
PLENARA CONSILIULUI
JUDEȚEAN BACĂU

PENTRU EDUCAȚIE
FIZICĂ SI SPORT

în sala 
partid s-a 
Consiliului — *,----
educație fizică și sport.

La ședință, alături de 
C.J.E.F.S., au participat ___
invitați, cadre didactice din Invăță- 
mîntul mediu și superior, președinți 
de cluburi și asociații sportive, repre
zentanți al unor organizații de masă 
și instituții cu atribuții în. domeniul 
sportului, sportivi fruntași.

Au fost, de asemenea, prezenți to
varășii Păun Bratu, secretar al Co
mitetului județean de partid, și alți 
membri ai Biroului Comitetului ju
dețean, loan Pruteanu, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean, Ste
lian Gherghelescu, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Ștefana
che Spulber, președintele' Consiliului 
județean al Organizației pionierilor, 
Nicolae Guidea, decanul Facultății de 
educație fizică de la Institutul peda
gogic, Maria Vicol, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a luat parte la lucrări tovarășul Ioviță 
Popa, șeful secției organizare-control 
a C.N.E.F.S.

In lumina prevederilor recentei 
Hotărîri a Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului s-au pur
tat ample discuții. Vorbitorii au ana
lizat în mod critic activitatea ce s-a 
depus pînă acum, au formulat o se-

Comitetului municipal
. plenara 

pentru 
membrii 

numeroși

desfășurat, ieri, 
județean Bacău

de rie întreagă de propuneri pentru îm
bunătățirea planului de măsuri.

Tovarășul Ioviță Popa a detaliat, 
jn expunerea sa, o serie de aspecte 
practice, concrete, ale activității vii
toare a Consiliului județean, insis- 
tînd — mai ales — asupra necesității 
îmbunătățirii stilului și metodelor 
lui de muncă, a operativității în re
zolvarea sarcinilor, a colaborării ce 
trebuie să existe permanent între toți 
factorii chemați să contribuie la bu
nul mers al treburilor sportului.

Trăgînd concluziile, tovarășul Pa
vel Bratu s-a referit pe larg la căile 
și Mijloacele ce vor trebui utilizate 
pentru atingerea obiectivelor care 
stau în fața mișcării sportive băcă
uane, la obligația tuturor celor impli
cați în organizarea activităților spor
tive de a-și îndeplini într-un mod 
exemplar sarcinile. Comitetul jude
țean de partid, a subliniat vorbito
rul, va acorda întregul său sprijin 
noului organ ales, pentru a-și putea 
îndeplini, în cele mai bune condiții, 
misiunea.

Din Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
fac parte: Păun Bratu, președinte, 
Mihai Grigoraș, prim-vicepreședinte, 
loan Pruteanu, Stelian Gherghelescu, 
Ștefanache Spulber, Nicolae Guidea, 
Maria Vicol, vicepreședinți, Dumitru 
Dumitriu, secretar, și încă 7 membri. 
Intr-o puternică atmosferă de însu
flețire, participanții la plenară au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

CAMPIONATUL DE ATLE

TISM PE ECHIPE SE VA 

DESFĂȘURA DUPĂ O 

NOUA FORMULĂ, STI

MULATORI PENTRU PER

FORMANȚĂ
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ÎN ÎNTÎMPINAREA TRADIȚIONALEI

SĂRBĂTORI A MUNCII

ȘI A PRIMĂVERII

ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASA
CUNOSC UN PUTERNIC IMPULS
Pe întreg cuprinsul tării, numeroase concursuri și competifii

Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, 
in vederea transpunerii in viață a acestui impor- 

cetățenilor patriei, a tineretului, mai cu seamă, in 
a activităților in aer liber.

inițiate in intimpinarea zilei de 1 Mai, tradiționala 
muncesc, a primăverii și a tinereții, a cuprins ți un 
cu caracter popular, al competițiilor de masă, in 

numeroaselor unități sportive să-ți verifice nu numai

In lumina sarcinilor trasate de către Hotărirea 
pretutindeni în țară sînt intensificate eforturile 
tant document de partid, pentru atragerea 

practicarea continuă a exercițiilor fizice și sportului, 
Amplul program de acțiuni cultural-educative 

sărbătoare a solidarității internaționale a celor ce 
însemnat capitol sportiv. Volumul sporit al întrecerilor 
care alergarea s-a situat pe primul loc, a îngăduit

Frecvența crescută a crosurilor din această primăvară arată și ea că se apropie 
ziua de 1 Mai. Cros al tinerilor din Sectorul 6 al Capitalei,

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

„U“CLUJ: 59-54

Szekely (,,U“) se pregătește să paseze, dar Pop încearcă să o împiedice 
să-și realizeze intenția. Fază din meciul Sănătatea Satu Mare — Uni
versitatea Cluj. Foto : Paul ROMOȘAN

Al treilea și ultimul tur al cam
pionatului republican de baschet 
feminin a început ieri, în sala Con
structorul din Capitală, înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate ;

VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 77—63 (41—34). 
După ce a condus permanent și 
detașat în prima repriză, jucătoa
rele de la Voința și-au permis mo
mente de relaxare la începutul ce
lei de a doua, fapt de care au pro
fitat adversarele. Acestea au recu
perat din handicap pînă la un 
punct (44—45 în min. 25), dar mai 
mult nu au pițtut face, deoarece, 
în continuare, bucureștencele au 
devenit mai agresive în defensivă 
și mai precise în atac, izbutind pînă 
la urmă o victorie comodă. Au în
scris L. Rădulescu 17, Andreescu 
16, Ionaș 14, Savu 14, Fierlinger 9, 
T. Rădulescu 7 pentru învingătoa
re, respectiv Brassai 16. Cpriclu 15, 
Lucaci 14, Lrîrincz 12, Daichendt 2,

PROGRAMUL 
DE ASTĂZI

CONSTRUCTORUL, de la 
(între paranteze, rezulta-

SALA 
ora 10 
tele din tururile anterioare) : U- 
niversitatea Timișoara - -- -•
tea Satu Mare (72—43, 
Politehnica —— ' ‘ 
(84—47, 94—65) ;
Constructorul - 
47—62), Universitatea Cluj — Cri- 
șui (53—45. 54—67), Voința Bucu
rești — Rapid (71—75, 55—72).

Sânăta- 
44—59), 

X^oința Tg. Mureș 
de la ora ÎS : 

- IEFS (33—81,

SPORTIVII ROMANI SE PREGĂTESC

PENTRU UNIVERSIADA DE VARĂ
între 15 și 25 august se vor des

fășura la Moscova întrecerile Uni
versiadei de vară, cea mai mare 
competiție sportivă după Jocurile 
Olimpice. Pînă la această oră și-au 
anunțat participarea reprezentati
vele studențești din 57 de țări de 
pe toate continentele.

România va fi prezentă cu o de
legație numeroasă care va cuprinde 
sportivi și sportive de la atletism,

fete, gimnastică bărbați,
cri-

baschet
lupte greco-romane și libere, seri 
mă și volei femei. în vederea par
ticipării la aceât important eveni
ment, sportivii noștri. desfășoară, în 
prezent, o intensă activitate de pre
gătire pentru a avea la Moscova o 
comportare cit mai frumoasă, la 
înălțimea prestigiului sportului ro
mânesc.

Papp 4. Au arbitrat bine G. Mah
ler (Satu Mare) și V. Bordeianu 
(București).

SĂNĂTATEA satu mare 
UNIVERSITATEA CLUJ 59—54 
(29—37). Foarte interesantă și a- 
tractivă, sub toate aspectele, a fost 
această întîlnire disputată între cele 
mai tinere echipe ale diviziei A. 
Clujencele au condus multă vreme 
(chiar și cu nouă puncte: 38—29 
în min. 21), dar, spre cinstea lor, 
sătmărencele nu s-au descurajat în 
nici un moment, ba chiar au con
traatacat cu succes datorită pre
singului și apoi apărării agresive 
efectuate în partea a doua a me
ciului. Ca urmare, diferența scade 
și, în min. 31, coșul înscris de Mi- 
halic aduce avantaj de un punct

(Continuare in pag. a 4-a)

IERI AU CONTINUAT INTILNIRILE

--------- —T. vsilliw nu IIUIIIUI 

potențialul organizatoric, dar să declanșeze un mare interes in jurul 
activități atit de utile.

Duminică, luni și marți vom fi martorii unui moment de virf in desfășu
rarea feluritelor întreceri. (In rindurile de mai jos vă prezentăm un succint 
panoramic).

Este, fără îndoială, necesar ca și după 1 Mai, ele să continue, să fie 
găsite permanent forme noi, variate, cit mai atractive, pentru a ține mereu 
trează atenția oamenilor in jurul activității sportive, așa cum recomandă in 
mod stăruitor Hotărirea de partid.
• REȘIȚA. Deși tineretul se în

trece de mai multă vreme în aer li
ber, deschiderea festivă a sezonului 
sportiv de primăvară este programată 
duminică 29 aprilie.

Pe principalele artere ale orașului 
se va alerga crosr.1 „Să întimpinăm 
1 Mai“, la care se estimează partici
parea a peste 5 000 de concurenți și 
concurente. »

In programul acestor zile figurea
ză, de asemenea, „Cupa Comarnic" și 
„Cupa Trei Brazi", la orientare turis
tică, competiții populare de volei și 
handbal. Pe stadionul din Valea Do- 
manului se va desfășura, în ziua de 
1 Mai, un mare festival cultural-spor- 
tiv cu reprize de gimnastică de ma
să, demonstrații de box, lupte, hal
tere, sporturi aplicative ș.a. Se pre
văd. de asemenea, ample acțiuni tu
ristice. Practic, aproape toată popu
lația tlnără și adultă a Reșiței va fi 
angrenată în activități de mișcare 
desfășurate în aer liber. (Duru GLA- 
VAN — coresp. județean)

acestor

Azi, in etapa a XXII-a a Diviziei A de fotbal

• TIMIȘOARA. In organizarea 
Consiliului județean pentru educație 
fizică și sport, la Timișoara se vor 
desfășura numeroase acțiuni și com
petiții de masă dotate cu „Cupa 1 
Mai". Mîine, pentru pionierii și ti
nerii orașului sînt organizate două 
mari crosuri, avînd drept loc de des
fășurare Bulevardul Vasile Pîrvan. 
întrecerile de fotbal (la care vor fi 
angrenate 20 de formații) vor avea 
loc pe stadionul Progresul, cele de 
popice la arena C.F.R., in timp ce 
șahiștii își vor disputa întiietatea la 
clubul O.N.T. De asemenea, pentru

amatorii de tenis de masă este rezer
vat un turneu fulger la baza spor
tivă Tehnometal. Nu vor lipsi din 
program tradiționalele curse de ca
notaj pe Bega și demonstrațiile spor
tive de la Pădurea Verde. Ca și în 
alți ani, se așteaptă o mare afluență 
a tineretului la bazele sportive ale 
municipiului. (P. ARCAN — coresp. 
județean).

• PLOIEȘTI. Desfășurat pe frumo
sul bulevard care străbate de la nord 
la sud orașul, crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai“ ș-a bucurat de o participare 
record. Peste 4 000 de tineri și tinere 
din întreprinderile, instituțiile și șco
lile municipiului Ploiești au semnat 
o prezență entuziastă la întreceri. Ce
lor clasați pe primele locuri le-au- 
fost oferite, de către organizatori, di
plome și premii. Iată, acum, învingă
torii la fiecare probă : FETE 14—16 
ani (600 m): Carmen Dragomir (Lie. 
1), 17—19 ani (800): Constanța Huzan 
(Centrul școlar Chimic); peste 19 ani 
(1 000 m): Carmen Grindeanu (Uz. 1 
Mai) ; BĂIEȚI 14—16 ani (1 000 m) : 
Victor Gheorghe (C.S. Chimie); 17—19 /i trnn —ZâfirîS 
(I.P.I.C.); peste 19 ani (2 000 m): loan
ani (1 500 m): Valentin
Dragomir (Uz. 1 Mai).

Cupa oferită unității cu cei mai 
mulți partieipanți a revenit’Liceului 
nr. 1. (Nicolae GHIDU — coresp.).

• SIBIU. Din Inițiativa Consiliului 
municipal Sibiu al Organizației pio
nierilor, în colaborare cu Școala 
sportivă din localitate și cu ajutorul

0 RUNDA CU OPT JOCURI
LA FEL DE INTERESANTE

Azi, pe opt stadioane din țară, 
fotbalul revine din nou în... sce
nă. Campionatul Diviziei A își 
consumă partidele etapei a XXII-a. 
Să consemnăm mai întîi faptul că 
eșalonul echipelor noastre frunta
șe se prezintă azi cu un nou lider. 
După doar trei zile de.„ domnie, 
Dinamo a fost detronată și Uni
versitatea Craiova, mereu cu gîn- 
duri și intenții mari, își vede vi
sul împlinit. Dar, mai întîi, să 
trecem în revistă programul eta
pei : CLUJ : C.F.R. — Jiul : BRA
ȘOV : Steagul roșu — Dinamo ; 
PITEȘTI : F. C. Argeș — A. S. 
Armata ; PLOIEȘTI : 
Rapid ; CRAIOVA :
— F. C. Constanta 
C.S.M. — U.T.A.
Steaua T__  ________
„23 August") și Spartul studențesc
— „U“ Cluj (stadionul Politehnica).

Deci, o etapă cu opt partide, una 
mai importantă ca cealaltă. Calcu
lul hîrtiei arată că liderul are șansa 
cea mai mare de a-și păstra locul. 
Craiovenii joacă acasă cu F. C. 
Constanța, meci deloc ușor, dacă ne

Petrolul —
Universitatea

; REȘIȚA : 
BUCUREȘTI : 

S. C. Bacău (stadionul

amintim că echipa de pe litoral a 
înregistrat duminica trecută scorul 
etapei, dar Dinamo are o sarcină 
și mai grea, la Brașov, mai ales că 
Steagul roșu a manifestat o formă 
bună în jocul cu Rapid. Steaua, 
C.F.R. Cluj și F. C. Argeș, urmă
toarele clasate, beneficiază de avan
tajul terenului și abia așteaptă sâ 
se producă vreo surpriză la Cra
iova pentru... regrupare. Coborînd 
la... subsolul clasamentului, vom ve
dea că aici sînt șanse și mai mari, 
ca lucrurile să se complice. Cu ex
cepția formațiilor C.S.M. Reșița și 
Sportul studențesc, celelalte echipe 
clasate de la locul 10 în jos evo
luează în deplasare. Așadar, șanse

ASTĂZI, LA SNAGOV

(Continuare în pag. a 2-a)

DE CAIAC

DINTRE ÎNOTĂTORII ROMÂNI ȘI CEI AMERICANI
Cel doi specialiști americani care 

însoțesc lotul înotătorilor, Ed Solo- 
tar (antrenor din Washington) și 
Robert Ausley (director al Asociației 
antrenorilor de înot din S.U.A.) s-au 
întîlnit în cursul dimineții cu cîțiva 
dintre antrenorii și profesorii de 
înot clin țara noastră. Discuțiile s-au 
purtat în jurul metodelor de antre
nament și a planurilor de pregătire 
expuse de către cei doi oaspeți. Vor
bind despre antrenamentul triplei cam
pioane olimpice Melissa Belote, pe care 
o pregătește la clubul său din Was
hington, Ed Solotar a arătat în a- 
mănunțime care este programul de 
lucru săptămînal și pe întreg anul 
al elevei sale, înfățlșînd și mijloa
cele folosite în fiecare 
pregătire. R. Ausley a 
expunerea sa mai mult 
cesului de instruire în 
copii. Discuțiile purtate 
țările oaspeților au făcut ca acest 
schimb de păreri să fie fructuos 
pentru specialiștii din țara noastră.

în cursul după-amiezii am asistat 
la cel de al doilea concurs amical 
între sportivii celor două țări. Din 
nou victorii clare ale oaspeților, cu 
excepția cursei de 100 m delfin, care 
a prilejuit lui I. Miclăuș (61,2) un 
succes asupra lui Dave Johnson 
(61,4). Cele mai bune rezultate ale 
reuniunii i Mark Chatfield (S.U.A.) 
66,6 la 100 m bras — cea de a doua 
performanță mondială a anului. 
Cathy Carr 1417,0 în aceeași probă, 
Ann Marshall 60,9 la 100 m liber și 
JLinda Stimpson 66,8 la .100 m delfin

ședință de 
insistat în 

asupra pro- 
grupele de 
.și comple-

O campioană olimpică în piscina complexului „23 August". 77 de secunde 
i-au fost suficiente lui Cathy Carr pentru a acoperi distanța de 100 m 
bras, care a consacrat-o anul trecut la Munchen.

Foto : Theo MACARSCHI
și 68,8 la 100 m spate. Performanțe 
mai bune ale reprezentanților noș
tri: M. Slavic (55,3) întrecut de T. 
Sguba ' Ț55,0),-; IJdiko Horvațlj (65,6)

și Daniela Georgescu (66,8) la 100 m 
liber și O. Resler 1:11,8 la 100 m 
bras.

Adrian VASILIU

CLASAMENTUL 1
DE

1. UNIX7. CRAIOVA
2. Dinamo
3. Steaua
4. C.F.R. Cluj
5. F. C. Argeș
6. Jitfl
7. S. C. Bacău
8. steagul roșu
9. Petrolul

10. Rapid
C.S.M. Reșița 
„U“ Cluj
F. c. Constanța 
U.T.A.
A.S.A.
Sp. studențesc

INAINTEA 
: AZI

etapei

21
21
21
21 

“ 21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21

34-26
33-23
30- 17
22-16
31- 19
29-27
23-27
28-16
16-22

27
26
25
25
24
22
22
20
20

reșițenilor de

în cadrul manifestațiilor sportive 
prilejuite de aniversarea a 25 de 
ani de la înființarea clubului din 
șos. Ștefan cel Mare, are loc azi, 
pe lacul Snagov, competiția de ca- 
iac-canoe fond „Cupa Dinamo". Tra
diționalele întreceri care, obișnuit, 
inaugurează sezonul de specialitate 
vor constitui, desigur, o utilă veri
ficare a stadiului de pregătire a 
echipajelor mici. Pe program figu
rează cinci probe clasice: patru 
masculine — caiac dublu, caiac sim
plu, canoe dublu, canoe simplu 
(toate pe cîte 10 000 m) și una fe
minină — caiac simplu (3 000 m). 
Și-au dat întîlnire, pe cunoscuta 
pistă de apă, marea majoritate a 
maeștrilor padelei sau pagaei, ală
turi de reprezentanții generațiilor 
mai tinere de caiaciști sau canoiști, 
fapt care reprezintă, desigur, o ga
ranție de calitate a spectacolului 
sportiv. Starturile (primul la ora 9)

Imagine reconfortanta 
de la ediția precedentă 
a „Cupei Dinamo": 18 
canoe de simplu auluat 
startul în dificila 

bă de fond.

în fața Ba-și sosirile vor avea loc 
zei nautice Dinamo.

„Cupa Dinamo" la fond se în
scrie ca prim concurs într-o 
suită care va continua prin cupa

programată luni pe Herăstrău, în 
organizarea comisiei municipale

(Qontinuare in pag. a l-a)

pentru desprinderea . . __
zona periculoasă și de prinderea 
plutonului de către studenții bucu- 
reșteni. Dar să așteptăm minutul... 
91 și vom vedea.

Reamintim că toate jocurile (cu 
excepția partidei Sportul studențesc 
— „U“ Cluj, care se va disputa de 
la ora 15) vor începe la ora J7. 
Meciul Steaua — S. C. Bacău va 
fi televizat.

Citiți în pagina a 3-a avancroni
cile celor opt partide.

La finalele de haltere ale juniorilor

V. DANIEL (C.S.M. Cluj) 
NOU RECORD 
EUROPEAN

CONSTANȚA, 27 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru jude
țean, Cornel Popa). în Sala spor
turilor din localitate au început 
vineri întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane individuale 
de juniori la haltere. Vasile Daniel 
(C.S.M. Cluj) a stabilit un nou re
cord european la cat. 60 kg, stilul 
aruncat, cu 140 kg (v.r. 139 kg).

CE LOC OCUPA SPORTUL IN PREOCUPĂRILE DUMNEAVOASTRĂ 2

O SECȚIUNE ÎNTR-UN BLOC-TURN DIN BACĂU
— 60 <fe locatari

De obicei, atunci cînd ne referim la unitățile 
de bază ale activității sportive, vizăm în special 
cluburile și asociațiile. Se ignoră, nu de puține 
ori, o entitate primordială în cadrul căreia se 
poate forma simpatia (sau antipatia !) pentru 
exercițiul fizic, sport și mișcare în 
FAMILIA, Aci, în această celulă

Investigația noastră a avut drept 
cadru blocul 5 din cartierul Cor
nișa I. Din cele 44 de apartamente, 
au răspuns întrebărilor noastre 59 
de persoane, una singură (reprezen- 
tînd familia Pătrășcanu) spunîn- 
du-ne : „Ne scuzați, astăzi nu pu
tem discuta refuzîndu-ne, deci.

Cei 59 de interlocutori se gru
pează : după vîrstă : 9—20 ani = 
12 ; 21—30 ani = 11 ; 31—40 ani = 
19 ; 41—50 ani = 15 ; 51—70 ani = 
2 ; după profesiune sau ocupație: 
elevi — 12, studenți — 2, munci
tori — 7, tehnicieni — 10, ingineri 
— 4, funcționari — 13, medici — 
1, învățători — 1, actori — 2, mi-

să răspundă anchetei
Iată . . . __________ ,

într-un cartier al municipiului Bacău, nu vizea- ■ 
ză, de această dată, numai problema locurilor 
de joacă, de sport și agrement, ci și concepția 
care determină apropierea sau îndepărtarea ce
tățenilor — indiferent de vîrstă, sex și profesi
une — de arenele sănătății.

în cartierul 6. Cum este privit sportul în fami
lia dv. ?

solicitați
de deprinderi sănătoase și virtuți morale care 
te însoțesc o viață — din copilărie pînă la 
bătrinețe — o atmosferă propice practicării 
exercițiului fizic și sportului (în care exemplul 
personal nu poate fi decit molipsitor) naște nu 
numai un interes pasiv, față de acest fenomen 
social, ei o înscriere voluntară și activă.

casnice

noastre —
de ce, prezentul raid-anchetă, efectuat

aer liber:
generatoare

li tari — : 
nari — 2.

întrebările
citați să ne răspundă locatarii blo
cului 5 din cartierul Cornișa I, 
au fost :

1. Practicați sau sinteți doar un iu
bitor al sportului ?

2. Dacă practicați
ți sportul, cit timp ii 
sâptămină ?

3. Unde anume vă
voia de mișcare in timpul liber ?

4. Aveți amenajările necesare spor
tului, agrementului și jocului copiilor 
în cartierul dumneavoastră ?

5. Care a fost aportul dv, la reali
zarea și îmbogățirea spațiilor deșii-

2, 3, pensio-

la care au fost soli-

nate recreării prin sport 
dv. ?

DORINȚA DE A FACE MIȘCARE, DIRECT 

PROPORȚIONALA CU VIRSTA ?

exercițiul fizic 
afectați într-o

satisfaceți ne-

25 dintre locatarii blocului prac
tică efectiv exercițiul fizic și spor
tul, începînd cu gimnastica de di
mineață și mersul cotidian pe jos 
(nu numai pentru cumpărături...), 
terminînd cu satisfacerea nevoii de 
sport în aer liber (sau chiar în 
sală, în sezonul rece) prin discipli
ne ca volei, baschet, tenis, fotbal 
etc. Interesant de rerrțarcgt că dijQz

tre 
din

aceștia, cei mai mulți provin 
grupa de vîrstă 31—40 ani, (11

Anchetă realizată de

Paul SLÂVESCU
Emanue! FÂNTÂMEANU

(sL ICgyținuare în pag. a 3 a)
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ÎNTÎMPINAREA TRADIȚIONALEI 
SĂRBĂTORI A MUNCII

Șl A PRIMĂVERII

cadrelor de specialitate ale C.J.E.F.S., 
a avut loc, in perioada vacanței de 
primăvară a elevilor, sub genericul 
„Romania — vatră de victorii**, o 
competiție polisportivă cu întreceri la 
baschet, handbal, volei, șah și tenis 
de masă care a angrenat peste 2 000 
de copii. Au fost acordate numeroase 
trofee: „Cupa 30 aprilie" Ia handbal, 
„Cupa 1 Mai" la volei, „Cupa primă
verii" la șah, „Cupa Tot înainte" la 
tenis de masă. Iată ciștigătorii pe 
discipline: baschet-băieți: Școala ge
nerală nr. 1; fete: Școala generală 
nr. 4, handbal — băieți: Șc. gen. nr. 
14, fete: Șc. gen. nr. 5. Șah — băieți: 
Marian Resteanu (Șc. gen. Șelimbăr), 
fete: Adriana Terbea '(Șc. gen. nr. 9), 
tenis de masă — simplu băieți: Tu- 
dor Cosma (Șc. gen. 16), simplu fete: 
Melitta Vetro (Șc. gen. Cristian), du
blu băieți: Tudor Cosma — Mircea 
Toma (Șc. gen. nr. 16), dublu fete: 
Renate Hutler — Gerlinde David (Șc. 
gen. Șelimbăr).

Merită a fi evidențiate școlile ge
nerale nr. 8 și nr. 20, care s-au re
marcat printr-o participare activă și

care, alături de majoritatea școlilor 
din municipiul Sibiu, și-au adus con
tribuția la buna desfășurare a între
cerilor (Ilie IONESCU — coresp. ju
dețean).

• BRAILA. Etapele preliminare 
ale „Crosului tineretului" au angre
nat peste 20 000 de participanți din 
orașul Brăila. Miine, pe tradiționalul 
traseu de pe Faleza Dunării, se va 
alerga finala pe municipiu. întrece
rea este închinată zilei de 1 Mai.

• GHERLA. Aproape 1 300 de ele
vi din școlile și liceele orașului Gher
la au fost prezenți la startul crosului 
dedicat zilei de 1 Mai. Cupa pentru 
cea mai bună mobilizare a revenit 
Școlii profesionale de cooperație, care 
a aliniat la start peste 500 de concu- 
renți. Rozalia Roman (15—16 ani), 
Elena Crăgut (17—18 ani), Petre Cîr- 
je (15—16 and), Iosef Silaghi (17—18 
ani) și Tudor Prisecaru (peste 18 ani) 
au fost învingătorii curselor.

• SATU MARE. Din inițiativa
C.J.E.F.S. a avut loc la Satu Mare 
o întrecene de fotbal, la care au luat 
parte echape constituite pe blocuri de

locuințe din cartierul Someș. Forma
țiile, au fost alcătuite din mici fot
baliști născuți in anul 1958 și mai ti
neri. Cele 11 echipe s-au întrecut in 
cadrul a 55 de meciuri — fiecare cu 
fiecare — ce s-au desfășurat pe te
renul „Someșul". Pe primele trei 
locuri în clasamentul final: 1. Bloc 
nr. 44, 2. Bloc. nr. 4, 3. Bloc. nr. 72.

O altă întrecere inedită, 
zată de același tor sportiv 
cartierelor**, a ' ' 
desfășurate în 
Someș, la care 
de alergători, 
pe blocuri. In 
trei locuri au fost ocupate de repre
zentativele blocurilor 4 
I; ale blocurilor 49 — 
— locul III.

Peste 150 de elevi și 
orașul Negrești-Oaș au 
un cros al tineretului 
organizarea resortului sportiv al •Co
mitetului orășenesc al U.T.C. Pe pri
mele locuri s-au clasat: categoria
15—16 ani: Aurelia Vezentan: catego
ria 17—19 ani: Maria Mișcă; băieți: 
categoria 15—16 ani: Octavian Mure
șan; categoria 17—19 ani: Gheorghe 
Ciorba. (Ștefan VIDA — coresp.).

organi- 
„Crosul 

debutat cu alergările 
cartierul sătmărean 
au luat parte echipe 

constituite și acestea 
clasament, primele

și 7 — locul
locul II și 63

muncitori din 
participat la 

desfășurat în

Dumitru Hărădău, unul din tenis- 
menii remarcați în competiții in

ternaționale

ST ART IN TURNEUL „CELOR 7°

întreceri
după amiază, dacă no- 
nu vor fi de altă pă
sa asistăm la startul 

din

Din această 
rii de ploaie 
rere, trebuie 
primului turneu de anvergură 
actualul sezon. Pe terenurile din par
cul sportiv Progresul, legate de atîtea 
tradiții ale tenisului nostru, șapte ti
neri jucători își încearcă forțele în 
ceea ce trebuie să fie un test decisiv 
pentru formarea viitoarei echipe na
ționale de „Cupa Davis". Sâ-i numim 
din nou: Viorel Marcu — deținătorul 
titlului de campion — Ion Sântei, fost 
campion, Toma Ovici, Dumitru Hără- 
dău. Sever Mureșan, Traian Marcu și 
Viorel Sotiriu. Este tot ce are mai 
bun lotul de seniori al țării noastre, 
cu excepția, bineînțeles, a celor doi 
asi ai rachetei, Ilie Năstase și Ion 
Tiriac, care continuă participarea la

de verificare a jucătorilor din
actualmenteturneele internaționale, 

în escală la Madrid.
O recomandare a „celor 7“ este, 

probabil, inutilă și mai ales riscantă. 
Atît de deschise par întrecerile care 
încep azi, puțind furniza orice sur
priză. Oricum, prin ultimele lor re
zultate, cei mai indicați pentru a 

.ocupa locurile fruntașe ar părea Sân
tei și Hărădău. Primul este cîștigăto- 
rul recentelor campionate internațio
nale de tenis ale Israelului, desfășu
rate, la TeJ Aviv. După cum și Hă
rădău s-a afirmat cu cîteva rezultate 
de prestigiu, culese în turneele de 
pe Coasta de Azur. Cîștigător al tur
neului secundar- „A" de la Monte 
Carlo, el și-a trecut în palmares o 
prețioasă victorie asupra cunoscutu
lui jucător vest-german Jilrgen Fas-

ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ LA SECȚIA

Lot
nr. 1 în clasamentul federa-

LOTUL PENTRU C. E. Șl CRITERIILE ALCĂTUIRII LUI

• Paul Dobrescu în sfîrșit titular la categoria j ușoara • Se. studiază posibilitatea trecerii lui
• La Belgrad, fără reprezentant

nenții săi. întrecerile de la Bucu
rești i-au pus pe specialiștii noștri 
într-o ‘mare dilemă. La o categorie 
care se aprecia a fi foarte bine în- 
cadrață (48 kg), în confruntarea cu 
boxul, internațional, s-a văzut că, 
de fapt, n-avem nici un boxer de 
valoare. Și astfel, s-a ajuns la so
luția selecționării celui1 care i-a în
vins ’pe toți participant)! la turneul 
de la București.

Categoria muscă 
GltUIESCU. Deși

S-a 
lotului 
participa la campionatele europene 
de la Belgrad (1—9 iunie). Crite
riul de selecție a fost comportarea 
pugiliștilor- fruntași la turneele pe 
categorii de greutate și la turneul 
internațional „Centura de aur“.

Luînd în discuție propunerile Co
legiului central de antrenori, Biroul 
federal a hotărît ca la campiona
tele 
mai

dat publicității componența 
reprezentativ de box ce va

continentale să participe cei 
in formă sportivi la ora ac-

: CONSTANTIN 
la virsta de 28

de stingăun
partida cu 

croșeu
ivastac (stingă), mtr-o-i jroziție caracteristică 

(jydrffi (pe care l-a învins? la puncte), ii \aplică
'adversarului. !

de, ani', Lelevul^lui 
a demonstrat; că 
plenitucEnea forțelor și că timpul 
n-a trecut dejgeaba, el fiind un ex
celent tactici an și beneficiind de o 
tehnică supe rioară.

tuală. cei care în competițiile a- 
mintite- au avut o comportare con
stant bună, cei care au, toate șan- 
șele să reprezinte cu cinste pugilis- 
mul din România la cea mai mare 
competiție rezervată amatorilor din 
Europa. Considerăm necesar să fa
cem o trecere în revistă j a selecțio- 
nabililor, amintind argumentele- 
care i-au condus pe selecționeri la 
soluțiile adoptate.

Chiriac 
este un

și Spakov
boxer în

CI. 
la

Cuțov la semimijlocie... 
semigrea

...Și a lui Ion Gyorffi la mijlocie mică

din

Categoria semimuscă): ȘTEFAN 
BAIA.TU. Cum cei cinci; participanți 
la. „Centura de aur“ (Mihai, Cozma, 
'Buneii Boboc, Ganea) n-au dat sa
tisfacție, selecționerii s-au oprit a- 
supra. elevului lui Ludovic Ambruș, 
care, la Oradea, i-a întrecut, într-o 
manieră spectaculoasă, pe toți opo-.

Categoria < |ocoș : MIRCEA TONI. 
Multă vreme țîn urmbra altor pugi- 
liști ai categ’ x -iei, gălățeanul a fost 
propulsat spue1 vîrful piramidei de 
calitățile salt de excelent luptător, 
cărora, în ujtjima vreme, antreno
rul Petre M puii le-a adăugat și pe 
cele de bun ’ tehnician. în partidele 
susținute la uâtima mare competi
ție internat'/onț'ală și. în special, în 
disputa finală cu Jorge Luis Ro
mero (Cuba) — boxer de mare 
clasă — Tfcmi -a dat mari speranțe

tuturor iubitorilor boxului 
România.

Categoria pană : GABRIEL PO- 
METCU. Chiar dacă n-a participat 
la întrecerile de la București (unde 
învingător a ieșit, în urma unor e- 
voluții remarcabile, Gheorghe Cio
chină), elevul antrenorului Teodor 
Niculescu a fost preferat pentru 
tenacitatea și experiența sa.

Categoria semiușoară: SIMION 
CUȚOV. După unele evoluții con
tradictorii, în cursul cărora dina- 
movistul a încercat să rezolve totul 
prin forță și combativitate, în ul
timele confruntări și în special în 
cea cu Ro En Su (R.P.D. Coreeană), 
campionul european de tineret a 
arătat că știe să cîștige și prin mij
loace tehnice și încă foarte bine.

Categoria ușoară : 
PAUL DOBRESCU ! 
meroase încercări, după o muncă 
perseverentă și plină de dăruire, 
„rezerva" 
reușit să devină titular în echipa 
națională pentru o competiție de 
anvergură. Cele două victorii con
secutive asupra permanentului său 
rival (C. Cuțov) au reușit să-i con
vingă pe selecționeri să-i acorde 
credit.

Categoria semimijlocie : ALE
XANDRU POPA. Din păcate, cate
goria este slab reprezentată. Clu
jeanul (antrenor : Florea Stanomir) 
s-a dovedit cel mai bun dintre se- 
mimijlocii, dar forma sa n-a fost 
la cota maximă. Se studiază posi
bilitatea aducerii lui Calistrat Cu
țov.. la această categorie.

Categoria mijlocie mică : SANDU 
TIRIlA. Excelent la începutul tur
neului, gălățeanul a pierdut din po
tențial pe parcurs, fiind învins de 
un sportiv lipsit de o valoare certă, 
Ștefan Florea. Faptul că a boxat 
accidentat la o mină îl scuză și îi 
justifică, poate, selecția. Este însă 
posibilă și revenirea lui Ion Gyorffi 
la 71 kg.

Categoria mijlocie : ALEC NAS- 
. TAC. într-o evidentă revenire de 
formă, campionul național rămîne 
cel mai bun om la 75 kg. deocam
dată fără contracandidat serios în 
echipă.

Categoria semigrea : Foarte bine 
reprezentată cu mulți ani în urmă, 
prin Gheorghe Negrea sau Ion Mo- 
nea, categoria a rămas acum fără 
nici un pugilist care să poată primi 
încrederea selecționerilor.

Categoria grea : ION ALEXE. 
Chiar dacă a pierdut înainte de li
mită partida cu Stevenson, antreno
rii n-au uitat că elevul lui Titi 
Dumitrescu, a fost învins de cel mai 
puternic greu amator din lume și 
că în Europa nu poate întîlni un 
asemenea adversar. Alexe a ară
tat, de altfel, o formă bună, evi
dentă mai ales în semifinale cu 
Dascălu.

Mihai TRANCĂ

r.A

în sfîrșit, 
După nu- ATLETISM K3

eternă a categoriei a

RELUAREA CAMPIONATULUI,

AȘTEPTAM
Campionatul/.diviziei A de rugby 

— întrerupt laifl aprilie pentru me
ciurile din cai
Spania și Mai/oc — se reia astăzi.. 
De fapt, în cursul după amiezii se
va desfășura doar o întîlnire — 
între Vulcan /și Rulmentul Bîrlad — 
pe stadionul^ Vulcan din Capitală.. 
Celelalte partide, din cadrul etapei 
a XVIII-a, se vor disputa miine și: 
au „cap die afiș" confruntarea din
tre Universitatea Timișoara și Gri- 
vița Roșie. Gazdele au prima șansă,, 
cu atît mai mult cu 
sint, categoric obosiți 
lor din Franța, unde 
victorie, la Perpignan
suferit două înfrîngeri, de la Cas- 
tres (3—10) și Narbonne (13—65) —

ccrf.-ul Cupei F.I.R.A. cui 
ti/o

cît, grivițeniii 
după turneul', 
au obținut o> 
(15—13) și au:

JOCURI DE UN BUN NIVEL
Spanghero, în careechipa fraților1 

joacă opt internaționali.
Fruntașa cl teamentului 

are un meci 1 tșor, în care intere
sează doar scor ul la care va cîștiga 
in fața echipei C.S.M. Suceava, ul
tima clasată, foițmație cu o singură 
victorie în cam pionat. O întîlnire 
interesantă va fi la Sibiu, unde 
„XV“-le local C.S.M. Sibiu — fa
vorit — va primi' vizita Sportului 
studențesc. Prima .șansă o au gaz
dele și în celelalte două întîlniri 
ale etapei : Știința• Petroșani în fața 
Gloriei București /și Dinamo Bucu
rești în fața Politehnicii Iași. O 
partijdă amînată : ( Precizia Săcele — 
Faru.l Constanța,( .datorită faptului 
că ultima echipă Șse află într-un 
tur/.ieu în Italia.

Steaua

înainte de a prezenta clasamen
tul, o ultimă informație : a XV-a 
etapă a campionatului (cea din 18 
martie, amînată din cauza timpului 
nefavorabil) se 
de 2 mai.

va desfășura în ziua

1. Steaua 16 15 0 1 238— 61 46
2. Univ. Tim. 16 12 0 4 212— 55 40
3. Dinamo 16 10 2 4 165—102 38
4. Gr. Roșie 17 8 3 6 190—107 36
5. C.S.M. Sibiu 17 8 2 7 92— 83 35
6. Farul C-ța 16 8 2 6 194—113 34
7. Știința petroșani 16 7 3 6 133— 77 33
8. Vulcan 17 8 0 9 106—182 33
9. Sp. studențesc 16 7 2 7 130—135 32

10. Politehnica iași 16 6 4 6 84—116 32
ÎL Rulmentul Bîrlad 15 6 0 9 72—138 27
12. Gloria 16 2 5 9 103—144 25
13. Precizia Săcele 16 1 3 12 44—224 21
14. C.S.M. Suceava' 16 1 2 13 60—286 20

Săptămîna viitoare se va da star
tul înțr-o nouă ediție a campiona
tului republican de atletism pe e- 
chipe — categoria A. Vor lua parte 
nouă formații : Dinamo, Clubul at
letic universitar, Steaua, Metalul, 
Rapid din București și reprezenta
tivele județelor Argeș, Brașov, Cluj 
și Timiș.

Pentru a impulsiona activitatea 
atleților și a antrenorilor, pentru a 
crea un cadru mai propice obținerii 
unor performanțe individuale de un 
nivel cît mai ridicat, Federația de 
atletism, organizatoarea competiției, 
a decis îmbunătățirea regulamentu
lui de desfășurare a întrecerilor, în 
baza unui sondaj efectuat în rîndu- 
rile specialiștilor. acestui sport.

Ediția din acest an a competiției 
va avea numai trei etape : I — la 
5—6 mai în București, II — la 23— 
24 iunie în București și III — 13—14 
octombrie la Pitești sau la Bucu
rești. Ca și pînă acum în program 
figurează următoarele probe : băr
bați : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 5000 m, 4x100 m, 110 mg, 
400 mg. 3000 m obst., lungime, tri
plu, înălțime, prăjină, greutate, disc, 
ciocan, suliță, 10 km marș ; femei : 
100 m, 200 m, 400 m, .800 m, 1500 m, 
4x100 m, 100 mg, lungime, 
rrie, greutate, disc, suliță.

Noutatea regulamentului 
în faptul că la această ediție 
întrece simultan toate cele 9 
participante, care au dreptul să îns
crie la o probă un număr nelimitat 
de concurenți, cu condiția ca aceștia 
să fi îndeplinit standardul de par
ticipare în competiție. Un sportiv 
poate concura la 2 probe într-o zi 
și la maximum 3 probe în cele două 
zile de întreceri, avînd pentru fie
care probă standardul impus.

Vor fi alcătuite patru clasamen
te : unul individual pe probe, un 
altul al echipelor masculine, unul 
pentru echipele feminine și un 
clasament general (bărbați și fe
mei). Primii opt clasați la fiecare 
probă vor primi următoarele punc
te: locul I—8 p, II—7 p, ,111—6 p,... 
VIII—1. Pentru performanțe deo
sebite, în întrecerea pe echipe, for
mațiile respective vor primi puncte 
în plus ca bonificație, astfel : 8 p 
pentru un nou record republican de

înălți-

constă 
se vor 
echipe

iu . ..................—ui Azi și miine

După prima etapă

ESTE NECESARĂ O ÎNDRUMARE ATENTĂ

A TINERILOR
Etapa inaugurală a campionatului: 

republican de motocros, desfășurată' 
duminica trecută pe un trasteu ales: 
pe Dealul Moțâianca de lingă Pucioa
sa, ne-a prilejuit o constatare de na
tură să bucure pe toată pufnea : uni 
număr sporit, față de ediția anterioa
ră, de concurenți la probele rezervate 
juniorilor și motoretei M*bbra. Tinerii: 
motocicliști, dornici de afirmare, și-au 
disputat cu ardoare mtîietatea fi* 
ambele manșe. Gh. Barbu (Locomoti
va Ploiești), Gh. Opnbîu (Poiana Cîm- 
pina), V. Argăseală /(Automobilul Bu-

„CUPA DINAMO“
(Unuare din, pag 1) f

S-*------------f-------- •—

București (500/m juniori șiy./seniori), 
„Cupa Olimpii" 
lac din Cap/it-ală, 
trivă vitezi/ tilor 
din nou,, '„Cupa 
mai, Sna/.ov), de 
probele -^olimpice 
olimpic?.* (500 m) de v/ teză.

' i, le 
succes

La Znceput de sezetf
CJnjȚjetitorilor deplin./ j

(6 mai), același 
deschis/ < deopo- 

și fond* iștilor și. 
Dinamv," (11—12 
aceasf că dată la 

(100Q m) și
7 teză.

ne-

dorim 
!

MOTOCROSIȘTI
zău), T. Isac (Muscelul, Cîmpulung), 
V. Jtacă (Energia Cîmpina), E. Miil- 
ner (Torpedo Zarnești), I. Lăncrăn- 
jan (Steagul, roșu Brașov), D. Zainea 
(Locomotiva Ploiești) ș. a. s-au dove
dit a fi dotajți pentru dificila alerga
re pe teren accidentat, anunțîndu-se 
ca autentice speranțe, dacă vor fi 
supuși unei, atente pregătiri. Arn 
menționat că vor deveni performeri 
numai dacă, vor fi supuși unui rigu
ros antrenament, deoarece în evolu
ția multor juniori și posesori ai mo
toretei Mofera am observat o serie de 
deficiențe, care în. caz că nu vor 

1 fi înlăturate la timpul cuvenit, ținerii 
J respectivi/ vor rămîne cu deprinderi 
’ greșite. .'Să exemplificăm 1

— puț/ni, chiar foarte puțini, știu 
să meargă în scări, atunci cînd te
renul irnpune o astfel de alergare ;

— traseul fiind moale și alunecos 
de pe urma ploii, marea majoritate 
a conciurenților nu au selecționat te
renul pentru a diminua dificultățile 
parcursului ;

— coborîrile- și virajele s-au făcut 
contra-indicat, *cu mina pe ambreaj ;

— în sfîrșit,/nu se cunosc suficient 
semnalizările arbitrilor și, în conse
cință, unii alergători s-au încurcat 
in timpul cunseL

Iată cîteva din carențele, mai e- 
vidente în comportarea tinerilor mo
tocicliști, care.1 impun o mai atentă 
îndrumare a viitorilor performeri.

4 Tr. IOANIJESCU

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI' Șl „CUPA STEAUA"
mînd ca duminică, de la aceeași 
oră, să se desfășoare întrecerea la 
obstacole.

Simbătă după-amiază, vor avea 
loc, de la ora 15,30, probele de ob
stacole din cadrul concursului do
tat cu „Cupa Steaua", ce trebuiau 
să se dispute duminica trecută, dar 
au fost amînate din cauza timpului 
nefavorabil.

Sinibătă și duminică, baza hipică 
din Calea Plevnei va fi gazda unui 
nou concurs de călărie, dresaj și 
obstacole organizat de către 
C.M.E.F.S.-București, prin comisia 
de specialitate, dotat cu „Cupa Mu
nicipiului București". Și-au anunțat 
participarea sportivi fruntași de la 
cluburile din Capitală — Steaua, Di
namo și Filmul — precum și mem
brii lotului național de juniori care 
se pregătesc pentru apropiatele dis
pute internaționale. Simbătă de la 
ora 9,30 pe patrulaterul de concurs 
vor apare specialiștii în dresaj, ur-

> TENIS DE MASĂ

RELUAREA CAMPIONATULUI
REPUBLICAN PE ECHIPE

După pauza intervenită din cauza 
campionatelor mondiale, întrecerile 
campionatului republican de tenis de 
masă — sistem divizie — se reiau azi 
și miine.

Programul acestei etape este urmă
torul: simbătă, echipe fete: C.S. Arad 
I — Progresul București, duminică, 
echipe fete: C.S. Arad II — Progre
sul București, Spartac București — 
Rovine Craiova, echipe băieți: 
IEABS București — Voința București, 
C.S. Arad — Progresul București, 
Politehnica București— Școala spor
tivă Buzău, Locomotiva București — 
Universitatea Craiova și C.S.M. Cluj 
— Comerțul Tg. Mureș.

ȘCOLII SPORTIVE Nr
La Constanța, tenisul, a început să fie 

practicat la nivel de performanță, doar 
de cîțiva ani. Deschizători de drumuri 
au fost... pionierii care, în splendidul 
lor parc sportiv, și-au amenajat cîteva 
terenuri. Apoi. Școala sportivă nr. 2 
din localitate și-a asumat obligația în
ființării unei secții cu profil de tenis. 
Despre activitatea prezentă și perspec
tivele noii ramuri, am purtat, recent, 
o scurtă discuție cu directorul școlii, 
profesorul Gh. Patrichi.

— In secția de tenis a școlii lucrăm 
permanent cu cîte 30 de copii, veniți 
aici în urma concursurilor de selecție 
pe care le organizăm primăvara și vara. 
Aceștia „se bat" permanent intre ei 
pentru a intra în grupa de performan
tă. Trebuie să vă spun, că. urmare a 
multor întreceri de casă, cîțiva elevi al 
școlii au pășit pe calea afirmării. Este 
cazul, pentru a vă oferi cel mai recent 
exemplu, al elevului Laurențiu Țiței, 
cîștigătorul a două titluri la „Cupa 
municipiului București**. Mai sini. insă, 
și alții in care ne punem speranțe : 
Eduard Popescu, Marian Calafus, Adrian 
Vasiliu, Sergiu Boerică. Gabriel Cărău- 
șu, precum și foarte tinerele jucătoare 
Rosemarie Melconian. Mihaela Conslan- 
tinescu și Adina Țiței.

— Cum concepeți procesul de instrul-

2 DIN CONSTANȚA
responsabilitatea acestuire, cine are _______ ___

proces și unde faceți antrenamentele ?
— Pînă acum cîteva săptămîni, ne-am 

antrenat în sala de tenis a pionierilor, 
unde am avut acces de^trei ori pe săp- 
tămînă. în acea perioadă am pus ac
cent deosebit pe consolidarea pregătirii 
fizice generale, lucrînd paralel la per
fecționarea loviturilor specifice; servi
ciul, smeciul, voleul, precum și lovitu
rile de dreapta și de stînga.' Avînd spe
cializarea tenis, eu sînt singurul antre
nor, deocamdată, al elevilor secției. Spun 
deocamdată, întrucît ducem tratative 
pentru a-1 angaja la noi, ca profesor 
și antrenor pe tenismanul Mihai Rusu, 
care peste puțin timp își va susține 
examenul de stat la I.E.F.S. — speciali
zarea tenis. Cît despre locul unde facem 
antrenamentele... încă nu avem o bază 
sportivă de tenis proprie, așa că sîn- 
tem nevoiți să închiriem terenurile de 
Ia Mamaia. Cum, însă, acestea sînt 
foarte solicitate în această perioadă, ne 
va fi din ce în ce mai greu să le obți
nem. Știu că în planul de sistematizare 
a orașului, Consiliul popular a reparti
zat C.J.E.F.S. o zonă unde ar urma să 
fie amplasate, printre altele, și tere
nuri de tenis.

Ion GAVRILESCU

HANURAL Es OMOLOGAREA UNUI
IAȘI, 27 (prin telefon). Joi după a- 

miază, în localitate a avut loc o festi
vitate prilejuită de omologarea unul 
nou teren de handbal în aer liber. Este 
vorba de patrulaterul bituminizat al 
asociației sportive Agronomia Iași, ame
najat prin muncă patriotică de către 
studenții Institutului Agronomic. Bine 
pus la punct, amplasat intr-un cadru 
adecvat, noul teren a găzduit și o pri-

mă partidă. Este vorba de întîlnirea 
restantă din cadrul seriei I masculine 
a diviziei B. dintre Agronomia Iași și 
S.C. Bacău. Deși studenții ieșeni au de
pus eforturi lăudabile pentru a cîștiga 
întîlnirea cu liderul seriei, ei au fost 
nevolți să se recunoască învinși. Scor 
final : 23—26 (10—15). (Al. NOUR — co- 
resp.).

sbender,
(iei de specialitate din țara sa.

Dar aceștia sînt serios contracarați 
de ambiția și experiența unui Viorel 
Marcu, de pildă. Sau de forța de joc 
recunoscută a lui Toma Ovici, care 
a obținut la Budapesta, nu de mult, 
cîteva victorii asupra redutabilului 
tenisman maghiar B, Taroczy. Firește, 
un cuvînt au de spus și ceilalți trei 
participanți la turneu. Tînărul Tra
ian Marcu, cu un stagiu prelungit de 
turnee în Circuitul american și apoi 
în cel al Mediteranei, poate să arate 
plusul de cunoștințe căpătat în veci
nătatea așilor. 'Sever Mureșan — și 
el foarte ’ rodat în concursuri peste 
hotare — ca și Viorel Sotiriu, vor fi, 
ca totdeauna, adversari redutabili.

Iată, așadar, tot atîtea motive, care 
fac sarcina căpitanului de echipă 
Cristea Caralulis, foarte dificilă, în 
alegerea numelor ce trebuie să com
pleteze lotul național.

Radu VOIA

ȘTIRI
• In zilele de 29, 30 aprilie și 1 mal, 

pe terenurile de la Mamaia va avea loc 
competiția de tenis „,Cupa 1 Mai“, or
ganizată de Școala sportivă nr. 2 din 
Constanța. Vor fi prezenți cîțiva dintre 
cei mai buni juniori ai țării, printre 
care FI. Manea, A. Bădin, C. Ionescu 
și C. Pelea (Dinamo București), C. 
Curcă, D. Mîrza, I. Russen, M. Mîrza 
și P. Bozdog (Progresul), C. Fețeanu, 
S. Zancu și E. Pană (Cutezătorii), pre
cum și L. Țiței și E. Popescu de la 
gazde.

o Pe terenurile de la Steaua, din 
cartierul Ghencea, în organizarea clu
bului bucureștean, are loc un concurs 
de selecție, care a început pe data de 
25 aprilie și va dura pînă la 13 mai. 
Sînt invitați copii născuți între 1962— 
1966. Examinările vor fi făcute de an
trenorii D. Viziru și C. Chivaru, în zi
lele de marți, miercuri și vineri, între 
orele 8.30—11 și 16—18.30.

© F.R.T. anunță o perioadă de tran
sferări, pentru sportivii 
secțiile de performanță, 
de la 10 la 25 mai a.c.

legitimați în 
care durează

NOU TEREN LA IAȘI
în legătură cu trialul programat în 

ziua de 2 mai, Federația română 
handbal, precizează că, locurile de 
fâșurare au fost schimbate, după 
urmează : — pentru fete, la sala
greșul, cu începere de la ora 10.30 — 
pentru băieți, la Sala Floreasca, de la 
ora 10.30.

de 
des- 
cum 
Pro-

CAMPIONATUL PE ECHIPE SE VĂ DESFĂȘURA DUPĂ 0 FORMULĂ NOUĂ

seniori și pentru performanțe de 
valoare internațională, 7 p pentru 
un record de juniori cat. I, 5 p pen
tru un record de seniori egalat și 
4 p pentru un record de juniori cat. 
I egalat.

Iată acum un tabel al standardu- 
rilor de participare în concurs și al 
performanțelor de valoare interna
țională care punctează: BĂRBAȚI: 
100 m: 10,9—10,3: 200 m:22,5—21,0: 
400 m:50,0—46,9 ; 800 m:l:56,0—1:48,5 
1500 m: 4:01,0—3,43,0; 5 000m: 15: 
20,0—13:50,0; 110 mg: 15,5—13,9 ; 
400 mg: 56,0—51,3; 3000 m obst. : 
9:35,0—8:37,0 lungime : 7,00 m—
7,80 m; triplu : 14,40 m—16,20 m ; 
înălțime : 1,95 m—2,15 m ; prăjină:

3,80 m—5,10 m ; greutate 1 14,00
m—18,50 m ; disc 1 42,00 m—60,00 m; 
ciocan : 50,00 m — 68,00 m ; suliță: 
60,00 m—80,00 m ; 10 km marș: 
49:00,0—44:00,0 ; FEMEI 1 100 mi 
12,5—11,6; 200 m: 25,8—23,8 ; 400
m> 58,5—54,0; 800 m: 2:16,0—2:02,5; 
1500 m : 4:45,0—4:15,0 ; 100 mg. : 
15,2—13,4; lungime 1 5,60 m—6,35m; 
înălțime : 1,60 m—1,81 m; greu
tate : 12,50 m—17,00 m ; disc : 40,00 
m—58,00 m; suliță: 40,00 m—56,00 m.

Sînt valabile, ca standarduri de 
participare, performanțele realiza
te în anul 1972, ca și cele realizate 
în concursurile cu caracter republi
can și alte concursuri oficiale pre
văzute pentru acest an în calenda-

rul sportiv al județelor și munici
piului București.

Rămîne de văzut, acum, felul în 
care factorii direct interesați în des
fășurarea acestei importante com
petiții a atletismului nostru vor 
contribui la realizarea unui suc
ces cît mai mare al campionatului 
republican pe echipe. Ne gîndim la 
antrenori și arbitri, la membrii bi
rourilor de secție și la activiștii 
comisiilor de specialitate și mai mult 
decît la toți, ne gîndim la atleți. De 
ei, de eforturile lor, de dorința de 
a obține performanțe dintre cele 
mai bune depinde, în final, reușita 
acestei competiții.

Panaite 
pe care-l 
efectuind 
la picioa-

etapa de 
întîlnesc 
luptători

Petrolul Ploiești ; 
Crlji — Hidro- 
Progresul Brăila. 

C.S.M. Reșița 
sp. Olimpia 
C.F.R. Timi- 

Vulturii Tex- 
Dinamo Bra- 

Rapid — C.S. Satu Mare. Seria 
la PF.TRILA : Jiul Petrila —

luni 30 aprilie, de la ora 9,

la telefoanele cunoscute.

CONSTRUCTORUL,

9. E-

etapa de miine a diviziei

ÎNTILNIRE ATRACTIVA
După o scurtă perioadă de întrerupe

re. cauzată de participarea echipei re
prezentative la campionatele europene 
de la Lausanne, luptătorii de libere ÎȘ1 
reiau duminică activitatea competițio- 
nală internă, particlpind la întrecerile 
celei de-a doua etape a diviziei.

In nouă - localități din țară, printre 
care și Bucureștiul, se vor organiza 
meciuri triunghiulare între formațiile 
angajate în lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană republicană.

Prima întîlnire organizată în campio
natul acestui an în Capitală este cea 
din sala Dinamo, duminică, ora 10. în 
cadrul căreia diriamoviștii bucureșteni 
vor primi replica sportivilor de la 
Steaua și Nicolina lași, Judecind după 
valoarea sportivilor ce alcătuiesc aceste 
echipe se poate aprecia că în 
duminică, de la București, se 
majoritatea celor m*j buni 
din țară la acest stil.

Tot în cadrul primei serii 
mai disDUta următoarele

se vor
___  v__ ,______ meciuri : la

CĂLĂRAȘI : Tricolorul Călărași Mon- 
torul T.C.I. Pitești. — retreh;’ ™ 
la GALAȚI : Dunărea Galați 
tehnica Constanța — r__, 
Seria a II-a : la REȘIȚA : 
— Vagonul Arad — Șc. 
Craiova ; ia TIMIȘOARA : 
șoara — A.S.A. Brașov — 
tila Lugoj; la BRAȘOV : 
șov — Rapid — C.S. £-Cv 
a Ul-a, — --------- — . - -
C.S.M. Cluj — Constructorul Hunedoa
ra; la ODORHFI : Lemnarul Odorhei — 
Autosport Sf. Gheorghe — Steagul roșu 
Brașov; la TÎRGOVIȘTE : C.S. Tîrgo- 
viște — Progresul București — Mureșul 
Tg. Mureș.

Corespondenții
provincie sînt rugați să trans
mită redacției rezultatele și 
cronicile competițiilor disputate 
duminică, în cursul dimineții de

DIN NOU CAMPIOANĂ PE ECHIPE

PETROLUL PLOIEȘTI a cîștigat întrecerea masculină, iar MEDICINA TIMIȘOARA 
femininăpe cea

La Ploiești a luat sfîrșit turneul 
final al campionatului național de 
șah pe echipe.

Terminînd la egalitate (3V2—3V2) 
meciul cu Politehnica. Constructo
rul s-a clasat pc primul loc, păs- 
trîndu-și, astfel, titlul de campioană 
absolută a țării. Este un foarte fru
mos succes al formației bucureștene.

Celelalte rezultate ale ultimei 
runde : Petrolul — Medicina Iași 
3’A—3V2, Medicina Timișoara — 
I.T.B. 4i/2—2V2, C.S.M. — A.S.E. 4—3, 
Universitatea — Electronica 3V2— 
31/2. Medicina Timișoara a cîștigat 
cu 4—3 întîlnirea din runda a 8-a 
cu Medicina Iași.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Con
structorul București 14 p, 2. Fetro-

Iul 12 p, 3. Medicina Timișoara 12 p,
4. Universitatea București 12 p,
5. Medicina Iași 9 p, 6. I. T. Bucu
rești 9 p, 7. C.S.M. Cluj 8 p, 
8. Politehnica București 7 p.
lectronica București 7 p, 10. A.S.E. 
București 0 p.

Echipele Electronica și A.S.E au 
retrogradat în grupa B, în grupa A 
promovînd Mureșul Tg. Mureș și 
C.S.U. Brașov.

în campionatul echipelor mascu 
line pe primul loc s-a clasat Pe
trolul Ploiești cu 28 p, urmat tic 
Constructorul cu 27V2 p și l.TB 
251/’, iar în cel al echipelor femi
nine Medicina Timișoara c>i 13*2 p. 
urmată de Constructorul cu Îl1,: p 
și Medicina Iași cu IOV2 p.

de lupte libere

IN CAPITALA

Enache 
(Steaua) 
vedeți 
un atac 
rele' adversarului, 
este unul dintre 
sportivii de va
loare ce vo evo
lua duminică, la 

Dinamo

Foto :
Dragoș NEAGU



IMPERATIVUL ETAPEI

PROGRES CALITATIV; SELECȚIONABILII
ÎN FORMĂ; FĂRĂ ACCIDENTĂRI!

A XXll-a RUNDĂ

A DIVIZIEI A

în cursul acestei săptămîni, au apărut în ziarul 
nostru două serii de declarații ale unor compo
nent ai lotului reprezentativ, în legătură cu meciul 
de la 6 mai, de la Tirana. 14 selecționabili au scos 
in relief obligațiile lor actuale privitoare la seriozi
tatea pregătirii pe care o efectuează la cluburi, au 
dezbătut unele chestiuni de joc propriu-zis al echi
pei naționale, s-au angajat să depună toate efortu
rile pentru o cit mai bună reprezentare a fotbalului 
românesc în partida cu Albania și — în general — 
în acest nou sezon internațional oficial, cu atîtea 
obligații majore pentru soccerul nostru.

Foarte mulți dintre semnatarii acestor declarații- 
angajament s-au referit, în mod special, la etapa 
de azi a Diviziei A, pe care o consideră UN IMPOR
TANT TEST AL CAPACITĂȚII LOR ACTUALE DE JOC, 
UN MIJLOC DE VERIFICARE A PLUSURILOR ÎN PRE
GĂTIRE REALIZATE ÎN RĂSTIMPUL DE LA MECIUL 
DE VERIFICARE SUSȚINUT LA 18 APRILIE, LA KIEV, 
dar nu numai atît, ci și o posibilitate de a-i con
vinge pe antrenorii lotului, ca și publicul larg, că 
selecționarea lor în lot are depline temeiuri.

Așadar, meciurile etapei a 22-a a principalei noas
tre competiții interne se desfășoară in primul rînd 
sub acest semn, al verificării roadelor unor eforturi 
a?Hrî!a*e de selecționabili pentru îmbunătățirea pre
gătirii lor generale. Așteptăm deci, azi, evoluții ale 
echipelor fruntașe (mai ales ale celor care au ju
cători în lot), de natură a ne întări pe de o parte, 
încrederea în tricolori, iar pe de alta, de a ne da

imaginea unui progres calitativ general al cam
pionatului, unanim apreciat ca suportul principal al 
unei bune echipe naționale.

Desigur, rezultatele din ultimul timp au avut di
recte implicații asupra înăspririi concurenței din cla
sament, pentru șefia tabelei ca și pentru evitarea 
locurilor din așa-numita „zonă a neliniștii". Este 
deci firesc ca echipele direct angajate în întrece
rile fierbinți de la cei doi „poli" ai clasamentului 
să joace cu toată dîrzenia, să nu se menajeze, să 
dorească din toată inima victoria.

Atenție, însă I Dorința de victorie, oricît de apri
gă, nu trebuie să întunece mințile I

Este de neadmis ca, în numele acestei dorințe, să 
se comită durități, acte nesportive de orice fel, care 
— eventual — să scoată din circuit, acum în preaj
ma meciului cu Albania, jucătorii selecționabili. Se 
știe, lotul reprezentativ este și așa destul de mult 
grevat 
porta

Prin

de indisponibilități, incit să mai poată su- 
noi diminuări de efectiv.
urmare, în etapa de azi :

• o treaptă în
• confirmarea

ționabililor 1
• sportivitate

chemați să îmbrace, duminica viitoare, tricoul na
țional, și nu numai a lor I

sus, pe scara valorii campionatului I 
ascendentului de formă al selec-

deplină, pentru integritatea celor

Radu URZICEANU

Au început pregătirile pentru turneul final U.E.F.A.

BELODI (Dinamo) ȘI BĂLĂCI (Universitatea Craiova)
NOILE NUME ALE LOTULUI DE JUNIORI

JOCURI IMPORTANTE PENTRU CLASAMENT

A doua zi după înapoierea de la 
Vîrșeț, unde echipa noastră repre
zentativă de juniori a obținut ca
lificarea 
U.E.F.A., 
Ardeleanu a pornit din nou la 
drum, însoțind selecționata secundă, 
echipa speranțelor — 1974, într-un 
turneu, de două jocuri, în Republica 
Democrată Germană. Meciurile sus
ținute în compania primei echipe 
de juniori a țării gazdă i-au pri
lejuit cîteva constatări semnifica
tive : doi fundași, Agiu și Corneliu, 

-i au jucat bine; un altul — Cotigă 
— a fost oscilant ; constant în joc, 
ca întotdeauna, clujeanul Hurloi; 
excelent a apărat rapidistul Ioniță. 
Vrinceanu doar în ultimul meci a 
corespuns. Un singur nume nou — 
Corneliu — a atras, deci, atenția 
antrenorului principal al lotului de 
juniori.

în această săptămină (24—26 a- 
prilie) s-a desfășurat a doua mare 
acțiune avînd drept scop verifica
rea unor tineri jucători intrați în 
discuție în vederea constituirii lo
tului pentru Italia. Au fost con
vocați, la București, 26 de juniori 
despre care s-au scris și spus lu
cruri frumoase în ultima perioadă 
de timp : Belodi (Dinamo Bucu
rești), Roșea și Vizitiu (C.S.M. Re
șița), Stroie și Beleaua (Sportul 
studențesc), Boca (C.F.R. Cluj), 
Rîșniță (Rapid), Cura (U.T.A.) etc. 
Miercuri 25 aprilie, convocații au 
alcătuit două echipe, jucînd între ei. 
A doua zi, joi 26 aprilie, selecțio
nata trialului — în următoarea al
cătuire : Fogaraș (Oltul Sf. Gheor- 
ghe) — Diaconu (Liceul -de fotbal 
Bacău), Belodi (Dinamo București),

pentru turneul final 
antrenorul Constantin

V. Marinescu (Metalul Aiud), Cio
banu (Progresul București) — Biș
niță (Rapid București), Vizitiu 
(C.S.M. Reșița), Boca (C.F.R. Cluj) 
— Cura (U.T.A.), Roșea (C.S.M. Re
șița), Stroie (Sportul studențesc) — 
a fost supusă unui nou „examina
tor" : divizionara B Progresul Bucu
rești, meciul disputîndu-se pe te
renul din str. dr. Staicovici. Pro
gresul a marcat patru goluri, junio
rii unul singur, prin Roșea. Conclu
ziile și rezultatele acțiunii nr. 2 
din cadrul campaniei pentru tur
neul final ?

„Echipa care a obținut califica
rea — ne-a spus C. Ardeleanu — 
și-a format un stil de joc, acțio
nează cu trei mijlocași, in unele 
situații de apărare chiar cu „li
bero". Ar fi o greșeală să se mo
difice, acum, radical ceea ce a în
vățat să facă destul de bine. Motiv 
datorită căruia am căutat să ur
mărim pe cel 26 de convocați la 
trial prin prisma jocului echipei, 
intrebindu-ne care dintre el ar pu
tea să se adapteze foarte rapid con-

dițiiior 
șansele 
preliminarii. Rezultatele nu sînt de 
natură să ne satisfacă, mulți din- 

■ tre convocați neeorespunzînd. Au 
fost reținuți doar Belodi și Bălăci, 
în schimb, rămin în vederile noas
tre, pentru echipa de perspectivă, 
Ciobanu, Diaconu, Beleaua, Șerbă- 
nică, R. Naghi, Enache și V. Mari
nescu, juniori născuți în anul 1956“.

Reunirea lotului (Ciurea, Ioniță, 
Chlvu, Cotigă, Naghi, Negruțiu, Lu- 
cuță, Belodi, Iuga, Hurloi, Bălăci, 
Munteanu, Băcescu, Stoica, Rădu- 
canu, Șumulanschi și Petrișor) este 
prevăzută pentru ziua de 2 mai. La 
3 mai, echipa va susține un joc de 
verificare, cu o divizionară B din 
Capitală. Două săptămîni mai tîr- 
ziu, la 16 mai, lotul se va reuni 
din nou, probabil la Snagov, unde 
se va pregăti — susținînd meciuri 
din două 
plecarea 
Marmi.

formației ce și-a disputat 
cu Grecia și Iugoslavia în

în două zile — pînă la 
în Italia, la Forte del

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE
• Joi, la Galați, echipa Dunav RUse 

a susținut ultimul joc al turneului, pe 
care l-a întreprins în țara noastră. Fot
baliștii bulgari au întîlnit formația CSU 
Galați. Studenții au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0), la capătul unei
partide de bună factură tehnică. (T. SI- 
RIOPOL — coresp. județean).

• In localitatea odorheiul Secuiesc a 
avut loc întîlnirea internațională dintre 
divizionara C locală. Textila și echipa 
maghiară Valaerszegi S.T.E. La capătul 
unui joc spectaculos oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (0—1), prin

golurile marcate de Biea, Ioszl, și Tușa
— autogol, respectiv Lazio. (I. PIALOGA
— coresp.).

pregătirii fizice, cit și a

Bică

,Nu ține, Mulțescule,

UNIVERSITATEA CRAIOVA(I) - F.C. CONSTANTA (13) C. F. R. CLUJ (4) - JIUL | 6)

REZULTATE ANTERIOARE : 1970-71: 
3—1 și 0—2; 1971—72 : 2—0 și 1—2; 1973 : 
0—1.

Craiova trăiește o nouă zi de fotbal 
pasionantă. Dar cînd nu e zi pasionantă 
pentru fotbal la Craiova ? Acum însă, 
cînd echipa a preluat conducerea în 
clasament, fiecare meci, fiecare punct 
capătă dublă valoare pentru gazde. Deși 
sub alte cerințe, aceeași e situația și 
pentru unsprezecele constănțean. Orice 
rezultat. în afară de înfrîngere, se înțe
lege, le e foarte prețios elevilor lui 
Hașoti, care au marcat o revenire în

ultimele două etape. Antrenorul Con
stantin Cernălanu, care nu are indis
ponibilități în lot anunță aceeași for
mație cu care a început partida de 
miercuri, cu A.S.A. 7’g. Mureș. F. C. 
Constanța, care a evoluat miercuri la 
Rm. Vîlcea (în compania Chimiei, rezul
tat 4—2 pentru aceasta din urmă) acordă 
și ea încredere unsprezecelui care a 
realizat duminica trecută scorul retu
rului în compania lui S.C. Bacău.

ARBITRUL PARTIDEI : A. Bentu 
(București).

PETROLUL (9) RAPID (10)

REZULTATE ANTERIOARE J 1970—71: 
0—0 și 0—2; 1971—72: 1—2 și 0—1; 1972— 
73 : 0—2.

Meciul este așteptat cu nerăbdare de 
suporterii feroviarilor care speră că 
favoriții lor vor cîștiga partida și, ast
fel, se vor menține în plutonul fruntaș. 
Pentru realizarea acestui deziderat, ele
vii antrenorului Rădulescu au participat 
la ședințe zilnice de pregătire. In ceea 
ce privește „U“-le cu care va începe 
întîlnirea, antrenorul Rădulescu inten
ționează să folosească formația din ul
tima etapă. Cu aceleași gînduri, de a 
obține un rezultat favorabil și totodată, 
de a întrebuința echipa de duminica 
trecută, au plecat Ștefan Coidum și 
elevii săi, vineri dimineața spre Cluj. 
Și la Petroșani s-au efectuat antrena
mente zilnice, lucrîndu-se atît pentru 
îmbunătățirea 
celei tehnice.

ARBITRUL
REZULTATE ANTERIOARE : 1970—

1971 : 0—0 și 0—1; 1971—1972: 0—2 și 1—0; 
1972—1973 : 0—1.

Săptămîna aceasta cele două -forma
ții s-au pregătit cu o atenție sporită, 
impusă de situația lor în actuala con
junctură eompetițională șl de dorința 
fiecăreia dintre ele de a se depărta 
cit mal mult de zona amenințătoare 
din subsolul clasamentului. Petrolul s-a 
antrenat în familie, exersînd o nouă 
variantă de așezare în teren șl cîteva 
scheme tactice ofensive. Rapid a jucat 
cu Tehnometal (0—0), folosind de-a lun-

gul a 90 de minute de joc și pe cel 
patru jucători, indisponibili pînă acum, 
Neagu, Angelescu, Dumitriu III și Pe- 
treanu, ultimii doi fiind apti a juca 
chiar în partida de astăzi de la Plo
iești. Privită prin prisma interesului ma
jor acordat de cele două echipe și a 
tradiției, această partidă promite o dis
pută foarte dîrză și echilibrată, cu șanse 
de a se înscrie în rîndul spectacolelor 
de calitate ale etapei.

ARBITRUL PARTIDEI: Grigore Birsan 
(Galați).

PARTIDEI M.

PENZES —
au mai încercat și alții, dar de

geaba 1“

STEAGUL ROȘU (8) DINAMO (2)

STEAUA (3) SPORT CLUB (7)

REZULTATE ANTERIOARE : 1970—
1971 : 2—0 și 4—2; 1971—1972: 0—1, și 2—1; 
1972—1973 : - "

In sfîrșlt. 
cauzată de 
s-a crezut 
reintrarea 
Miercuri, în jocul-școală cu echipa de 
tineret, au jucat amindol. Probabil că 
azi, în meciul 
cu și Năstase 
Pantea, și el 
vor căuta să 
lor, căzut la examenul celor șase etape 
ale returului, de-a lungul cărora a în
scris doar trei goluri ! La Sport Club 
nu vor juca Dembrovschi — bolnav, și 
Vătafu — accidentat. Bugtubel, plecat 
fără adresă, n-a dat încă nici un... 
semn de viață !

ARBITRUL INTILNIRII: Traian Moar- 
eăș (Brașov).

2—2.
după o absență îndelungată, 
accidentări mal grave decît 

inițial, la Steaua își anunță 
lordănescu și Năstase.

cu Sport Club, iordănes- 
(cărora li se va alătura 

absent în etapa trecută), 
reabiliteze atacul echipei

MODIFICAREA UNOR BRIGĂZI DE 
ARBITRI ALE PARTIDELOR DIN 

DIVIZIA B
Colegiul central al arbitrilor a hotă- 

rît să schimbe componența unor brigăzi 
care vor conduce duminică partide din 
campionatul Diviziei B. Astfel, meciul 
Metalurgistul Cugir — F.C. Bihor va fi 
condus de Gh. Vasilescu I, ajutat de M. 
Tudor și D. Ghețu (toți din București) 
șl întîlnirea Metrom Brașov — Minerul 
Anina de I. Puia, ajutat de I. Dancu 
și A. Pîrvu (toți din București).

IORDACHE SE PREGĂTEȘTE SA-ȘI REIA ANTRENAMENTELE
După cum se știe, de multă vreme, 

lordache n-a mai apărut în poarta e- 
chipei Steaua. Bolnav de hepatită, el 
a devenit indisponibil. Acum, se simte 
bine și peste două săptămîni își va re
lua pregătirile. De asemenea, tot peste

două săptămîni. Iul Aelenel i se va 
scoate ghipsul de la piciorul accidentat. 
Starea sănătății tinărulul atacant este 
din ce în ce mal bună, dar ziua cind 
va fi apt pentru pregătiri este greu de 
stabilit.

INTRE „INVALIZII" 
TRECUTE

ETAPEI

REZULTATE ANTERIOARE : 1970—
1971: 0—0 și 4—4; 1971—1972 : 2—1 și 2—2; 
1972—1973: 0—1.

Interes mare — și, desigur, explicabil
— la Brașov pentru partida Steagul roșu
— Dinamo, care poate fi considerată 
drept derbyul etapei. Cele două echipe 
au furnizat, de obicei, dispute extrem 
de dîrze, încheiate cu scoruri strînse, 
așa cum se desprinde și din palmaresul 
întrecerilor directe, din ultimii ani, pu-

blicat alături, care Indică un perfect 
echilibru, steagul roșu a susținut 
miercuri un joc de verificare cu Carpați 
Brașov (din Divizia C), iar Dinamo, In 
aceeași zi, la Săftlca, a avut ca parte
neră de antrenament propria echipă de 
juniori. Dinamovlștii anunță reintra
rea lui Dinu, care așteaptă un ultim 
aviz medical.

ARBITRUL PARTIDEI ; Nicolae Rai- 
nea (Birlad).

SPORTUL STUDENJESC (16)
să arunc

REZULTATE ANTERIOARE : 1—2 (In 
campionatele precedente, C.S.M. era în 
divizia secundă).

Meci de foarte mare importanță pen
tru ambele echipe. Gazdele, al căror 
moral după victoria în fața steliștilor 
bucureșteni a crescut vizibil, ar putea 
urca, teoretic, după meciul de azi, pe 
poziția a 8-a ! Miercuri, jucătorii reși- 
țeni, au efectuat un joc-școală, în com
pania echipei de tineret. Se spune că 
la Reșița toată lumea nu se gîndește

U. T.A. (14)

decît la... viitoarele partide ale retu
rului, meciuri grele, pe care C.S.M. le 
va juca In deplasare. Arădenii se vor 
bate „pe viață și pe moarte1', și nu 
este deloc exclus ca eforturile lor să 
fie recompensate. Nu vor juca însă 
Petescu (care are piciorul în ghips pen
tru o săptămină) și Kun, care a fost 
suspendat pe o etapă. Miercuri, U.T.A. 
a susținut un meci amical cu Vagonul 
Arad. Scor : 1—0 (0—0).

arbitrul partidei : N. Petriceanu 
(București).

„U" CLUJ (12)

GHIȚA : vreau 
cirja!

SATMĂREANU: — Și eu!

Desene de Al. CLENCIU și
S. NOVAC

ARBITRII MECIULUI

REZULTATE ANTERIOARE : cele
două echipe s-au întîlnit o singură dată, 
în turul acestui campionat : o—1.

Săptămîna de lucru a ambelor for
mații s-a asemănat în bună măsură : 
luni,recuperare, marți — antrenamente, 
apoi, „Sportul" miercuri, și „U“ joi, cite 
un joc-școală cu echipele de tineret- 
rezerve, joc întrerupt de cei doi antre
nori pentru corectări ; vineri — din nou 
antrenamente. Adăugind că atît forma
ția bucureșteană, cit și cea din Cluj se

prezintă cu efectivele complete, putem 
încheia scurta noastră prezentare a par
tidei. Nu însă înainte de a arăta că 
meciul aduce în arenă trei selecționabili 
pentru întîlnirea de la Tirana, doi de 
la „U“ (Anca și Mureșan) și unul de 
la Sportul studențesc (Tănăsescu), ceea 
ce mărește interesul în jurul acestei 
partide.

ARBITRUL PARTIDEI : Otto Anderco 
(Satu Mare).

ALBANIA ROMÂNIA
Partida Albania — România, din ca

drul preliminariilor C.M., care se va 
disputa la Tirana, la 6 mai, va fi con
dusă de arbitrii Marijan Rauș — la cen
tru, J. Medici șl M. Spasici — la linie 
(toți din Iugoslavia). Jocul România — 
Albania (tineret), care va avea loc du
minică 6 mai la București, va 1'1 arbitrat 
de o brigadă din Grecia, la centru fiind 
Nicolas Zlatanos. Partida România — 
R.D. Germană — din cadrul prelimina
riilor C.M. — care se va disputa la 27 
mai la București, va fi condusă de o 
brigadă din Austria, avîndu-1 la centru 
pe Erich Lienemayr.

F. C. ARGEȘ (5) A. S. A. TG. MUREȘ (15)

REZULTATE ANTERIOARE : 1971—
1972 : 1—0 șl 0—3; 1972—1973: 3—4.

Reintegrați în plutonul fruntaș, ca 
urmare a frumoasei „serii de primăva
ră", campionii au acordat întreaga 
atenție pregătirilor în această săptămină. 
Ușor accidentat, la Ploiești Roșu a efec
tuat un program mai lejer, urmînd, 
în același timp, tratamentul prescris de 
doctorul Paul Tomescu.

In cazul in care nu va fi recuperat, 
Roșu va fi înlocuit de Cassal. In rest,

antrenorii Halagîan și Dima nu anunță 
nici o altă modificare, ei acordînd In 
continuare credit „formulei*1 care cîștigă.

De la Craiova, A.S.A., a plecat, joi, 
cu autocarul la Pitești, unde, in aceeași 
zi. a efectuat un antrenament de inten
sitate scăzută. Pentru meciul cu F.C. 
Argeș nu este exclusă utilizarea lui 
Hajnal.

(Cluj).
I. cimpeanuARBITRUL PARTIDEI :

SÎMBATÂ
BASCHET, Sala Constructorul, de 

la ora 10 : Universitatea Timișoara 
— Sănătatea Satu Mare, Politehnica 
București — Voința Tg. Mureș; de 
la ora 16 : Constructorul — iEFS, 
Universitatea Cluj — Crișul, Voința 
București — Rapid, meciuri în ca
drul diviziei feminine A.

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei. ora 9.30 : „Cupa Municipiu
lui București" (dresaj); ora 15.30 : 
„Cupa Steaua“ (obstacole).

CICLISM : Km. 24 de pe șos. Bucu
rești — Alexandria, ora 14 : start în 
prima etapă a cursei internaționale 
„Cupa Olimpia". Sosirea în același 
loc.

FOTBAL. Stadionul Politehnica, 
ora 13.15 : Sportul studențesc — „U“ 
Cluj (tineret-rezerve); ora 15: Spor
tul studențesc — i,,U“ Cluj (Divizia 
A); stadionul Steaua, ora 10.30: 
Steaua — S.C. Bacău (tineret-rezer
ve) ; stadionul „23 August", ora 17 : 
Steaua — S.C. Bacău (Divizia A) ; 
stadionul Constructorul, ora 16.30 : 
Unirea tricolor — Laromet (div. C).

HANDBAL. Teren Constructorul, 
ora 16.30 : IGEX București — Con
fecția Buc. (B.f), ora 17.30: Con
structorul — CSU Construcții (B.f).

RUGBY. Teren Vulcan, ora 16.30 : 
Vulcan — Rulmentul Birlad (Divizia 
A).

TENIS. Parcul sportiv Progresul, 
ora 14.30 : turneul lotului republican 
de seniori.

TIR. Poligonul Tunari, ora 9: „Cu
pa Dinamo" (armă standard 3x20 și 
pistol sport).

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 17: 
ITB — Progresul și CPB — Viitorul 
(B.f).

DUMINICA
BASCHET. Sala Constructorul, de 

la ora 8 : Voința Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj, Crișul Oradea — Uni
versitatea Timișoara, Constructorul

— voința București, Rapid — Poli
tehnica, Sănătatea — IEFS. (Divizia 
A feminin).

BOX. Sala Grivița Roșie, ora 10 : 
finala campionatului municipal la 
juniori mari.

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei, ora 9.30 : „Cupa municipiu
lui București” (obstacole).

CICLISM. Stadionul Olimpia, ora
9 : start în etapa a Il-a a cursei in
ternaționale „Cupa Olimpia". Sosirea
— în același loc.

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul Buc. — Politehnica 
Iași (div. B); teren CPB: Șoimii
Tarom Buc. — Metalul Mija; teren 
Sirena : Sirena Buc. — Dinamo O- 
bor ; teren Voința : Voința Buc. —• 
Autobuzul Buc. ; teren Laromet : 
Tehnometai Buc. — Azotul Slobozia; 
teren TMB : TMB Buc. — Olimpia 
Giurgiu (toate — meciuri din cadrul 
diviziei c ; ora de începere — 11).

HANDBAL : Teren Giulești, ora 10: 
Rapid Buc. — Rafinăria Teleajen 
(B. m) ; ora 11.15 : Rapid Buc. — 
Universitatea Timișoara (A, f); te
ren Dinamo, ora 16.30: Steaua — 
Dinamo Brașov (A.m); ora 17.45 : 
Dinamo Buc. — Minaur Baia Mare 
(A,m); teren Progresul, ora 11: Pro
gresul Buc. — Rulmentul Brașov 
(A,f); teren Voința, ora 9 : Voința 
Buc. — Politehnica Timișoara (A, 
m).

LUPTE LIBERE. Sala Dinamo, ora
10 : meciuri în cadrul campionatului 
republican pe echipe.

RUGBY. Teren Steaua, ora 10.30 : 
Steaua — C.S.M. Suceava; teren* 
Olimpia, ora 10.30 : Dinamo — Po
litehnica Iași (Divizia A).

TENIS. Parcul sportiv Progresul, 
ora 14.30: turneul lotului republican 
de seniori.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 8: 
Locomotiva — Farul, Medicina — 
Unirea tricolor Brăila (B,m), Spartac
— Tomistex Constanța, ASE — Da
cia Pitești, Flacăra roșie — Voința 
Buzău (B,f).

CE LOC OCUPĂ SPORTUL ÎN PREOCUPĂRILE DUMNEAVOASTRĂ?
(Urmare din pag. 1)

din 19), în schimb, grupa 21—30 
ani (11 subiecți), pentru care spor
tul ar trebui să fie o obișnuință 
are doar 3 practicanți, și 4 cărora 
nici măcar nu le place sportul. în 
raport cu aceștia, cei 7 practicanți 
și cei 8 iubitori ai sportului din 
categoria 41—50 ani constituie o 
replică mai mult decît grăitoare.

• Harieta și Ilie Axinte (cas
nică și muncitor): „Fiind năs
cuți în mediul rural am rămas 
îndrăgostiți de natură și, iată de 
ce, deși fiecare din noi avem pes
te 40 ani. mergem zilnic pe jos, 
ne plimbăm prin parcuri, iar în 
timpul concediului drumețim 
prin țară. Cei drept, drumul nu 
ne costă, avînd permise C.F.R."

• Cornelia Muscalu (contabi
lă): „Atît eu, cit și soțul și fiica 
mea, facem în fiecare dimineață, 
înainte de a ne duce la treabă, 
gimnastică. De ce? Pentru că 
fiecăruia dintre noi, indiferent 
dacă soțul are peste 40 ani,, iar 
fiica noastră, elevă, n-a împlinit 
încă 20, exercițiul fizic ne dă vi
goare și prospețime".

• Constantin Pascaru (tehnici
an): „Am făcut sport. Acum, la 
37 de ani, sînt doar spectator".

• Angela Pascaru (funcționa
ră): „Nu fac decît sporturi... 
gospodărești".

» Silvia Comoți (elevă): „Nu 
mă interesează decît literatura 
și muzica".

• Ioana Atanasiu (actriță): 
„Sportul nu figurează printre 
pasiunile familiei (soțul meu este 
de asemenea, actor) “

ȘCOALA, FAMILIA ȘI SPORTUL
Eleva Elena Calancea (14 ani) 

ne-a declarat fără nici un echivoc 
că îi place sportul și că îl și prac
tică. întrebată fiind unde anume, 
răspunsul a fost : „numai la școa
lă” !. De altfel, din categoria de 
vîrstă 9—20 ani, în care marea 
majoritate o constituie elevii, cei 
mai mulți își limitează activitatea 
sportivi la orele de educație fi
zică. Ciiar invocată des, drept ar
gument pentru absența de pe te
renul de sport, programa școlară 
încărcată nu credem a fi o pie
dică insurmontabilă, cu atît mai 
mult cu cît există numeroase e- 
xemple de elevi foarte buni la în

vățătură, care sînt în același timp, 
și sportivi fruntași. Desigur, un 
mare rol în această direcție revine 
familiei și, nu în ultimul rînd, șco
lii, profesorilor de educație fizică. 
Părinții au datoria morală și ce
tățenească de a crește copii sănă
toși. robuști, în timp ce cadrele di
dactice au obligația de a folosi Ia 
maximum posibilitățile oferite de 
profesiune pentru a contribui la 
formarea multilaterală a tinerilor 
cetățeni. Pentru că sportul, mișca
rea în aer liber, este cel mai sim
plu și cel mai eficace „medicament" 
pentru întărirea sănătății, ce tre
buie administrat copiilor de la o

vîrstă fragedă, de către părinți, 
școala avînd în schimb menirea să 
organizeze acțiuni cît mai atrac
tive, cu o eficiență cît mai mare. 
De altfel, bugetul — timp nu este 
grevat, în cazul locatarilor blocului 
5, de drumuri la distanțe mari 
pînă Ia bazele sportive, aceștia a- 
vînd în preajma locuinței un grup 
de terenuri amenajate special pen
tru sport și joaca copiilor. După 
cum ne-a relevat, deci, și acest as
pect ai anchetei noastre, nu este 
vorba în special de lipsă de timp 
sau de spațiile necesare, ci tot de 
un mod greșit de a înțelege a- 
portul mișcării fizice și sportului 
la menținerea sănătății personale.

• O familie cu trei copii (între 
15 și 19 ani) n-a găsit timp în 
anul trecut decît pentru o sin
gură excursie, la Gherăești. (Nu 
este o legătură între această prac
tică și faptul că celei mai mici 
dintre fete i s-a permis să facă 
doar balet, nu și atletism?)

• 80 la sută dintre cei care 
au răspuns anchetei își rezumă 
mișcarea în aer liber, intr-o săp
tămână, doar la mersul pe jos 
pînă la locul de muncă.

• Hristache Andreescu (ingi
ner): „Am făcut sport, cum am 
puțin timp disponibil îl dedic 
sportului și zilnic merg o oră pe 
jos Firesc, îmi încurajez flă
căul — 13 ani — să joace fotbal. 
Drămuirea timpului îi revine, 
avînd o singură obligație: să nu 
neglijeze cartea".

CINE SE OCUPA DE
Se poate spune, fără teama de a 

greși că locatarii blocurilor din 
Cornișa I sint privilegiați în ceea 
ce privește bazele sportive, în ra
port cu celelalte cartiere din Ba
cău. Aci (caz singular în urbanis
tica municipiului) există, în afara 
complexului „Știința", un teren de 
joacă foarte bine utilat și un te
ren de minifotbal, numai pentru 
copii. Totuși, după cum opinează 
învățătoarea Viorica Paraschiv, „ni
meni din asociațiile de locatari nu 
se ocupă de organizarea jocului co
piilor, sau de diversificarea mij
loacelor de joacă și sport. Sînt ne
cesare nu numai leagăne, ci și bir- 
ne, bare fixe, porți pentru handbal 
și fotbal panouri pentru baschet". 
Iar Sofica Segaci, proiectantă la

JOACA COPIILOR?
D.S.A.P.C., a completat această idee, 
afirmînd că „prin proiect, se des
tină spații de joacă și sport, dar 
beneficiarul — Consiliul popular 
— le suprimă. Iată de ce copiii 
sînt nevoiți să apeleze și la spa
țiile verzi, deteriorîndu-le.“

în ceea ce privește aportul loca
tarilor la îmbogățirea peisajului 
cartierului cu oaze ale sănătății în 
aer liber, acesta n-a fost solicitat, 
rareori cite unul din interlocutori 
mai amintindu-și, vag, de o acțiu
ne destinată realizării unor zone 
verzi. Iată cum Consiliul popular 
municipal se privează de un aju
tor prețios, în timp ce asociația de 
locatari este mulțumită că nu este 
deranjată.

INTRE DOUĂ EXTREME, LA FEL DE ERONATE
întrebarea „Cum este privit spor

tul în familia dumneavoastră ?” a 
devenit un corolar al anchetei noas
tre. în ceea ce o privește pe tînă- 
ra generație, nimeni nu s-a decla
rat împotriva necesității educației 
fizice și sportului. Numai că opi
niile s-au diversificat, avînd ca ex
treme, sportul ca mijloc de par
venire, sau redus la orele de școa
lă. Ambele, la fel de departe de 
locul său firesc în preocupările ti
neretului.

în timp ce 20 dintre cei ches
tionați ne-au declarat deschis că 
singurii purtători de cuvînt ai fa
miliei, în domeniul sportului, sînt 
copiii, alții ne-au adus argumente

că sportul constituie o prezență ne
cesară și plăcută în viața lor (in
diferent de vîrstă).

Cei 59 de reprezentanți ai blocu
lui 5 din cartierul Cornișa I — Ba
cău. nu reprezintă decît Un mic e- 
șantion din marea masă de locui
tori ai noilor cvartale. Dar opiniile 
lor pot constitui puncte de referin
ță pentru forurile de resort care au, 
prin lege, menirea de a atrage în
tregul tineret, populația, la practi
carea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului, fapt subliniat si 
de Ilotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R, cu privire la dezvoltarea 
eontinuă a educației fizice și spor
tului.

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES
DIN 29 APRILIE 1973

• Excursii cu

• Excursii

• Excursii

• Bani fi

trenul in U. R. S. S.

in FRANȚA - SPANIA

în SUEDIA - FINLANDA

autoturisme

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR !

LOTO^PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI SPECIAL PRONOSPORT 

DIN 22 APRILIE 1973

CATEGORIA I : (12 rezultate) 4 variante a 45.021 lei
CATEGORIA a ll-a : (11 rezultate) 85,05 variante a 2.541 lei 
CATEGORIA a lll-a: (10 rezultate) 802,55 variante a 404 lei 
Premii suplimentare: 66,05 variante a 2.456 lei

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 27 APRILIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII: 1.229.192 lei din care 201.763 lei 
report

EXTRAGEREA I: 4 66 73 40 42 83 29 14 65

EXTRAGEREA a ll-a: 11 30 19 52 6 20 23 44 76

Plata premiilor va începe în Capitală de la 5 mai pînă la 12 
iunie; în țară de la 8 mai pînă la 12 iunie 1973 inclusiv.

v Rubrică redactată de LOTO — PRONOSPORT



EUROPEI LA MONTREAL

ECHIPA DE SABIE STEAUA
PRINTRE PRIMELE PATRU CLASATE începe construcția

ELITA TENISULUI FEMININ
1st începe întrecerea

7

A

LA MADRID

NÂSTASE

BUDAPESTA. 27 (prin 
la trimisul nostru). — 
sabie a clubului Steaua 
in ediția 1973 a Cupei 
grupa preliminară care 
prins formațiile Legia

telefon de 
Echipa de 
a debutat 

Europei în 
a mai cu- 

-------,— —Varșovia și 
T.E.D. Istanbul. (După cum se vede, 
șerimerii polonezi s-au prezentat, în 
cele clin urmă, la startul competiției, 
în schimb sabrerii italieni au decis 
să nu concureze decît la turneul in
dividual „Cupa Hungaria").

_ întîlnind in primul meci pe cam
pionii Turciei, trăgătorii Stelei au 
obținut o victorie ușoară cu 9—2 
(Marin — 3, Culcea — 3, Nicolae — 
2. Nilcă .- 1 ; Olker — 2). în me
ciul următor, Steaua a cules o nouă 
victorie, întrecind pe Legia cu 9—6 
1 Irimiciuc — 3, Culcea — 2, Marin 
2, Nilcă — 2 ; Pawlowski — 3, No
vara — 2, Kawecki — 1). Termi- 
nînd neînvinsă faza preliminariilor 
echipa Steaua s-a calificat pentru 
turneul vizînd locurile I—IV, alături 
de Ț.S.K.A. — Moscova, Honved șl 
Vasas, ambele din Budapesta.

Tn turneul „elitei", formația 
Steaua' a întilnit mai întîi redutabi
la campioană a U.R.S.S. (în fapt, 
echipa olimpică) căreia i-a servit o 
foarte dîrză replică. însăși evoluția 
scorului dovedește acest lucru : 2—2, 
4 4, 5 7, 7—9. Victoria a revenit

la limită echipei sovietice cu 9—7 
(Sidiak — 3, Krovopuskov — 3, Naz- 
lîmov — 2. Vinokurov — 1, Irimi- 
ciuc — 3, Nilcă — 3, Marin — 1). 
Al patrulea component al echipei 
buoureștene, Culcea, a pierdut 3 asal
turi cu 4—5, după discutabile decizii 
ale arbitrului.

Marcați de efortul depus, sabrerii 
noștri au >oierdut următorul meci i 
cu Vasas- 6—9 (Irimiciuc — 3, Nilcă 
— 2,, Nicolae 1). 
ției, în întîlnirea 
scorul era 4—8.

STADIONULUI OLIMPIC 76

La închiderea edi- 
Steaua — Honved,

Tiberiu STAMA

LAUSANNE, 37 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, lordul Killanin, aflat 
la Lausanne, a declarat reprezen
tanților presei că „piatra fundamen
tală" a stadionului olimpic din 
Montreal, unde se vor desfășura în
trecerile celei de-a 21-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară din 1976, 
va fi pusă la 28 aprilie. Totodată,

a precizat că 
Olimpiade va 

la 21 de disci-

avut recent în-

președintele C.I.O. 
programul viitoarei 
cuprinde concursuri 
pline sportive.

Lordul Killanin a
(revederi cu vicepreședintele C.I.O., 
Willy Daume și cu Roger Rousseau, 
președintele Comitetului de organi
zare a J. O. de la Montreal.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

TINERI BOXERI BULGARI LA C.E.

In „Marele premiu al orașului Sofia" 

la baschet

BUCUREȘTI - PRAGA 
82-80 (după prelungiri)

SOFIA, 27 (prin telefon). Joi seara, 
tîrziu, s-au disputat ultimele întîlniri 
din cadrul celor două grupe ale tur
neului internațional de baschet din 
capitala Bulgariei. Ele s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Varșovia — 
Praga 70—78 (48—40); Havana — Ber
lin 85—51 (41—32). Iată clasamentele 
celor două grupe: A: 1. Sofia A 3v, 
2. Havana 2v, 3. București 1 v, i. 
Berlin 0 v; B: 1. Sofia b’ 3v, 2. So
fia C 2v, 3. Varșovia 1 v, 4. Praga 
0v. Primele două clasate din fiecare 
grupă își dispută locurile 1—4, iar 
celelalte locurile 5—8. Vineri au În
ceput turneele finale. In primul meci 
Varșovia — Berlin. 71—67 (36—31).

In următoarea partidă, București — 
Praga 82—80 (72—72, 40—39), după 
prelungiriAu marcat: Tarău 22, Chi- 
vuleseu 4, Cernat 20, Oczelak 4, Mă- 
năilă 2, Zdrenghea 6, Diaconescu ■ 8, 
Novac 12. Scutaru 4, respectiv No
vicky 7, Hrasbka 2, Balastik 1, Zed- 
nicek 18, Branek 17, Pospicil 1 
Dousa 14, Korec 2, Popjak 3.

TOMA HRISTOV

4.

14,

Istoria pugilismului bulgar nu 
este prea bogată în succese și cu 
toate acestea există boxeri și re
zultate cu care ne putem mîndri. 
Prima medalie olimpică pentru 
Bulgaria a fost obținută chiar 
un boxer : Boris Gheorghiev 
medalie de bronz la Helsinki, 
urmat : un titlu european prin 
mităr Velinov (la Praga) și trei me
dalii olimpice de bronz obținute 
de Sașko Nikolov (la Tokio), Ivan 
Mihailov și Gheorghi Stankov (la 
Mexico). Dar Miinchen a fost punc
tul culminant al pugilismului bul
gar. Noi am crezut în posibilitățile 
boxerilor noștri, dar nici cei mai 
mari specialiști nu i-au crezut ca
pabili să producă senzație. Meda
lia de aur a lui Gheorghi Kosta
dinov (categoria muscă) și cea de 
argint a lui Anghel Anghelov (ca
tegoria ușoară) au reprezentat tri
umful boxului bulgar. Aș dori să 
menționez că toate succesele bo
xului bulgar, ca și cele ale sportu
lui bulgar în general, au fost ob
ținute în anii socialismului.

Maestrul emerit al sportului Sto- 
ian Pilicev, vicecampion european 
la București (categoria semiușoară) 
și astăzi antrenor federal, ar fi 
dorit să folosească turneul inter
național „Strandjata” de la Sofia 
drept ultim test pentru formarea e- 
chipei naționale care va participa 
la campionatele europene de la 
Belgrad. Turneul nu a putut, din

Ciștigător al turneului „Ștrandjata", 
vicecampionul olimpic Anghel 

ghelov și antrenorul său 
K. Mațulov.

.4 n-

păcate, îndeplini sarcina proiectată. 
Din ring au lipsit o serie de bo
xeri fruntași ai Bulgariei. Dar și 
mai important este faptul că, în 
mod surprinzător, la turneul 
„Strandjata", tinerele talente au de
pășit net pe boxerii rutinați. în 
acest fel antrenorul Pilicev are

IN „CUPA DINAMO14 LA TIR

dificultăți și nu știe el însuși dacă 
să se decidă pentru tineri ori să 
acorde încrederea sa experienței ve
teranilor. Vom da un singur e- 
xemplu : tînărul semimijlociu Pla- 
men Iankov, de la clubul Slavia 
Sofia, nu are decît 18 ani și nu a 
disputat decît opt întîlniri în rîn- 
durile seniorilor. Cu toate acestea, 
la turneul „Strandjata", el a în
vins prin k.o. trei boxeri rutinați, 
unul după altul, iar în finală a e- 
liminat, din nou prin k.o. (în pri
ma repriză), pe titularul acestei caz 
tegorii, Nedelcio Grosev.

Iată mai jos numele candidaților 
pentru campionatele europene de 
la Belgrad. Este de remarcat că 
Bulgaria nu va avea reprezentanți 
la categoriile mijlocie mică și se
migrea. De asemenea, nu va par
ticipa campionul olimpic Gheorghi 
Kostadinov, care are o mînă acci
dentată încă de la Miinchen și 
este acum în pragul unei operații.

Categoria semimuscă : Asen Ni- 
kolov (Slavia), 20 de ani, vicecam- 
pion european la București ; cat. 
muscă : Boris Krumov (Ț.S.K.A.) 
20 de ani : cat. cocoș : tînărul de 
20 de ani Zacio Andreikov (ȚSKA) 
si veteranul Dimităr Milev (Levski) 
în vîrstă de 30 de ani ; cat. pană: 
dublul campion balcanic Kuncio 
Kuncev (Trakia) ; cat. semiușoară: 
campionul țării Ganeio Petrov (Sla
via) în vîrstă de 20 de ani ; cat. 
ușoară : vicecampionul olimpic An- 

Anghelov ; cat. semimjlocie : 
Plamen Iankov ; cat. mijlocie : Sa- 
beitin Ahmedov (Burgas), 20 de 
ani ; cat. grea : cunoscutul Atanas 
Suvandjiev.

30 de echipe, din toa
te continentele, își dis
pută în acest an „Cupa 
Federației", tradiționala 
competiție care desem
nează prima echipă fe
minină de tenis din lu
me. Este a 11-a ediție 
a întrecerii, inițiată în 
1963 de federația inter
națională de tenis 
(F.I.L.T-), ca o replică 
a trofeului suprem mas
culin. Deci, o „Cupă 
Davis" a jucătoarelor, 
care se desfășoară însă 
după un alt sistem, gru- 
pînd toate competitoa
rele într-un turneu non
stop, pe distanța unei 
singure săptămîni. Se 
joacă trei meciuri, în
tr-o zi, pentru fiecare 
întîlnire : două sim- 
pluri și un dublu.

Pînă acum, nota do
minantă a succeselor 
a fost dată de jucătoa
rele australiene și cele 
americane. Australia, cu 
5 titluri la activ, pare 
a dori să-și reînnoiască 
seria victorioasă, anun- 
țînd-o în formație pe 
celebra Margaret Court, 
reintegrată regulilor F.I.L.T.-ului, 
după o perioadă de trecere la pro
fesionism. împreună cu Evonne 
Goolagong, ea trebuie să formeze 
un cuplu imbatabil, în timp ce a- 
mericancele par a se resemna cu 
o formație zde a doua mînă, cu no
ua lor „speranță" Chris Evert, ală
turi de Linda Tuero și Patti Hogan. 
Șanse pentru primele locuri mai 
pot avea echipele Olandei (Betty 
Stove. Marijke Schaar), Angliei (Vir
ginia Wade), Franței (Gail Chan- 
freau) și — bineînțeles — cea a 
gazdelor, în frunte cu Helga Mast- 
hoff, campioana R.F. Germania.

România debutează la actuala e-

ÎNVINGE
3o iv-6-v
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CUPA FEDERAȚIEI BadHomburj(RF6)
INTBRNAT/ONALE DE TENIS 

(«chipc feminina) PE FLETCHER

EMIL ANTONOV
„Naroden Sport" — Sofia

DINAMOVIȘTII DAN IUGA Șl ȘTEFAN CABAN
DOI MERITUOȘI ÎNVINGĂTORI

Performerii celei de a doua zi a 
competiției republicane „CUPA DI
NAMO", organizată în cinstea ani
versării a 35 de ani de la Înființa
rea clubului bucureștean, au fost 
indiscutabil Dan Iuga 
ban. Cei doi valoroși 
namoviști au cîștigat 
bele de pistol liber 
armă 120 de focuri.

Dan Iuga, vicecampionul olimpic 
la pistol liber, a concurat cu mult 
calm și și-a înscris în palmares un 
rezultat de valoare internațională : 
558 p din 600 posibile, cifră ce nu 
s-a mai obținut de mult timp pe 
poligoanele noastre. Bine s-au com
portat la această dificilă probă de 
pistol și reprezentanții clubului 
Steaua, C. Feciorescu (în acest an el 
a tras constant, fiind mereu peste 
545 p) și Al. Gered.

Cîștigătorul absolut al probei de

liberă calibru
Ștefan Caban,

X

și Ștefan Ca- 
trăgători di- 
detașat pro- 
și, respectiv,

„maraton" la armă 
redus 3 X 40 focuri, 
s-a impus, îndeosebi, la poziția în 
picioare unde a avut un avantaj 
substanțial față de următorul cla
sat ; el a ochit precis și la poziția 
genunchi unde a fost la numai 2 
puncte de cîștigător — D. Hrib, re
prezentantul clubului Olimpia, care 
se dovedește deosebit de talentat la 
acest gen de tragere.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber 60 focuri seniori : 1. D. Iuga 
(Dinamo) 558 p — de menționat că 
Iuga a cîștigat medalia olimpică de 
argint la Miinchen cu 562 p, 2. C. 
Feciorescu (Steaua) 549 p, 3. Al. 
Gered (Steaua) 547 p, 4. G. Maghiar

(Dinamo) 540 p, 5. 
(I.E.F.S.) 535 p, 6.
ISteaua) 534 p. Armă 
bru redus 40 focuri poz. în picioare : 
1. St. Caban (Dinamo) 369 p, 2. /. 
Trăscăveanu (Steaua) 359 p, 3. E. 
Satala (Dinamo) 359 p ; 40 focuri 
poz. genunchi : 1. D. Hrib (Olimpia) 
386 p, 2. St. Caban 384 p. 3. Gh. 
Adam (Metalul) 379 p ; 3 X 40 focuri: 
1. St. Caban 1142 p (pe poziții: 
culcat 389, picioare 369, genunchi 
384), 2. E. Satala 1129 p, 3. T. Ciulu 
(Steaua) 1 126 p.

întrecerile se încheie azi cu pro
bele de pușcă standard și pistol 
sport rezervate senioarelor și ju
niorilor. (T. R.)

D. Popescu 
N. Ciotloș 
liberă cali-

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

50 DE ECHIPAJE
PORNESC ASTĂZI

ÎN RALIUL
PORȚILE DE FIER

Astăzi, la ora 10,30, se dă startul, 
de la Belgrad, în cea de a doua edi
ție a Raliului Porțile de Fier. La a- 
ceastă manifestare sportivă dedi
cată prieteniei româno-iugoslave 
participă cite 25 de echipaje din 
România și Iugoslavia.

Concurenții urmează să sosească 
în România (la Drobeta Turnu Se
verin) în jurul orei 23. Cursa va 
continua, apoi, trecînd prin locali
tățile : Tg. Jiu (ora 0,25) — Petro
șani (1,20) — Hațeg (2,07) — Deva 
(2.55) — Brad (3,22) — Beiuș (5,56) 
— Ținea (6,36) — Ineu (7,27) — Li- 
pova (8,22) — Timișoara (9,20). 
La Timișoara — punct terminus al 
raliului — are loc un concurs de 
viteză pe circuit. Este de menționat 
că echipajele pornite în cursă vor 
pariicipa la două probe speciale; 
una în 
cealaltă 
Vîrfuș.

După 
pe la Drobeta Tr. Severin, din acest 
punct se dă startul altor echipaje 
românești (neselecționate pentru Ra
liul Porțile de Fier) care vor parcur
ge dislanța Drobeta Tr. Severin — 
Timișoara in aceleași condiții de 
concurs cu cele venite din Iugos
lavia Concursul, de pe porțiunea a- 
mintită. face parte din campionatul 
național de raliuri pe anul 1973.

Iugoslavia, la Avala, iar 
între Brad și Beiuș, la

trecerea ultimului echipaj

SĂNĂTATEA S. MARE A ÎNVINS
PE „U“ CLUJ: 59-54

(Urmare din pag. I)

formației Sănătatea. Scorul devine 
apoi 46—45 pentru „U“, 49—46 pen
tru Sănătatea, 52—49 pentru „U“ 
(min. 36), iar în final, Filllbp, Pop 
și Horvath înscriu 10 puncte în 
fața apărării în zonă aplicată a- 
proape permanent de studente, deși 
măcar în ultimele minute era in
dicat presingul. De altfel, se poate 
spune că tocmai presingul a con
tribuit în mod decisiv la succesul 
echipei din Satu Mare care, da
torită acestui sistem modern de a- 
părare-atac a remontat handicapul 
și a luat avans în momentele ho- 
tărîtoare. . Au înscris Pop 17. Fiil- 
lop 16, Kercso 8, Mihalic 10, Pataki 
4, Horvath 4 pentru Sănătatea, res
pectiv Moraru 15, Lazăr 4, Neța 12, 
Szekely 11, E. Farkas 6, Merca 4,/ 
Jighișan 2. Au arbitrat foarte bine 
M. Rizea și N. Iliescu. (D. STĂN- 
CULESCU).

RAPID — CONSTRUCTORUL
44—35 (37—14). Meci de slabă va
loare, cu multe greșeli de tehnică 
și ratări. Au marcat : Suliman 12, 
Basarabia 8, Tal 9, E. Pajtek 4, 
Racoviță 5, Vasilescu 6 pentru Ra
pid, respectiv Gugu 12, Godeanu 2, 
Petreanu 4, Barabaș 5, Gheorghe 
4, Popescu 8. Au arbitrat bine 
Took și D. Oprea.

Fr.

TI-
ex-

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
MIȘOARA 72—50 (33—23). Cu 
cepția primelor patru minute, cînd 
baschetbalistele de la Universita
tea au condus (4—0). întîlnirea a 
fost dominată net de studentele de

la I.E.F.S.. Elevele antrenorului I. 
Nicolau s-au dovedit superioare, 
atît din punct de vedere tactic cît 
și în lupta de sub panouri, unde 
Tita și Giurea au cîștigat majori
tatea duelurilor cu Goian și Gross- 
kopf. Au marcat : Pantea 4. Giurea 
4, Salcu 6, Iftimie 2. Deak 7, Nanu 
2, Szabo 25, Tita 22 pentru IEFS, 
respectiv Grosskopf 4. Go;an 
Nedelea 3, Schnebli 8, Doboși 
Villany 19. Au arbitrat bine 
Dutka și P. Pasăre.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
CRIȘUL ORADEA 68—59 (37—26). 
După cum a început partida se pă
rea că Politehnica va obține o vic
torie ușoară. Bucureștencele au tre
buit, însă, să se întrebuințeze foar
te serios, deoarece baschetbalistele 
de la Crișul le-au opus o dîrză 
rezistență. Prin evoluția lor. dar 
mai ales prin precizia aruncărilor 
de la distanță și semidistanță. oră- 
dencele au constituit o plăcută sur
priză. Ca evoluție a scorului, tre
buie să consemnăm faptul că Poli
tehnica a avut în permanență 
avantaj pe tabela de marcaj, dar 
în cîtevâ situații jucătoarele de la 
Crișul s-au apropiat destul de pe
riculos : min. 14 : 21—20, min. 35 : 
55—50 ; min. 37 : 59—56. Au mar
cat : Pruncu 9, Szabados 16. De- 
metrescu 5.
Stănoiu 4, Boca 11 pentru Politeh
nica. respectiv Topor 1, Dudas 10, 
Balogh 
Varga 
condus 
raman.

15,
1,

G.

Savu 17, Taflan 6,

4, Bodor 8, Vidican 4, 
16, Ghiță 8, Chvatal 8. Au 
bine C. Negulescu și A. Ca-

1/46-1

MADRID, 27. — Ilie Năstase șl 
Ion Țiriac, cei doi jucători ro
mâni prezenți la turneul inter
național de tenis, 
puia la Madrid 
„Puerta de Hierro", s-au calificat 
pentru etapa sferturilor de finală. 
Confirmînd forma bună demonstrată 
în ultimele turnee, Năstase l-a în
vins în două seturi 
Ian Fletcher : 6—4, 
este și Ion Țiriac, 
cu 6—7, 6—1, 6—3 
Hanului Bartlett.

Alte rezultate : Zugarelli
— Rodriguez (Chile) 6—2, 7—6 ; 
Proisy (Franța) — Bertolucci (Ita
lia) 6—4, 6—3 ; Orantes (Spania) —; 
Lara (Mexic) 6—2, 6—4 ; Thamin 
(Franța) — N’Godrella (Franța) 
6—3, 5—7, 7—5 ; Panatta (Italia) — 
Dominguez (Franța) 6—1, 6—1.

Danemarca

care se dis- 
pe terenurile

pe australianul
6—1. Calificat 
după 

asupra
victoria 
aus tra

(Italia)

Suedia 1-2

diție. Echipa noastră — cu Iudith 
Gohn, alăturată celor două talen
tate junioare, Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu — își va în
cerca forțele, într-o întrecere de 
elită. Dacă primul obstacol, format 
de brazilience, va fi trecut cu suc
ces, le așteaptă un meci greu cu re
dutabilele reprezentante ale Sue
diei, Christine Sandberg și Ingrid 
Bentzer.

Jocurile se dispută pe terenurile 
cochetei stațiuni climaterice Bad 
Homburg, din apropiere de Frank
furt, și vor dura toată săptămîna 
viitoare.

KINDWALL MARCHEAZĂ
GOLUL VICTORIEI

Copenhaga, în pre- 
de spectatori, meciul

Rd. V.

Disputat la 
zența a 40 000 
amical de fotbal dintre selecționa
tele Suediei și Danemarcei s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 (0—1) în 
favoarea oaspeților. Gazdele au des
chis scorul în min. 11 prin Dahl, 
suedezii au dominat insistent în ul
timul sfert de oră, reușind să ega
leze în min. 78, datorită golului 
marcat de Sandberg și să înscrie 
punctul victoriei, prin Kindvall, cu 
4 minute înainte de fluierul final.

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
în turneul internațional feminin de șah 
de la Tbilisi, după trei runde, în fruntea 
clasamentului se află campiona. mon
dială Nona Gaprindașvili (URSS). Nana 
Aleksandria (URSS) și Eva Hajdarova 
(Cehoslovacia). cu cîte 2 puncte. In 
runda a 3-a. Hajdarova a învins-o în 34 
de 'mutări pe Nana Aleksandria.
■
Au luat sfîrșit întrecerile grupelor pre
liminare ale turneului internațional de 
baschet „Cupa Albert Schweitzer4, com
petiție care reunește, la Manheim, se
lecționate de juniori din 10 țări ale 
lumii. Pentru semifinale s-au calificat 
echipele Poloniei, Italiei, Iugoslaviei și 
SUA.

In campionatul englez de fotbal s-au 
disputat trei meciuri restanță : Leicester 
— Ipswich 1—1 ; Norwich — Crystal 
Palace 2—1; Stoke city — Wohverhamp- 
ton 2—0.

Echipa de fotbal „Cosmos", din New 
York, a întilnit la Ciudad de Mexico 
formația locală „America". Au cîștigat 
gazdele, cu scorul de 2—1 (1—0).

După disputarea a 10 runde, în turneul 
internațional de șah de la Vrnjacka 
Banja, continuă să conducă Velimirovici 
(Iugoslavia), cu 7 p și o partidă între
ruptă, urmat de Forintos (Ungaria) — 
7 p. Vuklci (Iugoslavia) — 6 p (1). Pî- 
devskl (Bulgaria) — 6 p etc. In runda

a 10-a. Forintos l-a învins pe Martz. A 
fost consemnată remiza în cinci partide: 
Tringov — Jansa. Marianovici — Me- 
sing, Lengyel — Simici, Vukici — Veli
mirovici și Matulovici —- Pîdevski.

Turneul internațional de tenis de la 
Goteborg a programat ultimele partide 
din primul tur al probei de simplu. 
Australianul Roy Emerson l-a învins cu
6— 4, 6—3 pe americanul Brian Gottfried, 
englezul Gerard Battrick a dispus cu
7— 6, 6—1 de chilianul Patricio Cornejo,
iar campionul american Stan Smith l-a 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe australianul
Allan Stone.
■
tn primul tur al turneului de tenis de 
la Denver (Colorado), asul australian 
Ken Rosewall l-a eliminat cu 6—3, 7—6 
pe cehoslovacul Vladimir Zednik, iar 
americanul Marty Riessen a dispus cu 
6—3. 6—2 de francezul Pierre Barthes. 
Arthur Ashe a cîștigat în trei seturi : 
6—4, 3—6, 6—3 partida susținută cu Bob

Carmichael. Alte rezultate : Fairlie
(Noua Zeelandă). — Torben Ulrich (Da
nemarca) 6—3. 4—6. 6—0; Taylor (An
glia) — Stilwell (Anglia) 6—4. 6—2; Ok- 
ker (Olanda) — Pala (Cehoslovacia) 
6—3, 6—2; Gorman (SUA) — BucholZ
(SUA) 6—4, 6—4; Cox (Anglia) — varș 
DiUen (SUA) 6—4, 6—4.

baschet des- 
Competiția 

de formația 
care a 

învins în finală cu scorul de 91—86 e- 
chipa belgiană „Royal Bruxelles11. Tn 
partida pentru locurile 3—4, selecționata 
orașului Wroclaw a întrecut cu 91—70 
formația B.C. Montbrison.■
în prima rundă a turneului de șah de 
la Santa Cruz de Tenerife (Insulele Ca
nare). marele maestru iugoslav Liubo- 
mir Liubojevici l-a învins pe Parilla, 
Menvielle pe Huguet. Andersson pe Vi- 
sier, iar Ribli a cîștigat la Caballero. 
Partida Calvo — Kavalek s-a întrerupt.

Au luat sfîrșit, turneele de 
Ușurate la Montbrison. 
masculină a fost cîștigată 
americană „Gilette All Stars”,

LOCUL R. P. CHINEZE

și
Ș>

Willi Daume, fostul pre- 
Comitetului de organiza-

DIE ZEIT
Republica Pbpulară Chineză să-și■ita

Recent, 
ședințe al 
re a Jocurilor Olimpice de la Miin- 
chen și actualul președinte al Co
mitetului olimpic din’ R.F.G. și vi
cepreședinte al Comitetului Inter
național Olimpic, a întreprins o vi
zită în Republica Populară Chineză. 
La întoarcere, săptămînalul vest- 
german „DIE ZEIT“ din Hamburg 
i-a solicitat un interviu, în cursul 
căruia Willi Daume a declarat, prin
tre altele i

„Este cunoscută împrejurarea că 
Ia ultima ședință a Comisiei execu
tive a C.I.O., prințul Takeda, mem
bru al C.I.O. pentru Japonia, a făcut 
propunerea formală să addptăm so
luția O.N.U. și să recunoaștem Chi
na. Problema este în discuție și ea 
va fi fără îndoială abordată în 
toamna aceasta, la Varna, cu prile
jui Congresului olimpic și a sesiunii 
C.I.O. Personal, mă voi strădui 
în limitele regulilor, statutelor 
uzanțelor internaționale, precum 
ale relațiilor personale

FAMILIA OLIMPICĂ

ca
ocupe, cit de curind, locul pe toată 
suprafața sportului internațional. 
Vorbim adesea despre o mare fami
lie olimpică a popoarelor. Dar fa
milia aceasta nu poate fi întreagă 
dacă în ea nu sînt reprezentați a- 
proape 800 de milioane de oameni, 
adică aproape o treime din popula
ția lumii. Sarcina noastră comună 
trebuie să fie schimbarea acestei si
tuații. In fond, acesta este și țelul 
C.I.O. Revenirea Chinei este aștep
tată cu plăcere".

Cu privire la impresiile sale de 
călătorie Willi Daume a spus : 
„Așez călătoria mea în China prin
tre cele mai frumoase evenimente 
din viața mea în sport, precum și in 
categoria amintirilor optimiste".

PROGRfSfLf PATINAJUIUI
Una din surprizele sezonului internațional de motociclism a fost creată 
de finlandezul Jarno Saarinen — în imaginea alăturată — învingător 
asupra campionului mondial Giacomo Agostini (Italia), cu prilejul „Ma
relui premiu al Franței" desfășurat pe circuitul de la Camp du Castellet. 
In clasa 500 cmc Saarinen a cîștigat, dezvoltînd o medie orară de 151,713 

km, în timp ce Agostini abandona la al 8-lea tur
Telefoto : A. P. — Agerpres

L PORTISCH A CÎȘTIGAT 
MEMORIALUL VIDMAR"

Turneul internațional de șah „Me
morialul- Milan Vidmar" s-a în
cheiat Ia Portoroz (Iugoslavia) cu 
victoria marelui maestru maghiar 
Lajos Portisch, care a totalizat 
I2V2 puncte din 17 posibile. Pe locu
rile următoare, cu cite 11 p, s-au 
clasat Quinteros (Argentina), Gligo- 
rici (Iugoslavia), Smejkal , (Ceho-

/

LA PRIMA REAPARIȚIE

SPASSKI ÎNVINS

DE KARPOV
MOSCOVA. 27 (Agerpres). — 

Moscova se desfășoară un turneu 
șah la care participă trei selecționate 
alcătuite din cei mai cunoscuți mari 
maeștri și maeștri internaționali so
vietici. în meciul dintre prima repre
zentativă și selecționata de tineret, 
scorul este de 4*/2—4!/2 p. (o partidă 

■ întreruptă) La prima masă, Anatoli
Karpov, liderul echipei de tineret, 
l-a învins pe fostul campion mondial 
Boris Spasski. Alți doi foști campioni 
mondiali au suferit înfringeri 
jucătorilor tineri: Smîslov a 
partida cu Vaganian. iar Tal 
învins de către Balașov. Din 
reprezentativă au obținut 
Gheller, Stein și Poiugaevski.

La 
de

în fața 
pierdut 
a fost 
prima 

victorii

LlS NoUVELLESi ' I i

Săptamlnalul „LES NOUVELLES 
DE MOSCOU" publică un interviu 
cu binecunoscuta patinatoare ameri
cană Peggy Fleming, cuceritoarea a 
trei titluri de campioană mondială 
și a medaliei de aur la J. O. de la 
Grenoble. Peggy se află in capitala 
Uniunii Sovietice unde turnează un 
film de televiziune realizat în 
producție sovieto-americană.

în primul rînd, marea sportivă a 
fost rugată să facă o apreciere pri
vind pe specialiștii sovietici al pa
tinajului artistic. „Au făcut 
progrese, a răspuns Peggy.

co-

slovacia). Victor Ciocâltea a ocupat 
locul 16, cu 5V2 p.

în ultima rundă, partidele Por
tisch — Quinteros, Minici — Par
ma, Ivkov — Barle, Tatai — Cio
câltea, 
minat remiză. Gligorici, cu piesele 
negre, 
Suetin

în urma rezultatului realizat la 
acest turneu, șahistul argentinian 
Miguel Quinteros a îndeplinit nor
ma necesară acordării titlului de 
mare maestru.

mari
I-am

admirat pe Ludmila Belousova 
Oleg Protopopov care au deschis 
orizonturi patinajului artistic 
rechi. Cei ce îi urmează, dau tonul 
in proba de perechi și în cea de 
dans. îmi place de asemenea foarte 
mult patinatorul luri Ovcinikov".

întrebată dacă găsește că patina
jul artistic mondial se află în pro
gres. patinatoarea de peste Ocean a 
răspuns i „Este greu să răspunzi la 
o întrebare atît de complexă. Este 
cert că fiecare an aduce ceva nou și 
interesant, dar numai un ochi avizat 
poate să sesizeze aceste lucruri care 
sînt în primul rînd de domeniul de
taliilor tehnice. Ceea ce mi se pare 
deosebit de îmbucurător este faptul 
că patinaj'ul artistic cunoaște o popu
laritate crescîndă într-un mare nu
măr de țări. Or, acest lucru este 
chezășia unor noi progrese".

Ș> 
noi 
pe-

Razuvaev — Puc s-au ter-

l-a învins pe Osterman, iar 
a pierdut la Smejkal.

„LA VUELTA"

PLEACA LA DRUM
Turul ciclist al Spaniei, care se 

desfășoară în acest an în 17 etape, 
însumînd 3 140 km, a început cu o 
etapă „prolog" disputată contracro- 
nometru individual, la Calpe. Vic
toria a revenit cunoscutului cam
pion belgian Eddy Merckx, crono
metrat pe distanța de 6 km cu 
timpul de 7:26. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Joaquim Agostinho 
(Portugalia! — 7:29. Gonzalez Li
nares (Spania) — 7:30, Luis Ocana 
(Spania) — 7:32 etc.

CAMPIONAT DIVIZIONAR PENTRU GIMNAȘTII CEHOSLOVACI
Din martie, gimnastica din Cehos

lovacia a pornit pe un drum nou. 
In scopul de a oferi gimnaștilor din 
cluburile mai mari posibilitatea unei 
continuități în activitate, intrarea și 
menținerea în formă pentru marile 
competiții, federația de specialitate 
a decis organizarea unui campionat 
pe echipe, cu alte cuvinte o divizie 
de gimnastică.

In legătură cu această nouă com
petiție un redactor al ziarului „RUDE 
PRAVO" a solicitat un interviu an
trenorului lotului masculin, Ladislav 
Pazdera.

— Cum se organizează divizia de 
gimnastică ?

— La campionat participă 8 echi
pe, fiecare susținînd cite 7 meciuri. 
O formație este alcătuită din 5 gim- 
naști, care vor fi supuși numai exer- 
cițiilor libere, cu un mare grad de 
dificultate, prevăzute în programul 
campionatelor europene. Campionatul 
a început la sfîrșitul lunii martie șl 
se va încheia la mijlocul lui iunie.

— Care sînt cele 8 formații și 
cum apreciați primele evoluții în di
vizie ?

— Formațiile sînt cele mai bune 
pe care le avem la ora actuală și 
anume : Dukla Praga, T. G. Vrso-

RUREPRAVO
vice. Ruda Hvezda Strașnice.
Praga, Gottwaldov, Zbrojovka Brno. 
Olimpia Decin și selecționata 
raviei de nord. Deși sîntem 
început, primele roade încep să a- 
pară. Ca o primă constatare îmbu
curătoare pot aminti faptul că în 
secțiile de performanță se lucrează 
mai bine, mai atent. Fiecare gimnast 
se antrenează cu tragere de inimă 
pentru a viza un eventual Ioc în 
echipa națională. In trecut, gimnaștii 
noștri au dus o acută lipsă de com- 
petlții. Acum situația este schimba
tă. Divizia de gimnastică asigură o 
continuitate în pregătirea echipe
lor, străduința de a învăța exerci
țiile de cel mai înalt grad de difi
cultate. Meciurile constituie un util 
schimb de experiență, intre cei buni 
și începători. In trecut, acest schimb 
de cunoștințe a avut loc doar spo
radic, la campionatele naționale in
dividuale și la cele pe echipe, ceea 
ce a fost, într-adevăr, foarte puțin.

V. s.
Mo-

la
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