune, de 
protestele la deciziile arbitrului de 
centru sau ale tușierilor. Și la Re
șița s-a întîmplat un fapt reproba
bil : aproape de sfîrșitul jocului,' 
un spectator a aruncat cu o sticlă 
în incinta terenului ! Observatorul 
federal. C. Drăgușin, arată că indi
vidul în chestiune a fost imediat 
identificat și reținut de către or
ganele de ordine, urmînd a fi tri
mis în judecată. Așa și trebuie. Nu 
este, însă, păcat că manifestări de 
acest fel ale unor iresponsabili de
teriorează un climat sportiv, pe 
care alți speotatori se întrec în a-l 
crea, printr-o atitudine obiectivă 
și o permanentă încurajare a jucă
torilor și a frumoasei lor dispute 
sportive ?

lack BERARIU

«3l ATLETISM
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ACCESUL PE STADION INTERZIS»
(Urmare din pag. 1)

ARBITRII ETAPEI A XXII-a A DIVIZIEI A

A

C.F.R. CLUJ — JIUL : M. Bică 
(București), ajutat la linie de C. Szi- 
laghi (Bala Mare) și C. 
(București).

STEAGUL ROȘU — 
N. Hainea (BIrlad), ajutat 
I. Ciolan (Iași) și Em. 
(Vaslui).

STEAUA — S.C. BACAU : Tr. 
Moarcăș (Brașov), ajutat Ia linie de 
I. Banciu (Sibiu) și N Iliescu (Brașov).

F.C. ARGEȘ — A.S. ARMATA TG. 
MUREȘ: L Cîmpeanu (Cluj), ajutat 
la linie de C. Ghemigeart și C. Nicu
lescu (ambii din. București).

Manușaridc
DINAMO : 
la linie de

Păunescu

F.C. PETROLUL—RAPID:
(Galați), ajutat la linie de 
Z Szecsei (ambii din Tg.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
F.C. CONSTANTA: A. Bentu, ajutat la 
linie de M. Popescu și S. Lazăr (toți 
din București).

SPORTUL STUDENȚESC — UNI
VERSITATEA CLUJ : O Anderco 
(S. Mare), ajutat la linie de I. Con
stantin șl I. Răileanu (ambii din Pi
tești).

C.S.M. REȘIȚA — U.T.A. : N, Pe- 
triceanu ajutat la linie de C. Petrea 
și R. Stîncan (toți din București).

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Gr. Bîrsan
J. Rus și 
Mureș).

TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

plasa porții adverse a rămas doar 
Solyom, excepțional la două șuturi 
violente expediate din apropiere de 
Pană și Oblemeneo.

Se părea că lucrurile vor decurge 
la fel de stereotip și cuminte pînă 
la sfîrșitul jocului. Dar, în min. 
57, Mureșan și Naghi execută un 
contraatac simplu șl precis, ultimul 
înscrie peste Manta, ieșit în întîm- 
pinare. Arbitrul Dinulescu, care

disciplină olimpică în rîndul tine
retului. Cele trei unități nomina
lizate: Școala sportivă (240 de elevi 
și 5 profesori), Centrul de atletism 
de pe lîngă C.J.E.F.S. șj Institutul 
Pedagogic, încearcă să lanseze șta
feta generațiilor, de la copii la se
niori, pe pista sportului de per
formanță.

Dar pentru aceasta, atletismul 
băcăuan are nevoie, în primul rînd, 
de o recunoaștere în fapt și nu în 
vorbe. Atîta timp cit profesorii de 
educație fizică din școlile gene
rale și licee consideră că sarcina 
propagării acestui sport cu pri
mordiale virtuți formative revine 
numai celor de la școlile cu profil 
sportiv, dînd astfel „apă la moară"

catedrei 
Zaharla, 
sînt — 

mai pu-

colegilor lor de alte specialități 
care nu privesc cu ochi buni sportul, 
copiii nu vor constitui într-adevăr 
un rezorvor da talente. (La Liceul 
nr. 3 Bacău, unde șeful 
de educație fizică, prof, 
are specializare atletism, 
după cum ni s-a spus —
țin de 10 atleți...). Atîta timp cît, 
sîmbătă și duminica, atleții n-au 
voie să intre pe pista stadionului 
„23 August" (chiar cînd S. C. Bacău 
nu evoluează acasă) și nici acces 
în cursul săptămînii la vestiarele 
cu apă caldă (acolo unde pătrund 
fără restricții, chiar și fotbaliștii 
din campionatul municipal...), pen
tru că nu permite Consiliul popu
lar municipal — proprietarul sta
dionului — orice planuri frumoșse w
rămîn niște vorbe în vînt.

Tovarășul Anton Gherca, meto-

dist la Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport, ne-a spus 
că pista reamenajată a terenului 
de antrenament al S. C. Bacău, din 
Parcul Libertății, va fi destinată, 
în exclusivitate atleților de la 
Școala sportivă. Prof. Ardeleanu ne-a 
comunicat că, spre, sfîrșitul acestei 
luni, fiecare profesor de educație 
fizică din școlile generale ale ju
dețului va aduce la un trial la Ba
cău (patronat de Școala sportivă și 
inspectoratul școlar județean) cite 
trei elevi talentați. Proiecte!... Aș
teptăm rezultatele !

A apărut nr. 4 al

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl

P. VINTILA

EXCURSIE LA MECIUL

ST. ROȘU - DINAMO
Cu ocazia jocului Steagul roșu — 

Dinamo, de la Brașov, clubul spor
tiv Dinamo organizează o excursie 
pentru membrii susținători și simpa- 
tizanți. Plecarea va avea loc sîmbătă 
28 aprilie la orele 7, cu autocarul, 
din fața Parcului sportiv din Șos. 
Ștefan cel Mare. înscrierile se pri
mesc pînă mîine 27 aprilie la telefon 
12 14 87.

revistei

SPORT"/

de sănătate. Acest dușman

- mijloc 
de cont.

de apreciere a capacității
Frederic Prinz, lector Matei schmitz,

universitar,

ciocanului,

motrice a

CÎND Al PASIUNE...

a elevilor la educație fizică și sport,

Din sumarul acestui număr recomandăm :

• CU profesorul dr. Emil Crăciun, pe teme 
insidios — sedentarismul, de Valeriu Chlose ;

• Regimul maximal de lucru cu autodepășire în handbalul 
de asist, univ. Lidla scorțescu :

• Indicații metodice privind selecția și Învățarea aruncării 
de prof. Constantin Mușat ;

• Probele de control ■ 
elevilor in școala generală, 
asist, univ. Rozalia Moțiu ;

• Notarea și aprecierea eficientă
de prof. Constantin Botxi, prof. Silvestru Moraru ;

• Puterea anaerobă maximă la tinerii nesportivi și ta atleți din probe 
cu efort aerob și anaerob, de prof. univ. dr. Miron Georgescu.

Revista se găsește de vlnzare la toate punctele de difuzare a presei din 
Capitală și din țară.

Nu uitați ! Procurați-vă de urgență acest interesant număr al revistei 
„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORȚ“, revista tuturor specialiștilor în domeniul 
educației fizice șl a sportului.

LOTO-PRONOSPORT

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 25 

APRILIE 1973

ClȘTI-
848.107

REPORT CATEGORIA /A : 90.521 
Iei.

Cîștigurile de categoria 1 (100%) 
și categoria A (10%) au revenit 
participanților LUCIAN MURGU 

din București și respectiv GEORGE 
BÎRSAN din Baia-Mare.

Se zice că atunci cînd, în urmă 
cu un an, profesorul Gh. Vlăscea
nu a cerut să i se acorde în trei 
după amieze pe săptămînă holul 
sălii Olimpia din. Timișoara, mulți 
au zîmbit neîncrezători. Știți de ce 
îi trebuia holul amintit ? Pentru a 
înființa o secția de tenis de masă. 
Gh. Vlăsceanu nu s-a lăsat însă 
doborît de pesimismul unora ci, 
după ce cererea i-a fost satisfăcu
tă, a pornit la lucru. Cu răbdare 
și prieepere el a început să se 
deplaseze prin școli, a organizai 
triaturi la care au participat peste 
800 de școlari și pînă Ia urmă a 
reținut 60 pe care... i-a îndrăgostit 
de sportul cu paleta și mingea de 
celuloid. Apoi secția, ce aparține 
asociației sportive Olimpia, a fost 
dotată cu 11 mese, iar copiii și-au 
procurat palete și mingi.

Acum, la numai un an de activi
tate, antrenorul se mîndrește cu 
cîțiva copii pe care îi socoate ca
pabili să urce treptele performan
ței: Adrian Vînătoru, Hubert Bo
nomi, Tudor Veștinariu. Dan Bil- 
țiu. Teodor Ignca, Mihai Cuculan. 
Pasiunea, dăruirea și priceperea

profesorului au dat roade, iar ini
țiatorul ei are satisfacția de a ve
dea munca sa încununată de suc
ces. Un amănunt: profesorul Gh. 
Vlăsceanu face această treabă fără 
să fie retribuit, voluntar. (Petre 
ARCAN, coresp. județean)
RTNDURI DESPRE SALVAMONT 

SIBIU
Unul din Salvamont-urile cu o 

bună activitate este și cel din Sibiu 
condus de un încercat as al mun
telui Toma Boerescu. După cum se 
știe, cu prilejul ultimei confrun
tări dintre echipaje similare în Ra
liul Salvamont — cei din Sibiu au 
ocupat primul loc. Ceea ce ni se a- 
duce la cunoștință este faptul că 
sibienii au în față alte mari acțiuni: 
la Școala 
Podragul;
campionatelor naționale de alpi
nism ale seniorilor; sarcina de a 
asigura securitatea concurenților la 
aceste campionate pe traseele de 
creastă ale Făgărașilor. Un sezon 
încărcat pentru Salvamont Sibiu 
căruia îi urăm succes mai departe 
in tot ceea ce întreprinde. (Hie IO- 
NtSSCU, coresp. județean).

națională de alpinism 
participare la finala

Stadionul Central; teren Bun 
tiv 30.009. A marcat : OBLBMENCO 
Raportul șuturilor la poartă : 21—7

UNIVERSITATEA : Manta —

; timp frumos ; spectatori i aproxima- 
(min. 65). Raport fle comere : 12—2.
(pe spațiul porții : 9—2).

Nietiieseu. Deselnicu, SAMEȘ, Velea —
STRIMBEANU, Ivan (min. 27: Miță) — ȚARALUNGA, Pană (min. 64 : Bă
lan), Oblemeneo, Marcu.

A.S.A. : SOLYOM — KISS, UNCIHAȘ, Isplr, czako — Szlilâsi, Boloni 
— Sultănolu, VARODI, Mureșan (min. 75 : Tevl), Fazekaș (min. 46 : Naghi).

A arbitrat C. DINULESCU *★, ajutat la linie de A. Munich și V. Toma 
(toți din București).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, UNCHIAȘ, CZAKO, SAME?.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petșchovschi i 8.
La tlneret-rezerve : Universitatea — A.S.A. 5—1> (2—0)

țjînă atunci a condus fără gre
șeală, acordă (normal) gol, dar la 
insistențele jucătorilor craioveni 
se deplasează la tușă pentru con
sultări cu colegul de la linie Mu
nich, ce nu semnalizase nici o in
fracțiune. Și... spre stupefacția geJ' 
nerală anulează golul! în teren —* 
tensiune îngrijorătoare : faulturi,' 
proteste, cartonașe galbene. în 
min. 65, Oblemeneo va fructifica 
o pasă bună a lui Deselnicu și la 
0—1 mureșenii au acuzat o dată 
mal mult senzația rostogolirii spre 
subsolul clasamentului. 11 minute 
înainte de final arbitrul acordă 
penalty la o deposedare corectă a 
lui Marcu în careu. Oblemeneo tra- j 
ge slab pe centrul porții și 
apără. Finalul a fost confuz, 
Țevi și Țarălungă ratează 
mari în ultimele 5 minute.
șit, ultimul fluier al arbitrului 
două echipe se retrag Ia cabine 
sentimente distincte. Gazdele 
o jenă nevoalată, mureșenii 
îneacă deznădejdea în lacrimi.

FOND GENERAL DE 
GURI: 1.895.773 lei din care 
lei report.

pînă la

EXTRAGEREA 1 : 43 38 39 30 Ambii obțin, la alegere, cîte un
1 13. autoturism DACIA 1300 plus di-

EXTRAGEREA 
31 17.

a II-a : 7 8 18 ■ferența în 
tegrală.

numerar sau suma in-

Plata premiilor la această trage-
re se va face astfel :

în Capitală de la 3 mai 
9 iunie 1973 inclusiv ;

în țară de la 7 mai pînă 
nie 1973 inclusiv.

la 9 iu-

CÎȘTIGURILE TRAGERII
DIN 20 APRILIE 1973

LOTO

4: 19,50 a 3.725 lei : cat.

EXTRAGEREA I: Cat. 1: 1,20
variante a 100.000 lei ; cat. 2: 4,65 
a 15.619 lei ; cat. 3: 4,90 a 14.822

5: 93,95 a 773 lei; cat. 6: 191,15 a 
380 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 111.242 
lei.

EXTRAGEREA
1 variantă (10%)
B: 3,15 a 18.397 
a 4.655 lei; cat.
lei ;
260,85 a 222 lei;
a 100 lei.

a II-a: 
a 100.000 : 
lei ; cat. '
D: 28,40

cat. E: 89 a 651 lei ; 
cat. X :

Cat. A: 
lei ; cat. 
C: 12,45 
a 2.041 
cat. F :

: 2102.45

MATEMATICĂ DAR Șl... SPORT

Recent, la Academia de Studii 
Economice a luat sfîrșit un cam
pionat inter-facultăți. Disputat tur- 
retur (15 noiembrie 1972 — 8 a- 
prilie 1973) acesta a atras în în
treceri peste 4 000 de studenți care 
și-au disputat cu ardoare șansele 
la baschet, volei, șah, tenis de ma
să. S-au clasat pe primele locuri : 
baschet -— Calcul economic (bl, 
Contabilitate (f); volei — Economia 
producției (b), Finanțe (f) ; șah — 
Mircea Bădănoiu (Corn, ext.); tenis 
de masă —- Gheorghe Vizitiu (Com. 
ext.). Urmează la rînd. în luna 
auriile, campionatul inter-facultăți 
la fotbal. (Pavel PEANA).

• Terenul Voința din Craiova 
gazdă a Cupei școlii sportive la 
handbal feminin. La sfîrșitul între
cerii dintre cele 8 echipe (Șc. sp. 
Sibiu, Șc. sp. Reșița, Șc. sp. Rm. 
Vîlcea, Șc. sp. Gloria Arad, Știința 
Segarcea, Voința Craiova, Șc. sp. 
Craiova, M.T. Craiova) pe locul 1 
s-a situat formația Șc. sp. Craiova 
care a învins în finală (după pre
lungiri) cu 9—8 pe Voința Craiova. 
(Nicolae DRAGANOIU, coresp.).

ȘTIȚI LA CE SE MUNCEȘTE 
IN COMUNA ODOREU ?

Sînt cunoscuți locuitorii comunei 
Odoreu din județul Satu Mare pen
tru hărnicia lor in munca de toate 
zilele dar și pentru altceva : ca 
mari prieteni ai sportului. Iată o

'. <& < -/Ui

lu ascensiune pe Suni — Salvamont Sibiu foto: E. SCHE1NER
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4 — Apa Să-Școala generală nr.
rată — este una din unitățile șco-

tane. Cu acest prilej s-au 
coperit doi tineri talentați, elev' 
ia liceul din localitate : Con
stantin Sandu și Vasile Sotcr, am
bii sub 16 
coresp.)

Tenisinenii de la Apa Sărată (Muscel)
nouă dovadă : alături de moderna 
sală de educație fizică a Școlii ge
nerale din localitate prinde eontur 
o nouă bază sportivă. Este vorba 
despre amenajarea unui complex 
sportiv eare va putea găzdui între
ceri do fotbal, handbal, baschet, 
volei, tenis și atletism. Mare parte 
din lucrările ce se vor executa aici 
vor fi urmare a muncii patriotice 
depuse. Pînă acum s-au efectuat 
lucrări în valoare de peste 50 000 
lei. (Șt. VIDA, coresp.)
VEȘTI DESPRE GIMNAȘTII DIN

CARACAL
Aflăm că în Caracal s-a organi

zat un concurs de gimnastică re
zervat echipelor de băieți, elevi ai 
școlilor generale, liceelor și școli
lor profesionale din oraș. .Progra
mul a cuprins sărituri, exerciții la 
sol și piramide. Din cele nouă echi
pe prezente în întreceri, pe primele 
locuri s-au clasat Școala generală 
nr. 2 și Liceul nr. 1. La indivi
dual pe primele locuri: Jean Rota
ru (Șc. gen. nr. 2), și Iulian Coteț 
(Liceul economic). Deci gimnastica 
cîșțigă mereu noi adepți în rindu- 
rile tineretului din Caracal. (G. 
DONCIU, coresp.)

• Șahistul Carol Orban din Ora
dea a susținut în Clubul Casei de 
cultură din Marghita două simul- 

des-

lare mici din cadrul orașului 
Cimpulung Muscel. Și totuși, de 
aici vin mereu vești bune în ceea 
ce privește sportul. De pildă, că 
s-a amenajat un teren de sport îm
prejmuit pe care s-au așezat stîlpi 
dc volei și porți de handbal — 
totul prin efortul cadrelor didacti
ce și al elevilor. Aici — unde se 
organizează mereu interesante ac
țiuni de masă cu elevii: crosuri, 
drumeții, concursuri dc altetism. 
volei, handbal, fotbal, concursuri de 
săniuțe ș.a. — tenisul a devenit ul
tima pasiune. Iar elevii au acum o 
echipă de tenis, rachete, mingi. 
Merită să amintim însă de profe
sorul care este în școală „inima 
neobosită" a sportului : Gh. Nieo- 
laescu. Iată și cîteva nume ale 
unor elevi buni la învățătură si 
sport: „cravatele roșii1 Mirela Ro
les, Nadia Iliescu, Petruța Oancea, 
Ernest Ciobanu, Danuț Damian. 
Ion Cristian. Lor și celorlalți, suc
cese soortive în viitor ! (Paul MA 
TEOIU, coresp.)

TOT DESPRE RADIOAMATORII 
DIN TÎRGOVIȘTE

Aici a apărut un nou cerc de 
amatori — la Liceul Iun H. Radu
lescu — condus de prof. Ion Stoi
ca. Și-a început activitatea în 
toamna anului trecut și are pînă 
acum bune rezultate. Un număr da 
trei elevi au și primit indicative 
de receptori : V. Toni, I. Milea și 
N. Moraru, iar alții și-au construit 
receptoare simple de trafic. 
AVANU, coresp.)



Pînă la campionatele europene.

BASCHETBALISTELE JUNIOARE
ort

TURNEUL DE BASCHET DE LA SOFIA CAMPIONUL OLIMPIC

PROGRAMUL PRIMEI CONFERINȚE
SPORTIVE EUROPENE

TREBUIE SA MUNCEASCĂ MAI
SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI VLADIMIR VASIN

ÎNVINGĂTOR

ÎNVINGĂTOARE LA SCOR: LA MONTREAL

Aprecierile antrenorului federal C. DÎRJAN 

după turneul de calificare de ia Bari 84-55 CU BERLIN
pe locul 2 în grupa 
calificîndu-se pentru

Clasîndu-se 
de la Bari și 
campionatul european de baschet, 
reprezentativa de junioare a Ro
mâniei (antrenori Liviu Nagy și 
Mihai Fleșeriu) și-a îndeplinit obi
ectivele propuse inaintea deplasării 
și urmează ca, pînă în luna au
gust, să-și desăvîrșească pregătirea, 
astfel ca la confruntarea din Ceho
slovacia să se prezinte în formă 
cît mai bună și să poată obține o 
performanță superioară. Revenind 
la întrecerile de la Bari, unde au 
mai participat selecționatele Iugo
slaviei (locul 1), Israelului (3) și 
Italiei (4), se cuvine să aducem 
unele completări prin intermediul 
prof. Constantin Dîrjan, antrenor 
federal pentru tineret și juniori, 
căruia i-am solicitat unele amă
nunte.

— Vă rugăm să ne spuneți care 
au fost cele mai semnificative e- 
voluții ale echipei române ?

— In meciul cu Iugoslavia,

a prezentat un Iot 
(cu patru baschet- 
1,80 m) și excelent

a 
jucat aproape de posibilitățile ei. 
în special în repriza secundă. Re
zultatul decisiv a fost obținut, însă, 
în partida cu Israel, cînd jucătoa
rele noastre au realizat o circula
ție remarcabilă și o eficacitate de
osebită (au înscris 60 de puncte), 
iar în partea a doua a intilnirii au 
folosit cu succes presingul, mar- 
cîndu-și strict adversarele care do
vediseră precizie în aruncările de 
Ia distanță și împiedicîndu-Ie să 
înscrie.

— Care au fost cele mai' bune 
jucătoare ?

— Rodica Golan (în special in 
atac). Mariana Andreescu (în a- 
părare), Irina Szekely (conducătoa
re de joc) ; utile, dar cu fluctuații, 
au fost Ileana Portic, Diana Miha- 
lic, Mihaeia Bordea și Corina Col- 
țescu,

— Ce caracteristici au avut for
mațiile adverse ?

— Iugoslavia 
bine selecționat 
batiste de peste 
pregătit fizic și tehnic; Italia a 
evoluat cu o echipă de asemenea 
remarcabil aleasă, admirabil instru
ită, dar 
la coș a 
raelul a 
destă ca 
guranța in mînuirea mingii, efici
ența a trei jucătoare și respecta
rea disciplinei tactice (concretizată 
prin aplicarea aproape în exclusivi
tate a atacurilor „lungi") au deter
minat victoria în fața gazdelor și, 
deci, calificarea.

— în ce condiții s-au desfășurat 
întrecerile ?

— Disputele au avut Ioc în pa
vilionul central al Tirgului de mos
tre, pe mozaic de gresie ; panourile 
și inelele regulamentare; public 
entuziast și corect ; arbitraje bune.

— Ce credeți că trebuie făcut 
pentru ca jucătoarele selecționatei 
României 
maximă, 
pionatele

— Mai 
cizez că lotul va fi completat după 
turneul final al diviziei școlare 
de junioare si după trialurile 
vor fi organizate, urmînd ca, 
continuare, selecția periodică 
ducă la alegerea celor mai valo
roase tinere baschetbaliste. Perma
nent, însă, antrenorii lotului și cei 
ai echipelor de club vor trebui să 
se preocupe de sporirea cantității 
șț calității pregătirii fizice și teh
nice, axîndu-se, mai cu seamă, pe 
tehnica fundamentală (dribling, 
pase, aruncări la coș, elemente de 
apărare) care trebuie însușită pînă 
la perfecțiune.

ineficacitatea aruncărilor 
privat-o de calificare ; Is- 
utilizat o formație ino- 

talie și pregătire, însă si-

să se prezinte în formă 
în luna august, la cam- 
europene ?
întîi se cuvine să pre-

P 
ce 
in 
sa

D. STANCULESCU

CATHY CARR
ȘI ALȚI ÎNOTĂTORI DE VALOARE
EVOLUEAZĂ AZI Șl MÎINE ÎN CAPITALĂ

i
Aseara a sosit în Capitală un 

grup de înotători americani, din 
lotul care a luat startul zilele tre
cute la marele concurs internațio
nal de la Londra. Oaspeții vor 
participa la o serie de demonstra
ții. ca și la două concursuri ală
turi de cei mai buni înotători din 
țară, programate astăzi (ora 18.30) 
și mîine (ora 17,30) în piscina 
acoperită de la complexul „23 Au
gust". t

Cea mai interesantă figură din 
Iotul sportivilor de peste Ocean 
este Cathy Carr (18 ani), campioa
nă olimpică la Munchen in proba 
de 100 m bras. împreună cu aceas
tă valoroasă înotătoare, vor mai 
evolua la București Linda Stimr- 
son, prima performeră a anului La 
100 m spate (66,2). Jenny Bartz, 
dublă finalistă 
Marshall. Mark 
Szuba și

Ann 
Tom

DYNAMO TIRANA

olimpică. 
Chatfield.

Dave Johscn. proaspei: 
campioni ai S.U.A. in bazin aco
perit. Delegația este însoțită de Ed 
Solotar (antrenor) și Robert Ous
ley, director al Asociației antreno
rilor de înot americani.

CONDUCE IN CAMPIONATUL

ALBANIEI DE FOTBAL
TIRANA. 25 (Agerpres). — După dis

putarea a 20 de etape, in Campionatul 
de fotbal al Albaniei conduce echipa 
Dynamo Tirana, cu 34 de puncte, ur
mată de Kavaja — 30 puncte. în etapa 
a 20-a. Dynamo Tirana a terminat la 
egalitate : 1—1 cu Traktori. Alte rezul
tate : Kavaja — Apollonia 4—0; Villaznia 
— Partizan Tirana 1—0.

SANCȚIUNI

Federațla marocană de atletism a dic
tat aspre sancțiuni împotriva membrilor 
echipei sale de cros. înscrisă la ultima 
ediție a Crosului Națiunilor de la ware- 
gem (Belgia). Toți crosiștii 
fost suspendați pe un an și 
dreptul de a fi selecționați 
națională' pe durata a doi

seniori au 
au pierdut 
în echipa 
ani. Forul

SOFIA, 25 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). în ziua a 
doua a competiției de baschet mas
culin dotată cu „Marele Premiu al 
orașului Sofia", selecționata Bucu
reștiului a avut o comportare bună, 
întrecînd echipa Berlinului cu ca
tegoricul scor da 84—55 (39—37). 
Prima repriză a fost echilibrată, 
scorul altemînd pînă în min. 15 
cînd, de la 19—19, formația româ
nă a preluat conducerea, pe care 
nu a mai cedat-o pînă la sfîrșit.

In partea a doua a partidei, in
troducerea lui Cernat s-a dovedit 
salutară, tînărul jucător sporind e- 
ficiența contraatacurilor formației 
sale și contribuind, alături de cei
lalți baschetbaliști, ca scorul să ia 
proporții, deși antrenorii Al. Po
pescu Și E. Sarossi au utilizat tot 
lotul aflat aici (cu excepția lui Dia- 
conescu).

Au înscris Tarău 20, Zdrenghea 
17, Ruhririg 10, Novac 9, Oczelak 
2, Chivulescu 2, Dumitru 2, Scu- 
taru 2, Cernat 12, Georgescu 6, Mă- 
năilă 2 pentru București, respectiv 
Wicisk 13, Heinold 15, Fritz 8, 
Lintner 8, Winderle 6. Karpstein 2, 
R. Schonau 3. Au arbitrat Șișkov 
și Gologanov (ambii Bulgaria).

într-un meci disputat marți sea
ră, Sofia C — Praga 98—82 (52— 
46). Cele mai multe puncte : Bran-

zov (40) de la învingători, respectiv 
Barancek (20).

Joi, selecționata Bucureștiului joa
că cu Sofia A.

TOMA HRISTOV

MONTREAL, 25 (Agerpres). — 
Proba de trambulină (3 m) din 
cadrul concursului internațional de 
sărituri desfășurat la Winnipeg 
(Canada) a fost dominată de sări
torii sovietici. Pe primul loc s-a 
clasat campionul olimpic Vladimir 
Vasin cu 554,55 puncte, urmat de 
Michael Pinneran (S.U.A.) — 518,22 
puncte și Viaceslav Starkov 
(UR.S.S.) — 509,01 puncte.

După cum se știe, între 12 și 17 
mai se va desfășura la Viena prima 
Conferința sportivă europeană, cu 
participarea reprezentanților organi. 
zațiilor și instituțiilor sportive de pe 
continent, printre care și România.

Recent, comitetul de organizare a 
comunicat presei programul detaliat 
al Conferinței, din care reiese că 
referatul de deschidere va fi ținut 
de Rene Maheu, directorul general 
al UNESCO, care și-a ales ca temă 
„Rolul sportului în viața oamenilor 
și a popoarelor. Probleme și perspec
tive".

In cursul Conferinței vor mai fi 
susținute următoarele referate ; prof, 
dr. Evgheni Kulinkovici (U.R.S.S.) — 
„Rolul social al sportului în activi
tatea instituțiilor și organizațiilor 
sportive naționale": Willy Weyer 
(R.F.G.) — „Experiențe în construc
ția și exploatarea bazelor și insta
lațiilor sportive" ; prof. dr. Edel- 
fried Buggel (R.D.G.) — „Da
te despre sportul practicat de ambele 
sexe, potrivit diverselor grupe de

vîrste, profesii sau performante**. 
Per Hauge Moe (Norvegia) — „Ro
lul mijloacelor de informare 
(mass-media) la promovarea sportu
lui pentru toți".

Toate referatele vor fi urmate de 
discuții, iar în finalul Conferinței 
se va propune adoptarea unei rezo
luții.

CIOCÂLTEA REMIZEAZĂ
CU MATANOVICI

CUCERITOARELE PAMIRULUI

O CURAJOASA EXPEDIȚIE
A ALPINISTELOR SOVIETICE

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah „Me
morialul Milan Vidmar" a conti
nuat cu partidele rundei a 16-a 
(penultima), în care liderul clasa
mentului, Lajos Portisch (Ungaria), 
l-a învins pe iugoslavul Puc, asi- 
gurîndu-și victoria finală, indife
rent de rezultatele ultimei runde,' 
Smejkal a cîștigat la Tatai în nu
mai 14 mutări, în timp ce parti
dele Ciocâlte» — Matanovicl. Par
ma — Ivkov, Barle — Csom și Qu
interos — Suetin s-au terminat re
miză. Clasamentul înaintea ultimei 
runde: 1. — Portisch — 12 punc
te; 2. — Quinteros 10,5 puncte} 
3. — Smejkal — 10 puncte; 4. —- 
GligoriCi 9,5 puncte și o partidă 
întreruptă. Victor Ciocâltea se află 
pe locnl 15 cu 5 puncte.

COMITETUL
OLIMPIC UNIONAL

DE ACORD
CU ORGANIZAREA

JOCURILOR
EUROPENE

DE TINERET
■MOSCOVA, 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul unei recente ședințe, a 
Comitetului olimpic al U.R.S.S., pre
ședinta Federației unionale de me
dicină sportivă, Nina Graevski, a 
prezentat o informare cu privire la 
pregătirea reuniunii Comisiei de 
medicină sportivă a C.I.O., care va 
avea loc la Moscova între 25 și 
30 mai. Participanții la această re
uniune vor studia metodele reco
mandate de Comisie pentru con
trolul antidoping la diferitele com
petiții internaționale.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme in legătură eu participa
rea reprezentanților Cormtetuiu. o- 
lintpic al UJLS.S. ia Adunarea ge
nerală a Comitetelor olimpice dm 
Europa, ce va avea loc la Monte 
Carlo la începutul lunii mai. Co
mitetul olimpic unional se declară 
de acord eu organizarea Jocurilor 
sportive europene pentru '..neret. 
competiție al cărei proiect ce orga
nizare va fi prezentat participanfi- 
lor la reuniunea de la Monte Car
lo. O delegație sportivă din UF.SS, 
va participa, de asemenea, in luna 
iulie, în Grecia, la sesiunea Aca
demiei olimpice internaționale.

F. C. LIVERPOOL ESTE VIRTUALĂ CAMPIOANĂ A ANGLIEI I
în campionatul englez de fotbal s-a- 

desfășurat luni mai multe jocuri. Ia'-â 
rezultatele : Birmingham — West Ham 
0—0. Chelsea — Coventry i—•. Liver
pool — Leeds United 2—O. Sheffield — 
United — Manchester United 2—L Sout
hampton — Arsenal 2—2. Wotverhamt- 
pon — Norwich 3—0. Lidera clasamen
tului, F.C. Liverpool, deși mat are de

marocan precizează că atleții săi au fost 
lipsiți de combativitate, au dat dovadă 
de indisciplină și slabă pregătire.

COMPUTERUL PE GHEAȚĂ
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O? m altitudine! Iată una din 
tenul care trebuie să suporte 
radiațiile ultraviolete

par
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de nuncare. Bucătăreasa Ella 
hamedova și-a pus în valoare 
cunoștințele profesionale, 
în același timp, să atace și 
gic :

— Fetelor, delicioasă
— spunea ea sorbind supa, sau un- 
gincu-și o bucată de pîine cu icre

Mu- 
toate 

căutînd, 
psiholo-

mmcare

uitat pentru ridicarea 
pentru încălzire, nici—

a înălțimea de 6 700 m a început 
adevărat uragan, iar termome- 
ară'-a. —20 grade C. Din cort nu 

vedea Ia doi pași— De la bază 
osit ordinul de întoarcere. Au- 
1 aceasta, fetele au amuțit. în 
se citeva minute le-a venit în 
te tot ceea ce au avut de în- 
at în ultimele zece zile, tot ce 
visat în multele și lungile luni 
pregătire. Și toate astea să se 
nine acum, cînd pînă la vîrf

mai sînt aproximativ 5 ceasuri bune 
de eățărare ?
_ — N-au decit să ne descalifice, 

dar trebuie să încheiem ascensiunea 
— spuse cu glas nesigur Elia Șa- 
taeva.

— Chiar azi! 
Muhamedova.

— Chiar acum! — răspunse, ca 
un ecou, Tonia Son.

— Bine. Pornim peste 20 de mi
nute, iar cortul îl lăsăm 
spuse cu glas sigur Galia Rojals- 
kaia.

Și-au pornit... Trebuia sâ se gră
bească pentru ca, la ora 14, cînd 
erau chemate radiofonic de la ba
ză, sâ fie cît mai aproape de vîrf. 
Oboseala fusese învinsă; mergeau 
ca într-un vis, ca niște automate, 
schimbîndu-și la fiecare sută de 
metri capul de coardă. La un mo
ment dat, într-o crăpătură, s-a pră
bușit Șataeva, dar a fost ridicată 
la timp. S-au odihnit și au plecat 
mai departe. Pe stînci a Început 
greul. Peretele era foarte strîmt — 
prăpastie în stînga, zidul în dreap
ta, aveai unde să zbori... Și pe ne
așteptate, sub picioare — firnul! 
Ura ! Nu, încă nu era piscul, ptnă 
Ia el mai râmeau încă 20 de mi
nute. Legătura cu baza a luat-o 
Elia Șataeva, deoarece Rojalșkaia 
nu se mai putea concentra din cau
za tensiunii nervoase. Baza a fost 
anunțată că alpinistele sînt aproa
pe de atingerea țelului și că nu duc 
lipsă de nimic. Și deodată, pe a- 
ceeași lungime de undă, de undeva 
de sus, de pe „Piscul Comunismu
lui", s-a auzuit glasul antrenorului 
Iuri Arțisevski :

— Excelent, fetelor!
La care baza nu a mai avut ni

mic de adăugat.
Iar acolo sus, deasupra norilor, a- 

eeste fete care îndepliniseră o ac
țiune aspră, bărbătească, au în
ceput să piîngă și să- rîdă de bu- 
curie. Le venea pur și simplu sâ 
se tăvălească prin zăpadă.

întoarcerea a durat trei zile. Al- 
piniștii le-au cinstit ca pe adevă
rate eroine ce erau, iar înapoierea 
lor în lagăr a coincis cu evenimen
tul principal al 
mul detașament 
Comunismului".

Moscova, aprilie

r

aici

Alpiniadei — pri- 
cucerise „Piscul

IURI ȚENIN

EȘECUL „JOCURILOR SPORTIVE"
DE LA PRETORIA...

Fază din meciul de baschet Fran
ța — R. P. Chineză (86—89) dis
putat la Paris. In luptă pentru 
balon, Ledent (nr. 5) și Cian Ta- 

uei (nr. 7)
AGERPRESTelefofco • A. P.

TELEX
35 000 de spectatori au urmărit întlltli- 
rea dintre formația S.V, Hamburg și o 
selecționată mondială ..meci de adio", 
organizat cu prilejui retragerii din acti
vitatea competițională a cunoscutului 
fotbalist vest-german Willi Schulz. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 5—2 (0—2) 
ta favoarea selecționatei mondiale. Două 
goluri a marcat englezul Lou Macao 
de la Manchester United, iar cite unul 
au înscris : Beckenbauer, Miiller șl se- 
eler. Punctele echipei din Hamburg au 
fost realizate de Zaczyk și Heese.

In turneul de șah de la Vrnjacka Ban
ja. duDă 9 runde conduce Vellmirovfci 
(iugoslavia) cu 6*/a p (1). urmat- de 
Forintos (Ungaria) 6 p. Vukici (Iugo
slavia) 5’/j p (1). Rezultate din runda 
a 9-a : Jansa — Matulovicl ' 0—1; Pî- 
devski — Marc o—1: Benko — Janose- 
vici 1—0; Simici — Marianovici remiză.

Crlteriul ciclist Internațional, desfășurat 
la Angouleme. pe distanța de 137,500 km, 
a fost cîștigat de spaniolul Luis Goana, 
eu timpul de 3h 14:44. Pe . locul doi, la 
2:23, a sosit belgianul Godefroot. iar pe 
locul trei, la același interval, francezul 
Cadiou,

Dine

MARATONUL" SCHIOARELOR
Prima cursă feminină (din istoria 

schiului) pe distanța de 30 km s-a dis
putat în localitatea Moncegorsk, în apro
pierea cercului polar. Întrecerea a fost 
cîștigată de Nina Sebalina cu timpul de 
2h 05:35. Printre concurentele care au 
terminat întrecerea s-a aflat și „vetera
na" Ana Sorokina în vîrstă de 53 ani !

INVĂȚTND TENIS DE LA LAVER 
Șl SMITH...

Vremea cînd computerele vor face 
munca arbitrilor la patinajul artistic nu 
pare chiar atlt de îndepărtată. O știre 
transmisă recent de agenția elvețiană de 
presă S.I.Z. ne asigură că, in „țara 
cantoarelor". specialiștii în programarea 
mașinilor electronice, studiază posibili
tatea unor prime experiențe cu arbitr:- 
computer, chiar începind cu sezonul vi
itor. Se pare că o asemenea mașină 
electronică ar putea, fără dificultate, sâ 
fie programată pentru aprecierea evo
luțiilor patinatorilor în figurile obliga
torii (desene) și chiar a celor libere, pu
țind evalua calitatea săriturilor, piruete, 
lor și a diverselor combinații de pași- 
In acest caz. computerul ar putea da 
nota A pentru un program liber ales, 
urmînd ca arbitrii adevărați să rămlnă 
doar cu verdictul pentru nota B — im
presia artistică. Aci intră în Joc, în pri
mul rînd. gustul personal...

într-un moment 
de relaxare, du- 
pă grelele bătălii 
pe gheață ale se
zonului. antreno
rul sovietic Vse
volod 
(dreapta) I -a in- 
tilnit la 
holm pe 
bru 
anilor ’50, 
..Tumba 
son, 
ia 1 
de... golf! (sport 
considerat ca un 
admirabil mijloc 
de antrenament 
de vară pentru 
hocheiști)
Foto: PRESENS 
BILD STOCK

HOLM

Bobrov

Stock- 
alt cele- 

hozheist al 
Sten 

Johans- 
, de la care 
primele lecții

VETERANUL OLIMPIC

Segregația rasială menținută chiar și
.NEW YORK, 25 (Agerpres). —

Președintele Comitetului de atletism 
al Asociației atletice de amatori 
‘A.A.U.) din S.U.A., Stan Wright, 
prezent la așa-zisele „Jocuri spor
ii ve" de la Pretoria (Republica 
Sud-Africană), a declarat, după îna
poierea sa la New York, că a- 
eeastă competiție s-a soldat cu un 
eșec. Cu toate eforturile făcute de 
organizatori, caracterul de discrimi
nare rasială a fost tot timpul e- 
vident. Deși mulți atleți de culoa
re au dovedit mari posibilități, nici 
unul nu a fost selecționat pentru

in tribunele stadioanelor din R.S.A.
probele „open”, astfel că termenii 
„multirasial" și „multinațional" au 
fost utilizați numai în mod formal, 
dovadă și prezența unor echipe al
cătuite pe grupuri etnice (negri, 
indieni, metiși etc). Segregația a 
fost menținută chiar și fn tribune, 
unde au existat sectoare separate.

„Am văzut la Pretoria multe lu
cruri neplăcute și cred că partici
parea Republicii Sud-Africane la 
Jocurile Olimpice din 1976 este mai 
mult ca oricînd problematică", — 
a conchis Stan Wright.

Turneul internațional feminin de tenis 
de la Jacksonville a fost cîștigat de ju- 
cătoarea australiană Margaret Court, 
care a învins-o în finală cu 5—7. 6—3,
6— 1 pe americanca Rosemary Casals. 
Este a zecea victorie de turneu a cam
pioanei australiene. în finala probei de 
dublu, perechea americană Billie Jean 
King — Rosemary Casals a dispus cu
7— 6, 5—7. 6—4 de cuplul Betty Stove 
(Olanda) — Franțolse Durr (Franța).

Rezultate înregistrate in ziua a treia a 
competiției internaționale de baschet 
pentru juniori „Cupa Albert Schweitzer'': 
grupa A : R.F. Germania — Anglia 
89—75: Polonia — Luxemburg 87—61: I- 
talia — Franța 84—50; grupa B : Finlan
da — Cehoslovacia 74—72; Belgia — Tur
cia 35—84; SUA — Iugoslavia 93—71. în 
clasamentele celor două grupe conduc 
neînvinse, cu cite 6 p. echipele Polo
niei (grupa A) și, respectiv, SUA (gru
pa B).

L*-'

— Tot ajungi jos înaintea 
mea, îmi faci un serviciu

FINALA AUSTRALIA - INDIA 
IN ZONA ASIATICĂ A „CUPEI DAVIS"

Cu prilejul reoentulul turneu de tenie 
de 1* MUnchen. una din străzile centrale 
din oraș a fost închis* circulației vehi
culelor, pentru a deveni un teren-jeoal* 
rezervat tinerilor iubitori ai aportului 
alb. Profesorii, care au dat gratuit lecții 
ou acest prilej, au fost așii australieni 
Rod Laver ți Roy Emerson, ca și ame
ricanii Bob Lutz și Stan Smith, iniția
tiva era menită să promoveze o amplă 
activitate in favoarea practicării tenisu
lui, in primul oraș al Bavariel. Primă
ria din MUnchen a distribuit, eu această 
ocazie, rachete și mingi de tenis ta 50 
de școli sile orașului.

FOTBAL AMERICAN IN 
EUROPA ?

Mai multe agenții de presă au transmis 
recent o știre conform căreia conducă-

torii Ligii profesioniste de fotbal ame
rican (a nu se confunda cu soccerul. 
fotbalul nostru !), intenționează să pro
grameze jocurile viitorului lor campionat 
și pe terenuri din... Europa. Meciurile 
se vor desfășura — bineînțeles _ tatre 
echipele americane ale ligii, dar, cu 
acest prilej se va proceda și la tatunlrl 
a —• '„jeu caracter demonstrativ, intre 
formatiUe profesioniste de dincolo de 
Ocean și grupări din Europa, formate 
ad-hoc.

Pentru a susține răsptadlrea fotbalului 
american pe bătrtaul continent, se anun
ță din New York că mari companii in
dustriale vor acorda fonduri substanțiale 
tatr-o campanie propagandistică care 
prevede — tatre altele — editarea regu
lamentului de joc, filme de inițiere, re
clamă la televiziune etc.

Se pune totuși întrebarea de cît suc
ces se va bucura, ta Europa, un joc 
considerat pe drept ca fiind ultra-brutal, 
care a numărat numai anul trecut 22 de 
morți și citeva sute de răniți ?! Din 
anchetele efectuate ta rîndul publicului 
amator de sport din Olanda, Belgia. R.F. 
Germania și Spania — sondaj publicat 
în presa occidentală — răspunsul este 
negativ in proporție de 90 la sută.

Așa că...

Unul dintre cei mai bătrtai medaliati 
olimpici din lume — Mayer de Stadel
hofen — a încetat din viață, zilele tre
cute. la Geneva, ta vlrstă de 95 de ani. 
Stadelhofen a devenit campion la tir — 
proba de carabină — la ediția (neofi
cială) de Ia Atena a Jocurilor Olimpice 
din ...1909. Printre funcțiile sportive de
ținute de acest veteran se numără șl 
aceea de președinte al Comitetului olim
pic - — - • —- -elvețian, ta perioada 1915—UB.

ZIUA MONDIALA 
A FOTBALISTULUI

...Așa a fost decretată ziua de 6 au- 
Î;ust viitor, cînd va avea loc la Barce- 
ona un meci Intre selecționatele Euro

pei și Americil. sub patronajul președin
telui F.I.F.A.. sir Stanley Rous. în cele 
două formații vor evolua cite un jucător 
din fiecare dintre țările fruntașe ale fot
balului, considerat ca fiind cel mai bun 
la ora actuală. După meci, „cei 22“ vor 
vota pe cel mal bun dintre ei, care pri
mește titlul de jucătorul nr. 1 al lumii.

KUALA LUMPUR, 25 (Ager
pres). — Disputat la Kuala Lum
pur, meciul de tenis dintre echi
pele Indiei și Pakistanului, con- 
tind ca semifinală a zonei asiatice 
a „Cupei Davis", s-a încheiat cu 
scorul de 4—0 în favoarea tenis- 
menilor indieni. în a treia partidă 
de simplu. Amritraj l-a învins cu 
2—6, 6—3. 6—1 abandon pe Iqbal, 
iar ultima nu s-a mai disputat, 
cele două echipe căzînd de acord 
ca rezultatul final al intilnirii să

fie 4—0. In finala zonei asiatice, 
echipa Indiei va intiini, după cum 
s-a anunțat, selecționata Australiei.

Cursa feminină de 6 km din cadrai 
concursului internațional de schi-fond, 
desfășurat în localitatea suedeză .Malm- 
bergt. a fost cîștigatâ de campioana so
vietică Nina Baldîșeva, cronometrată în 
25:57. Au urmat-o Alena Bartosova (Ce
hoslovacia) — 26:13,0 și Mieri Bodelid 
(Suedia) — 26:26,0. In proba masculină 
de 18 km. victoria a revenit suedezului 
Thomas Magnusson, cu timpul de Ih 
09:03, secundat de compatriotul său 
Lars Arne Boelling — lh 09:28.

CELE 12 ECHIPE CALIFICATE PENTRU C.E. DE 
BASCHET-JUNIOARE

In urma desfășurării turneelor de la 
Bari, Hagen și Rouen, s-au calificat 
pentru campionatul european de juni
oare următoarele echipe : Iugoslavia,
România. Israel (grupa Bari), Ungaria, 
R.F.G., Spania, (grupa Hagen), Polonia,

Franța, Olanda (grupa Rouen). Mai iău 
parte selecționatele U.R.S.S., * ’ "
eiei și Bulgariei, calificate 
urmare a clasării pe primele 
ale ultimei ediții a C.E.

Cehoslovă- 
direct, ca 
trei locuri

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI
Ședința de asearâ a Comisiei 

de disciplină a F.R.F, 
KUN — O ETAPĂ 

SUSPENDARE
Comisia centrală de competiții și___

clplinâ a luat ta discuție, aseară, cazul 
Jucătorilor Run (U.T.A.) șl Tănisescu 
(Sportul studențesc) eliminați de pe 
teren ta Jocul de duminica trecută, de 
la Arad.

Ttataau-se seama de faptul 
eătorul Kun n-a mai avut nici 
tare. s-a decis suspendarea tul 
pe o etapă.

In ceea ce privește pe Tănăsescu. 
a fost scos cm cauză apreciindu-sc ta 
lumina actelor de la dosar că elimina
rea Iul a fost nemotivată.

Cu prilejul ședințe; de aseară, delega
tul echipe: c.S.M. Reșița a prezentat 
acte din care reiese că spectatorul care 
a aruncat cu 
vorba de Ion Craia. din comuna Brebii, 
județul Caraș-Severin — a fost amen
dat cu 1000 de lei.

du.

ci ju- o aba- numal
acesta

o sticlă în teren — este

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
meciurile retur^dln semifinalele Cupelor euro- 

calificatp«n« la fotbal, latâ rezultatele Inreglttrate. (Echipele iubliniate s-au 
in finală. între paranteze, rezultatele din tur).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Alte amânunte în

Rsal Madrid — Ajax Amsterdam (1—2) 0—1
Derby County — Juventus Torino (1—3) 0—0

Sparta Praga
CUPA CUPELOR

— A. C. Milan (0—1) 0—1
Hajduk Split — Leeds United (0—1) 0—0

Twente Enschede
CUPA U.E.F.A.

— Borussia MSnchengladbach (0-3) 1—2
Tottenham Hotspur — F. C. Liverpool (0—1) 2—1

ziarul de miine.

x ftedacfia și administrația s București, sir. Vasile Conta nr. 16 j telefoane; centrala 11.10.05, secția cotespondcațl 11.5109, interurban 12 șl 286 j telex j șportrom buc. 180. Tiparul 1. P, Jotetmațla", Socotești «0 368


