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a Constanța, Tîrgoviște și București s-au desfă
șurat ieri, in cadrul amplei acțiuni de analiză a 
activității sportive din țara noastră, generată de 

apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973, plenarele Consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport Constanța, Dîmbovița și Ilfov.

Cu acest prilej au fost adoptate planuri de măsuri 
pentru dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului, elaborate in lumina documentului de partid, au 
fost alese noile Birouri executive ale C.J.E.F.S.

în telegrame adresate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, participanții la plenare au exprimat ho- 
tărîrea lor fermă și nestrămutată de a munci cu tot 
elanul pentru progresul permanent al mișcării sportiva 
din România socialistă.

In rîndurile de mai jos 
dințele de

scurte relatări de la șe-
sîmbătă dimineața. ,1

O ETAPA AGITATĂ, IERI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

„U" CRAIOVA iși MENȚINE POZIȚIA DE LIDER

DAR DINAMO NU-I ACCEPTĂ „EVADAREA"
• 0 mare surpriză: Steaua învinsă la București de Sport Club Bacău! • Performanța zilei. Dinamo, ciștigătoare la Brașov

• C. S. M. Reșița s-a îndepărtat de zona periculoasă • Situație critică pentru U. T. A.

CONSTANTA DÎMBOVIȚA ILFOV

Craiova și-a putut menține lo
cul, grație, însă, unei noi vic
torii „scurte", cu 1—0, care nu 
le oferă craiovenilor motive de 
mulțumire deplină, mai ales în 
lumina programului, ce le re
zervă și meciuri în deplasare, 
oricum, mai greu de cîștigat 
Fie și cu 1—0.

De fapt, principala benefi
ciară a etapei de ieri este Di
namo. care a cucerit la Bra
șov două puncte mari cit roata 
carului, în lupta 
contînd, la asaltul 
punct cîștigat pe 
Dimpotrivă, fostul 
a rămas în urmă, 
de patru puncte 
tatea Craiova și 
namo, după neașteptatiil K.O. 
suferit, ieri, sub privirile ui
mite ale suporterilor ej în 
fața lui Sport Club Bacău, în
vinsa în etapa trecută cu 5—0 
a Iui F. C. Constanța! Nu 
credeam, totuși, că pot fi chiar 
atît de mari minunile fotba
lului !

Dacă Steaua a pierdut teren. 
C.F.R. Cluj și F.C. Argeș, în 
schimb, au cîștigat, puțind avea 

, acum cele mai ambițioase vi
suri.

Din lotul formațiilor 
zona retrogradării sau 
apropiere, iată că s-a desprins 
C.S.M. Reșița, care nu se mai 
află prea departe de punctajul 
ce-i poate asigura prezența, în 
continuare, în prima divizie a 
tării. Surprinzător în zona în
tunecată a clasamentului a 
ajunș acum Rapidul, cu cele 
19 punote ale sale. In rest, si
tuația a rămas neschimbată. 
Sportul studențeso și-a amelio
rat punctajul, cu victoria de 
ieri, dar continuă să se afle, 
împreună cu A.S.A. Tîrgu Mu
reș pe ultimele trepte ale cla
samentului, este adevărat, însă, 
foarte aproape de U.T.A., F. C. 
Constanța și chiar de Univer
sitatea Cluj, deci pe un teren 
instabil și periculos în conti
nuare pentru fiecare dintre 
ele... (J. BERARIU).

pentru titlu 
final, fiecare 
teren străin, 
lider. Steaua, 
Ia o distanță 
de Universi- 
trei de Di-

nu- 
sala

Alături de membrii C.J.E.F.S., 
meroși invitați au luat loc în 
Casei de cultură din Tîrgoviște.

La plenară au fost prezenți tova
rășii Ion Stănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, Florea Ris- 
tache, secretar al Comitetului jude
țean de partid și alți membri ai 
Biroului, loan Călcioiu, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Stan, președinte
le Consiliului județean al sindicate
lor, Ion Iancu, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C., Scarlat 
Drăghici, președintele Consiliului 
județean al Organizației pionierilor, 
Niculina Costescu, președinta Comi
tetului județean al femeilor, Nico- 
lae Oprea, inspector general al In
spectoratului școlar județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
participat tovarășul Ioviță Popa, șe
ful secției organizare-control a 
C.N.E.F.S.

Spiritul de înaltă exigență parti
nică, de analiză critică aprofunda
tă, a caracterizat lucrările plenarei. 
Vorbitorii au fost unanimi în apre
cierea că largului orizont de dez
voltare economică și spirituală, 
deschis județului Dîmbovița prin

La plenara C.J.E.F.S., desfășu
rată în sala Teatrului „Ion Vasi- 
lescu“ din Capitală, au participat, 
alături de membrii Consiliului ju
dețean, numeroși invitați, direc
tori de școli și profesori 
cație fizică, activiști ai 
ilor sportive, antrenori, 
tori, sportivi fruntași.

Au fost, de asemenea, 
tovarășii Gheorghe Necula, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
Gheorghe Marinescu, secretar al 
Comitetului județean de partid, alți 
membri ai Biroului, Marin Argint, 
președintele Uniunii județene a co
operativelor agricole de producție, 
Ion Minea, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C., Toma Bor
dei, președintele Consiliului jude
țean al Organizației pionierilor, Ilie 
Stan, secretar al Consiliului sindi
cal județean, Rada Mocanu, inspec
tor general al Inspectoratului șco
lar județean, reprezentanți ai unor 
organizații și instituții cu respon
sabilități în domeniul sportului.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
participat tovarășul Miron Oltea- 
nu, secretar al C.N.E.F.S.

Exprimîndu-și totala adeziune la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din. februarie-martie 1973, vorbitorii

In sala Comitetului județean de 
partid s-au reunit membrii C.J.E.F.S., 
precum și reprezentanți ai lnvăță- 
mîntului mediu și superior, ai or
ganizațiilor de masă și ai institu
țiilor cu atribuții în domeniul spor
tului. directori ai unor mari între
prinderi industriale din județ, pre
ședinți de cluburi și asociații, cadre 
tehnice, sportivi fruntași.

Au participat la lucrări tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid. loan Iuga, secretar al Comi
tetului județean de partid și alți 
membri ai Biroului, Ion Tudor, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, loan Vilsan, pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Constantin Jurcă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C., Toma Mareș, președintele 
Consiliului județean al Organiza
ției pionierilor, Leonida Florea, in
spector general al Inspectoratului 
școlar județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul Constantin 
Mindreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., membru al Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor prezen-

de edu- 
asociați- 
instruc-

prezenti

(Continuare tn pag o 3 a) (Continuare in pag a 3-a) (Continuare în pag a 3-a)
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A COMPETIȚIILOR DE MASĂ
CONTINUĂ MAREA ȘTAFETĂ

> «ei

C. s.

ETAPA VIITOARE (13 mai)

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
GOLURI :

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4.
5.
6.
7.

(1—0) 
(0—0) 
(1—2) 
(1—4) 
(1—4) 
(0-2) 
(1—4) 
(1-3)

(1—1) 
(0—0) 
(1—0) 
(0—0) 
(1—0) 
(2—0) 
(0—0) 
(0—0)

C.F.R. Cluj 
Steagul roșu 
F.C. Argeș 
Petrolul
Univ. Craiova 
C.S.M. Reșița 
Steaua
Sp. studențesc

3—1 
0—1
3—0
1—0
1—0
3—0 
0—1 
2—0

— Jiul
— Dinamo
— A. S. Armata
— Rapid
— F. C. Constanța
— U.T.A.
— S. C. Bacău
— „U" Cluj

F. C. Constanța — Petrolul 
Dinamo — Rapid 
„U" Cluj — C.F.R.
Jiul — Univ, Craiova
S. C. Bacău — U.T.A. 
A.S.A. — C.S.M. Reșița
Sp. studențesc — Steaua
F. C. Argeș — Steagul roșu

1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj 

F. C. Argeș 
Steaua
S. C. Bacău 
Jiul

8. Petrolul 
C'.S.M. Reșița 
Steagul roșu 
Rapid 
„U" Cluj 
F. C. Constanța 
U.T.A,
A.S.A.
Sp. studențesc

(Steaua — S.de Vătafu (in tricou alb), in corner.
REZULTATE TEHNICE

Afin. 48 : Năstase, care nu se vede în fotografie, a șutat spre poarta părăsită de Ghiță, dar balonul a fost deviat 
Bacău q—Foto:

CLASAMENTUL

LOTUL REPRfflNTATIV DE L0TEIA1 13
tatea Craiova)

12 GOLURI : 
11 GOLURI : 
10 GOLURI :

— 1 din 11 m.

OBLEMENCO (Unlversi-
— 3 din 11 m.
Roznai (Jiul). 
Dumitrache (Dinamo).
Pescaru (Steagul roșu)

In pagina

Cei 18 selecționabili se reunesc astă-seară in Capitală
Asa cum se știe, de azi într-o săp- 

tămînă, la Tirana, va avea loc meciul 
hternațional de fotbal Albania—Ro- 
nânia, tn cadrul preliminariilor C.M. 
'grupa a IV-a). In vederea acestui 
neci, antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc au convocat, pentru 
istă-seară, la ora 19, la sediul F.R.F. 
irmătorul lot de 18 jucătorii

Răducanu, Haidu (portari)
Sătmăreanu, Sameș, Antonescu, 

Jinu, Deleanu, Tănăsescu (fundași),
Dumitru, Anca, Radu Nunweiller, 

leldeanu (mijlocași),
Troi, Țarălungă, Dumitrache, Mure- 

an, Iordănescu, Marcu (Înaintași)
Pregătirile lotului nostru reprezen- 

ativ se vor desfășura la Snagov. 
Jîine dimineață selecționabilii vor

alua parte la o ședință de analiză 
meciului de la Kiev, pe baza vizionă
rii filmului acestei partide. După 
amiază este programat un antrena
ment cu caracter complex. Marți, de 
la ora 17, este prevăzut un joc de 
antrenament la Plopeni, în compania 
divizionarei B locale Metalul. (După 
cum se vede, s-a renunțat la partida 
prevăzută inițial, cu F. C. Argeș.) 
Cel de-al doilea joc de verificare din 
cursul săptămînii viitoare va avea 
loc la Snagov, joi după amiază, în 
compania echipei de tineret-rezerve a 
lui Dinamo.

Plecarea la Tirana este prevăzută 
pentru vineri dimineața, pe calea ae
rului.

ROMÂNIA IUGOSLAVIA 4-3
in turneul de polo de la Pescara
In prima zi a marelui turneu internațional de polo de la Pes

cara, echipa României a întrecut formația Iugoslaviei cu 4—3. Citiți 
aminunte asupra partidei în pag. a 3-a.
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9
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9
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8
6
7
5
7
6
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4
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9
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6
4
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6
8
1
9

4
6
4
7
6
7
9
8
7
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10
10
9

13
9

35—26 
34—23 
25—17 
34—19 
30—18
24— 27 
30—30 
17—22
25— 28 
28—17 
21—21
19— 33
20— 27
21— 31
26— 36 
23—37

8 GOLURI : Năstase 
(Steaua), Adrm (C.F.R. 
11 m.

7 GOLURI : Troi (F. _
Constantin (Petrolul), Țegean 
Cluj), Mulțescu (Jiul)

și Iordănescu 
Cluj) — 4 din

C. Argeș), I. 
-----  (C.F.R.

1 din 11 m.

» genda activităților spor- 
tive de masă cunoaște 
un moment de vîrf in 

aceste ultime două zile care 
ne despart de tradiționala 
sărbătorire a lui 1 Mai, dată 
cu rezonanțe adinei și profun
de semnificații în conștiința 
oamenilor mujicii de pretu
tindeni.

Asistăm, parcă, în întreaga 
țară, la o pasionantă, dar ne
declarată, întrecere, aceea de 
a oferi iubitorilor . sportului 
un program cit mai atractiv 
și cît mai variat, capabil să 
răspundă tuturor gusturilor, 
tuturor preferințelor.

Ieri, telefoanele redacției au 
fost asaltate, pur și simplu, 
de comunicările coresponden
ților noștri.

Cu regretul de a nu putea 
face loc tuturor informațiilor 
primite, le vom trece în re
vistă pe cele principale.

FiSg?se* t 1

a 4-a, cronicile partidelor de ieri.

O secvență din nenumăratele competiții de masă ale acestei primăveri 
sportive: „Crosul fetelor", pe stadionul Voința din Capitală

U LICEUL SINCAI PÎNĂ ÎN PIAȚA VICTORIEI -DE

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

IERI TOATE FAVORITELE AU CÎȘTIGAT
Turneul echipelor feminine de bas

chet participante la divizia A, găz
duit de sala Constructorul din Capi
tală, a continuat, ieri, cu meciurile 
etapei a XX-a, înregistr!ndu-se urmă
toarele rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
SANATATEA SATU MARE 54—52 
(34—20). Primul meci al matineului 
baschetbalistic de sîmbătă a oferit pu
ținilor spectatori o dispută interesan
tă echilibrată, în care puțin a lipsit 
ca jucătoarele din Satu Mare să pro
ducă o mare surpriză- Timișorencele, 
după o primă repriză în care au do
minat categoric, au slăbit ritmul în 
următoarele 20 de minute, iar adver
sarele lor s-au apropiat amenințător 
și doar calmul studentelor a făcut ca 
ele să termine învingătoare la un coș' 
diferență. Au marcat: Balogh 4, Gros- 
skoph 6, Goian 18, Schnebli 4, Do
boș! 6, Vlllanyi 16 pentru Universita
tea Timișoara, respectiv FilUSp 10, 
Mihalic 15, Kercsâ 6, Pataki 1, Hor-

PERFORMANȚA SPORTIVĂ
51 CAPACITATEA FIZICĂ DE EFORT
Eficiența unei lovituri de atac la 

alei este condiționată, în bună parte, 
> viteza si de forța de execuție. Un 
■ocedeu tehnic la lupte este încu- 
onat de succes atunci cînd este exe- 
îtat fulgerător. O echipă de fot- 
il iși Impune superioritatea atunci 
nd jucătorii săi au capacitatea de a 
:aliza un ritm ridicat de joc de-a 
ngul celor două reprize, de a ataca 
de a se apăra supranumeric. Lovi

rile directe, croșeele sau upercutu- 
le în box au eficiență atunci cind 
nt aplicate cu mare viteză. Victoria 

meciurile de baschet depinde, în 
uite cazuri de indicii de rezistență, 
* gradul de prospețime fizică din 
îtimele 3—5 minute de joc. Marii 
impionl la aruncarea greutății au 
rta halterofililor și viteza sprinte- 
lor. Alergătorii de fond au indici 
alți nu numai de rezistență, ci și 
■ viteză. GimnaștH Iși pot demon- 
,ra măiestria, ușurința și plastlclta- 
■a mișcărilor atunci cind au forța 

rezistența specifică necesară. Rit
ul de joc la handbal, la polo, la ho- 
>ei pe gheață este in continuă cres- 
■re. O cursă de bob se clștigă — de 
uite ori — din start, fiind influen
tă de forța de împingere. Forța gră
mezilor echipelor de rugby constituie

un element de seamă. Forța în brațe 
și rezistența înotătorilor sînt la fel 
de importante ca și acurateța tehnică.

In toate cazurile menționate 
sus, TREI NOȚIUNI SE IMPUN 
DEOSEBIRE: VITEZA, FORȚA 
REZISTENȚA. Cu alte cuvinte, 
litățile fizice, capacitatea fizică 
efort.

Ce ne arată practica în această pri
vință 7

Pe de o parte, că succesele 
prestigiu ale sportului românesc 
fost obținute de sportivii care 
prezentat Ia startul întrecerilor nu 
numai cu o bună pregătire tehnică și 
cu ambiție ci și cu un înalt nivel de 
pregătire fizică. Astfel, de mal bine 
de un deceniu, luptătorii noștri de 
la greco-romane se impun cu regu
laritate în marile confruntări inter
naționale, se clasează pe primele 
locuri la campionatele. mondiale și la 
Jocurile Olimpice deoarece tehnicienii 
din această ramură acordă pregătirii 
fizice generale și specifice, un loc 
central tn toate etapele procesului de 
antrenament. întrebat de zeci de re
porteri, la citeva minute după obți
nerea titlului de campion mondial la 
ediția de la Yokohama, care sînt cau
zele succesului său, Valeriu Bularca

mai 
CU
ȘI

ca
de

de 
au 

s-au

a răspuns prompt: Poiana. Este evi
dent că și titlul olimpic cucerit de 
N. Martinescu la Miinchen are la 
bază rezistența excepțională formată 
prin parcurgerea a sute de kilometri 
în Poiana Brașovului. De numele al
tor campioni, Berceanu, Cernea, Pir- 
vulescu se asociază „triunghiul" vite
ză de execuție — forță — suplețe.

Școala de handbal românească este 
recunoscută in toată lumea prin ju
dicioasa armonizare a măiestriei teh- 
nico-tactice cu pregătirea fizică te
meinică. Principalii componenți ai 
echipei naționale a României — cam
pioană mondială — și-au putut impu
ne jocul, datorită unei înalte capa
cități de efort, forței de șut, rezisten
ței și îndemînării. Admirabila echipă 
reprezentativă feminină, multiplă 
campioană mondială, cu ani In urmă, 
la handbal in 11 și 7, „răsturna”, e- 
chipe cu talie mai înaltă și cu un 
bun nivel tehnic prin posibilitățile fi
zice ale sportivelor noastre de a men
ține un ritm ridicat pe toată durata 
unei partide. Este știut că sportivii 

conf. dr. EMIL GHIBU 
secretar al C.N.E.F.S.

vath 16 și Pop 4. Au 
condus bine G. Dutka și 
P. Pasăre.

POLITEHNICA BUCU- 
REȘTI — VOINȚA TG. 
MUREȘ 71—42 (34—21).
Meci la discreția eleve
lor lui Grigore Costescu 
și doar ieșirea nespor
tivă a jucătoarei Ana 
Maria LSrincz (Voința), 
care a avut o atitudine 
necuviincioasă față de 
arbitri, a făcut ca at
mosfera partidei să se 
încarce în ultimele mi
nute de joc. Punctele în- 
tîlnirii au fost realizate 
de: Capotă 3. Pruncu 2, 
Szabados 18, Demetrescu 
6, Predescu 4, Savu 
Taflan 8, Boca 16 
tru Politehnica, 
pectiv Covaci 2, LSrincz 
B, Papp 8, Brassai 2, 
Lukacs 8, Marton 2, O- 
priciu 12. Au arbitrat 
bine Fr. Took și A. Ca- 
raman.

I.E.F.S. — CONSTRUC- 
TORUL 65—37 (24—24).
Scorul egal înregistrat 
la pauză este explicat 
prin evoluția formală 
(în primele 8 minute) 
a jucătoarelor de rezer
vă folosite de antreno
rul loan Nicolau. în 
continuare, aceleași bas
chetbaliste izbutesc prin- 
tr-o apărare activă să 
ajungă de la 5—15 la 
16 -15 (min. 12). în re
priza secundă, I.E.F.S. a 
dominat net, datorită 
introducerii în teren a 
„5“-ului de bază. Au 
marcat: Pantea 14, Pe
trie 11, Szabo 10, Tita 
9, Giurea 5, Salcu 6, 
Iftimie 2, Deak 2, Ba- 
lai 4, Nana 2 pentru 
I.E.F.S., respectiv Gheor
ghe 10, Godeanu 6, Ră- 
dița 5, Tomescu 1, Roată 2, 
4, Barabaș 4, Popescu 5. __
trat bine V. Bordeianu si G. 
ler

UNIVERSITATEA CLUJ — 
ȘUL ORADEA 54—34 (27—19). 
si vi ta tea în apărare și 
evoluție i ' “ 
Merca au 
surprinzător de categoric al tine
relor baschetbaliste de la „U“, care

il, pen- 
res-

Un „pachet" de jucătoare luptă pentru minge 
in cursul meciului Universitatea Timișoara — 

Sănătatea Satu Mare.
Foto: V. BAGEAC

au condus permanent, deși pe par
curs au pierdut 4 jucătoare de bază, 
eliminate pentru 5 greșeli persona
le. Au marcat: Szekely 26, Merca 
16, Neța 7, Jighișan 2, Lazăr 2, pop 
1 pentru Universitatea, respectiv 
Ghiță 13, Topor 3, Dudaș 5, Balogh 
3, Varga 8, Cvartal 2 Au condus bine 
M. Rizea si D. Oprea. (D. STAN- 
CULESCU).

RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 
54—47 (29—21),

PROGRAMUL DE AZI
Sala Constructorul, de la ora 8 (între paranteze, rezultatele din tu

rurile anterioare): Voința Tg. Mureș — Universitatea Cluj (32—68, 55—79), 
Crișul Oradea — Universitatea Timișoara (76—68, 55—59), Constructorul 
București — Voința București (54—58, 49—48), Rapid — Politehnica (57—53, 
56—59), Sănătatea Satu Mare — I.E.F.S. (40—90, 40—72),

Petreanu 
Au arbi- 

Mah-
CRI-

Agre- 
excelenta 

a jucătoarelor Szekely și 
i determinat acest succes

(Continuare tn pag a S-a)

0 „MAGISTRALA" A CROSULUI
In

care 
văzut pentru acest an, crosul 
întîmpinăm 1 Mai“ este una din „pie
sele" cele mai importante. După 
„repetițiile generale" făcute în ca
drul sectoarelor, desfășurate toate 
sub semnul unui deplin succes, as
tăzi dimineața competiția progra
mează o veritabilă finală întrece
rea urmînd să se desfășoare pe prin-

suita alergărilor de masă pa 
C.M.E.F.S.-București le-a pre- 

1 „Să

cipala arteră de circulație a Capita
lei, între Liceul „Gheorghe Șincai“ 
și Piața Victoriei. Numărul partici- 
panților se estimează la aproximativ 
10 000. ceea Ce promite un specta
col sportiv unic, pe care bucurește- 
nii bănuim că nu-1 vor scăpa

AȘADAR, AST AZI, DE LA ORA 
10, O INVITAȚIE ADRESATA TU
TUROR !

Program ,,non-stop", la Suc-
Simpla enumerare a acțiunilor l 

se vor desfășura, în următoarei' 
trei zile, la Suceava, ne oferă ima 
ginea varietății pe care organiza 
torii programului (C.J.E.F.S., în co
laborare cu ceilalți factori cu res
ponsabilități în mișcarea sportivă)

-au osie .
or precTu-i’e

roșii - și .Crosul ” 
pa. 1 Mai“ la atletism

(Continuare In vag a 3 a)

Oupă o întrecere animată

A „CUPEI OLIMPIA" LA CICLISM
Participanții la cursa 

tă internațională „Cupa 
pia“ au beneficiat — în 
nesperat, după atitea zile de 
— de o vreme excelentă în 
etapă, desfășurată ieri după-: 
pe ruta București—

ciclis- 
Olim- 

mod 
ploaie 
prima 

. amiază 
pe ruta București— Alexandria și 
retur (134 km). Soarele i-a îmbiat 
la drum pe cei 61 de rutieri români 
și bulgari și aceștia au rulat încă 
de la plecare intr-un ritrn susținut.

In apropiere de comuna Drăgă- 
nești-Vlașca, cu 21 km înainte de 
punctul de întoarcere, cinci inimoși 
alergători și anume Z. Elekeș, V. 
Hoța, C. Grigore, P. Soare și Fr. 
Gera reușesc să se desprindă și 
printr-un efort colectiv se distanțea
ză văzînd cu ochii în urmărirea lor 
pornesc cu hotărîre V. Selejean, A. 
Sofronie N. Voican. V. Burlacu șl 
bulgarul St. Pencev. După o Îndră
cită ... vînătoare, fugarii sînt prinși 
de principalii lor urmăritori. Majo
ritatea alergătorilor din pluton fac 
eforturi evidente pentru a micșora 
distanța dintre ei și grupul fruntaș. 
In față insă se muncește serios, A. 
Sofronie, V. Burlacu, Z. Elekeș și 
V. Selejean ducind cel mai mult la 
trenă V. Hoța nu mai poate face 
față alurei impuse șl rămine. Acțiu- __ ... ... 3 dlft 

că plu- 
Și ast-

Elekeș (Steaua), N. Voican (Din.), 
A. Sofronie (Din ), St, Pencev (select. 
Gabrovo) și Fr. Gera (Olimpia) toți 
cronometrați cu 3 h 07:55 (medie ora- 
ră — 43,080). Azi se desfășoară eta
pa București — Oltenița si retur, cu 
plecarea la ora 9 din fața stadionu
lui Olimpia,

Tr. IOANIȚESCU

RULMENTUL BidLAU La

nea fugarilor se consolidează 
ce In ce mai mult, mai ales 
tonul începe să se resemneze.
fel după o evadare de peste 80 km, 
la sprintul final învinge V. SELE- 
JEAN (Dinamo) urmat, in 
de C. Grigore (Din.), P. 
(Steaua), V. ’

ordine,
____  Soare 

Burlacu (Olimpia), Z.

Ieri .după amiaza. , - .
can din Capitală, s-au î itfii 
cadrul etapei a XVTH-iea • -i? 
A de rugby, formațiile Vulcan i 
mentul Fîirlarl Partida plăcu 
tatorilor prin ardoarea cu care 
lou.ă combato' te 'Mulat tă 

prie victoria. Oaspeții, în pofid-: 
tuluj că n-au reușit să înscrie 
un punct, au acționat cu multă am
biție oferind faze destul de „curate” 
Bucureștenii au început bine partida, 
concretizind prin Mazilu (Iov. ued.) 
și Ghioa (d.g.) două din ocaziile avute. 
Scor final: 6—0 (6—0) in favoarea 
echipei Vulcan. A arbitrat bine FL 
Tudorache,

ele
fap- 
nic» 
am
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Zonele de agrement ale Capitalei vă așteaptă
V

ODIHNĂ PLĂCUTĂ (DAH ACTIVĂ)
LA IARBĂ VERDE!

lată-ne, din nou. tn 
sărbători a primăverii 
țește verdele fraged al 
frunzelor cu flamurile

in care se

ACEȘTI TINERI MINUNAȚI CARE CALCĂ

pragu! marii 
care înfră- 
ierbii și al 
roșii ale pro

letariatului I Vom cinsti cu alese
și statornice simțăminte ziua solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc, vom ieși, chemați de vechi 
tradiții, în mjilocul naturii renăscu
te, la iarbă verde.

în întreaga țară s-au pregătit — în 
acest, scop - programe cultural- 
sportive ce vor da un conținut in
structiv și recreativ zilelor de repau’ 
pe care ie străbatem. Ne vom re
întoarce, apoi, la ocupațiile noastre, 
lingă strung, în fața unui tablou 
de comandă, asupra unei planșete. Și 
putem reveni cu vigoare reîmpros
pătată, cu puteri noi de muncă dacă 
vom folosi timpul 
face mișcare în 
străbătînd poteci, 
jocuri . sportive eu 
tiv

Ne propunem. în ___  __ _________
să oferim cititorilor noștri din Ca
pitală care vor dori să-și petreacă 
una din aceste zile în pitoreștile 
împrejurimi ale orașului, citeva 
puncte de reper pentru- a le înlesni 
alegerea și accesul la ele.

SPRE BANEASA ȘI SNAGOV
Dincolo de salba de lacuri din 

nordul Capitalei, șoseaua ce duce 
spre Ploiești ne poartă spre citeva 
importante zone de agrement.

PĂDUREA BANEASA (autobuzul ■ 
48 și curse speciale I.T.B.). Alei în
zestrate cu bănci 
pădure cu alură ,___
își mai au locul i grădina 
gică, o rezervație

vaporașele, de luminișuri _  ___ __
organizează distracții sportive. Din 
ambele complexe turistice se pot e- 
fectua vizite la mănăstirea Snagov 
(monument de arhitectură din sec. 
XVI).

PĂDUREA COCIOC (cursă I.T.A 
pînă la moara Brătulești, apoi pe 
jos) Un admirabil itinerar pentru

ștrand și plajă. O plimbare de . 5 km 
ne duce la Popești, unde a existat 
o mare așezare getică, probabil Arge- 
dava.

DUMITRANA (curse I.T.A.), 
mai nou. dintre locurile de _ 
menț din jurul Capitalei, aflat pe 
malul Argeșului, la sud de corn 
Măgurele.

cel 
agre-

Trebuie să recunoaștem că, dumi
nică dimineața, înaintea finalei 
Turneului F.I.R.A. pentru juniori, 
foarte puțini erau cei care între- 
vedeau o victorie a tricolorilor 
noștri. Prea se detașase, în parti
dele precedente, XV-le francez, de- 
monstrînd o înaltă clasă, pentru 
a mai lăsa speranțe că ar putea 
ceda în ultimul act al întrecerii și, 
mai ales, foarte greu trecuseră bă
ieții noștri de italieni, într-un meci 
din semifinale în care firesc ar fi 
fost să zburde, să cîștige ușor.

Dar am văzut pe „Giulești". în 
finala cu Franța, un XV românesc 
care ne-a amintit de virtuțile ma
rilor noștri rugbyști, de Penciu și 
Moraru, de Titi lonescu și Mari- 
nache, de toți cei care au reușit 
nu cu prea mulți ani în urmă, să 
îngenuncheze faimoase echipe de 
club din Anglia și chiar pe repre
zentanții cocoșului galic 1 Am vă
zut, într-adevăr, acolo, pe stadionul 
de lingă podul Grand, parcă o altă 
echipă a cadeților români, hotărîtă 
— cu orice preț — să învingă, o 
formație monolit, care a dat o su
perbă lecție de dăruire.

★
Cine sînt acești 15 

repetat performanța 
cut, de la Roma ?

LUI PENCIU. VIOREL MORARU, TITI I0NESCU

detn prima bancă, în dreapta, pe Sorin Fuicu, de data aceasta in rolul 
Fotografii de Th. MACARSCHI

liber pentru a 
mijlocul naturii 
iuind parte la 

caracter distrac-
cele ce urmează.

Aflăm de Ia Consiliul municipal al _ ____ .___ „ ________ — .
deri și instituții din Capitală vor deplasa de 1 Mai in zonele de agrement 
formații complexe care vor prezenta programe cultural-sportive, Tn ceea ce 
privește sportul, se prevede, o activitate bogată cuprinzlnd pe lingă demon
strații de box, lupte, judo, gimnastică etc., întreceri sportive distractive 
(tracțiune cu fringhla, diferite genuri de curse, se va juca volei și baschet 
pe terenuri improvizate în poienele respectivelor zone).

Astfel de programe cu demonstrații dar și cu participarea activă a celor 
veniți Ia iarbă verde sînt prevăzute la : MOGOȘOAIA, PUSTNICUL. BUDA- 
ARGEȘ și CHIAJNA (tn lunci Dîmboviței). Pe estradele din parcul Herăstrău 
vor avea loc mai multe demonstrații

sindicatelor că o serie de intreprtn-

sportive.

băieți care au 
de anul tre-

_ Ce reprezintă
ei în afara terenului de sport. în

Iubitorii rugby-ului l-au recunoscut, 
elev atent și silitor
totdeauna, Sorin este cunoscut ca 
un elev sîrguincios, plin de hotă- 
rîre, în tot ceea ce gîndește, în tot 
ceea ce face. Va termina liceul și

amatorii de drumeție căci străbate 
pădurea Cocioc, rest al codrilor 
Vlăsiei. De la moara Brătulești spre 
dreapta, prin pădure, la lacul Jianii. 
apoi la balta Scroviștea. biserica 
Bălteni (sec. XVII), balta Țigănești,- 
mănăstirea Țigănești (șec. 

De aici cursă I.T.A. spre

COMANA (cu trenul
București - Giurgiu; gara Comana) 

’, avînd o ba.tă In 
și o mănăstire

XIX).
București

LA .VECHIUL FALAT BRlNCO-

ceului industrial de transporturi, 
cursul seral. Două lucruri îi plac 
acestui tînăr jucător de linia a 3-a: 
rugbyul, evident, în primul rînd, 
și apoi motorul cu explozie. Pen
tru cunoașterea acestuia stăruie de
seori peste orele de producție. 
Pentru perfecționarea în mecani
că intenționează să urmeze învă- 
țămîntul superior.

Cîteva cuvinte și despre alt tînăr 
din această echipă de aur, George 
Milca. Este fundașul echipei, spor
tivul cu nr. 15. Numărul lui Pen
ciu. El merge curajos pe urmele 
lui Alexandru „cel Mare" : -30 din 
cele 54 de puncte înscrise în tur
neu sînt opera lui. Așadar, 
pe buturile echipei, Milca, inter
calat printre coechipierii săi, în 
acțiunile ofensive, a fost și un 
realizator excepțional. Elev în cla
sa a X-a a Școlii generale „Dumi
tru Petrescu", George Milca își 
rită titlul de sportiv fruntaș, 
tînăr care studiază temeinic.

Pentru fiecare din cei 15 s-ar 
tea scrie multe rînduri, 
Ghiță, un autentic căpitan de e- 
chipă, pentru Cantea, neobosită 
aripă, pentru Holban, un excelent 
partener al lui Moraru în linia de 
mijlocași, pentru... da, chiar și 
pentru Florin Atanasiu, un mare 
talent, dar un jucător prea indivi
dualist, absent — din acest motiv 
-— din partida cu Franța. O mică 
lecție educativă pe care Florin, 
vrem să credem, a înțeles-o.

In final, cîteva rînduri și pentru 
cei 4 tehnicieni care s-au aflat la 
cîrmele echipei. Toți au merite de
osebite : Nicolae Vizitiu pentru mo
dul cum a pregătit liniile dinapoi : 
Traian Doiciu pentru forța și per
sonalitatea imprimate înaintării. 
Alexandru Carnabel pentru per
spicacitatea cu care și-a notat toate 
„tainele" din jocul francezilor, E- 
duard Denischi, fiindcă a 
coordonator ideal. Sobru, 
chiar, în laude, dar drept 
lumea.

Așadar, pe urmele lui 
Titi lonescu și Viorel Moraru 
află sportivi de nădejde Să-i aju
tăm nu numai atingă niscurile 
pe care s-au ridicat predecesorii 
lor, ci și să-i întreacă Și aceasta, 
spre gloria rugbyului. a mișcării 
noastre sportive.

T. BRĂDEȚEANU

locul lui de muncăAnania Dziadyk, la

Pădure întinsă, 
lunca Neajlovului. 
(sec. XVI).
- PE „ȘOSEAUA
Șoseaua ce duce 

miță și ... .... 
lingă citeva pitorești locuri de 
end:

PADUREA ANDRONACHE 
buzele 51 și 69). cu pîlCuri de 
bătrini, cu multe luminișuri 
feră urr "cadru plăcut.

PĂDUREA AFUMAȚI

stăpîn

SOARELUI"
spre litoral (nu- 

„Șoseaua soarelui"), trece pe 
week-

UN GRUP DE ELEVI, MEDGIDIA. 
„Sîntem un grup de elevi fruntași de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu*. din Med
gidia. La noi în oraș, după răsună
toarele succese ale lui Ilie Năstase, 
«sportul alb» a luat o mare amploare. 
Semnificativ, credem, este faptul că, 
dacă în urmă cu trei ani, numai două 
persoane aveau rachete în oraș, astăzi, 
numărul acestora a trecut de o șut i, 
îndrăznim să afirmăm că și ce^ car® 
vă scriu aceste rînduri, tot jucînd, au 
făcut progrese simțitoare. Noi organi
zăm aproape lunar concursuri, dar în
tâmpinăm dificultăți, lipsindu-ne un 
fileu regulamentar. Conducerea școlii 
este dispusă să cumpere unul. Dar, de 
unde în primul rînd, aveți toate 
motivele să vă bucurați că aveți spri
jinul conducerii școlii. . Dar, orice 
început este greu. Și, dac$ s-a putut 
trece repede de la două rachete la o 
sută, evident, lucrurile. $u mai sînt 
la fel de simple, cîria |se ajunge la 
fileuri și la terenuri. ■ Dat cu răb
darea, se trece mareăf 1 Oricum, ne- 
fiind vorba de meciuri pentru Cupa 
Davis, ați putea folosii lai partidele dv. 
și fileuri mai puțin regulalnentare, con
fecționate cu mijloace" loclle.

RADU DAN, BREAZA. Ne spuneți că 
sînteți „un înflăcărat .suporter al echi
pei Petrolul". • Am bănuit,. Dacă nici 
cei din Breaza n-ar ține cu Petrolul, 
cine să țină ? Cei din Crâiova ? iată 
formația pe care a aliniat-o echipa dv. 
favorită, în meciul cu Siderurgistul Ga

VENESC
MOGOșOAIA (autobuz . _ ..

speciale I.T.B.) Plăcută zonă de a- 
grerpenț pe malul lațul.ui Mogoșoaia, 
in pădurea cu același nume unde 
se înalță faimosul1 iialat al iui C 
Brîncoveanu (Sec. , XVIII). Ștrand, 
debarcader, poieni pentru activități 
sportive de agrement.

BUFTEA (curse I.T.A,). Continuînd 
o . drunțul , .pe așge,ași șosea. după 5

60; curse

brăzdează această 
de parc în care 

„ zoolo-
y . - 7 - - de cerviaee, C ■șu.iua. u'iud „
fazanene și faimosul poligon Tunari. km, ajungem în oraștil Buftea,, cu 

a . c-at. . ...,x trăsături de stațiune1 turistică’ lac,
ștrand, debarcader, un frumos parc 
etc., ' i

LUNCA ARGEȘULUI
Sud-vesțul orașului are. mulțumi

tă Argeșului, cu lunca sa generoasă, 
alte puncte de atracție turistică t

BUDA—MIHĂILEȘTI (autobuz 57 ; 
curse I.T.A.). O luncă vastă, cu po
ieni pentru demonstrații și întreceri 
sportive caracter distractiv

cu alură

SNAGOV SAT (curse I.T.A., ple
care : autogara Băneasa). Comple
xul turistic de lingă satul Snagov 

terenuri de volei 
vecinătatea lacului 

atu-uri sportive

este înzestrat eu 
și baschet, iar 
îi conferă alte _____

(ștrand, posibilități de canotaj etc.). 
SNAGOV PARC (curse speciale 

I.T.B.): complex turistic situat De 
malul vestic al lacului Snagov. dis
pune de ștrand și posibilități pen
tru plimbări pe lac cu barca

... «A

Baseball-ul este unul dintre sporturile cele mai populare in Cuba, lată-i 
intr-o partidă demonstrativă

Teofilo Stevenson (la
pe redutabilii pugiliști, campioni olimpici, 

serviciu) și Emilio Correa (primitor).

BASEBALL LA BUCUREȘTI!
9

Com
plexului sportiv „23 August" a 
găzduit o manifestare puțin obiș
nuită : o partidă de baseball. Prota- 

care

Recent. unul din terenurile 
plexului sportiv

goniști, studenții cubanezi 
frecventează cursurile facultăților 
bucureștene și membrii lotului de 
box al Cubei

Spectatorii prezenți, in majorita
te jucători de oină ai echipelor din 
Capitală, au avut prilejul să asiste 
la o demonstrație care a dovedit 
frumusețea acestui sport atit de 
popular in țara prietenă. Acești me
sageri ai sportului din Cuba (a că
rei selecționată este campioană 
mondială), cu toate că practică 
baseball-ul doar ca divertisment, au 
făcut o bună propagandă jocului.

Desigur la această originală dis
pută sportivă, punctul de atracție 
l-a constituit prezența redutabililor 
pugiliști cubanezi și, în special, a 
campionilor olimpici Teofilo Ste
venson și Emilio Correa Ambii au 
arătat o mare poftă de joc și, de 
cite ori au acționat au dovedit o 
bună cunoaștere a acestui sport, 
lansind sau servind cu precizie. 0- 
cupînd prompj bază cu bază.

Oiniștii noștri au rămas plăcut 
impresionați de baseball, nutrind, 
însă, părerea de rău că din cauza 
timpului nefavorabil, nu au putut 
împărtăși, la rîndul lor, din taine
le jocului de oină. Prezent aici, se
cretarul general al F.R O., C. Opri- 
țescu, ne-a declarat, raferi’Or la a- 
ceastă demonstrație, următoarele: 
„Apropiat de sportul nostru națio-

nai, avînd citeva elemente comune 
cu acesta (bastonul, mingea și, oare
cum, locurile de refugiu) baseball- 
ul are numeroase momente de ma
ximă tensiune, mai ales atunci cind 
serviciile sînt lungi".

(auto-, 
arbori 
ne p- 

reconfortant. 
.... (autobuzul 

50). se află în vecinătatea comunei 
cu același nurrte unde funcționa 
în 4742 una din primele manufacturi 
ale Bucureștiului : o postăvăric Bi
serica comunei datează din 1696 fiind 
înălțată de stolnicul C. Cantacuzino

LA RĂSĂRIT DE ORAȘ
în continuarea șoselei Panteli- 

mon care trece pe lingă complexul 
sportiv „Metalul" și pe lingă noul 
ștrand de pe malul iacului Pante- 
Iimon-IÎ ajungem în alte zone îm
pădurite ale orașului :

PADUREA PUSTNICUL (autobuz 
46, curse I.T.A., curse spefliale 
I.T.B.); alcătuită din arbori bătrini 
dar și din vegetație tînără. ea are 
alei bănci, un debarcader pe locul 
Pasărea, poieni pentru jocuri spor
tive. Loc preferat de întreceri la O- 
rientare turistică.

PADUREA CERNICA (autobuz 47 
curse I.T.A., curse speciale I.T.B.) 
O întinsă .pădure la est și 
de lacul Cernica. unde s-a amenajat 
un mare ștrand.
năstirea Cernica (sec. XVII) cu un 
interesant muzeu

nord-csr
în pădure : mă-

viața cotidiană, în cea socială ?
Sînt tineri care se remarcă, îna

inte de toate, printr-o extraordinară 
maturitate în gîndire, in compor
tare. Sînt tineri pentru care spor
tul, rugbyul îndrăgit din toată fi
ința lor, constituie o completare a 
vieții de elevi, de muncitori, de 
tehnicieni. Sînt cetățeni care merită 
prețuirea și respectul semenilor lor.

Unul din’ cei 15 se numește 
Sorin Fuicu și este elev în ultimul 
an la Liceul „Aurel Vlaicu”. Din-

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA STADION

FOTBALUL, DINCOLO DE SPECTACOL*)
1 Este cunoscut faptul câ în spatele 
oricărei performante sportive se află 
numeroase ore de antrenament asiduu, 
cu un mare consum de energie că la 
rezultate deosebite nu se poate ajunge 
decît efectuînd, uneori plnă la automa
tism. diverse exerciții. De la un astfel 
de regim nu fac excepție nici fotba
liștii. fapt ilustrat șl de recentul volum 
avînd ca autori pe I. Voica și M. Ra
dulescu, apărut în Editura Stadion și 
intitulat „Fotbal — exerciții". După cum 
afirmă autorii, „ideea de bază a lu
crării o constituie «exersarea in condi
ții de joc și apropiate de joc», ca parte 
integrantă a antrenamentului, concre
tizată tn exerciții care să constituie 
componente ale locului, reprezentînd o

care să respecte atit forme- 
__ conținutul acestuia". Adresată 

tuturor antrenorilor, indiferent de cate
goria în care activează echipa, bazată 
pe o bogată bibliografie de specialitate, 
autorii au realizat un volum ce va a- 
duce o imoortantă contribuție la ridi
carea nivelului profesional al 
care lucrează în acest domeniu, 
meroase chlnograme și desene 
gățesc noțiunile de ordin teoretic refe
ritoare la dezvoltarea calităților, motri
ce, a capacității de efort, la exersarea 
tehnicii și tacticii.

•) I. Voica, M Rădulescu — Fotbal 
exerciții. Editura Stadion. 1973, 135 pag,
6 lei.

modelare 
le. cit și

celor 
Nu* 

îmbo-

PENTRU A DEVENI UN BUN JUCĂTOR DE VOLEI *)
Ip școală, voleiul se numără prin 

tre sporturile cu cea mai mare popu
laritate. fapt care poate determina 
crearea unei largi baze de masă pen 
tru performanță, fiecare unitate de 
tnvățămînt putînd deveni, mai mult 
decît plnfi în prezent, un nucleu mai 
eficient de răspindire a noțiunilor 
privind acest sport. Recent, prof Eu
gen Scarlat a pus la îndemina an tre

uorilor care se- ocupă de pregătirea 
formațiilor școlare o lucrare, „Volei", 
care „tratează, tn special, factorii an
trenamentului ; iar în cadrul fiecă
rui capitol exercițiile sînt destinate, 
tn primul rînd, muncii de inițiere- 
învățare șl apoi perfecționării juca 
torilor și- jocului în sine"

Acest volum se adaugă celorlalte 
lucrări din acest domeniu, îmbogă 
țind bibliografia de specialitate, tn 
tr-un sport care a cunoscut numeroase 
succese de prestigiu.

BIROUL DE OBIECTE PIERDUTE

Foto- ion MIHAlCA

*) Eugen Scarlat — Volei. Editura 
Stadion, 1973, 157 pag., 6,25 lei.

Emanuel FANTANEANU

me
de

pu- 
pentru

— Dv ce ați pierdut ?
— Meciul!

va merge la Politehnică. Vrea să 
lucreze mîine ca inginer alături de 
Viorei Moraru, de Vasile Mladin, 
de Radu Demian, de Costel Stănes- 
cu, de 
nostru, 
trebuie 
onoare. ____ __ _______
cel mai constant-valoric jucător, ală
turi de 
F.I.R.A.,

Unul 
Moraru. 
dată deținut de Titi lonescu. Dan,. 
muncitor la U.R.A. Grivița, repre
zintă un model de hărnicie în pro
ducție, așa cum este și pe 
dintre cele două buturi.

Unul di» cei 15 este și 
Dziadyk — copia Iui Viorel 
cum îj spun colegii de club, de la 
„Școlarul" — tovarăș de muncă cu 
Dan și în aurind absolvent al pi-

atîtea glorii ale rugbyului 
Și pentru a ajunge iîngă ei, 
să merite o asemenea 
Sorin Fuicu. care a fost

Oțetaru în tot turneul 
știe exact ce vrea.

din cei 15 este și Dan 
care a jucat pe postul altă-

fost un 
zgîrcit 

cu toată

Penciu, 
se

gazonul

Anania
Moraru,

REVOLUTIONARI DE LA> 1848 DESPRE EDUCAȚIE FIZICA

VASILE ALECSANDRI: 
AVERILE UNUI VOINIC 

PUTERILE LUI!

lați, din finala Cupei României, cîș- 
tigat de ploieșteni cu 6—1, după ce 
trăiseră momente de emoție, la des
chiderea scorului, de către.. . gălățeai: 
Sfetcu (Mihai lonescu) — Pahonțu, 
Dumitru Niculae, Florea. Pal — Ivan, 
Marin Marcel — Badea, D. Munteanu, 
Dridea, A. Munteanu și Moldoveana.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. Un ca
tren, inspirat de faptul că Ilie Năs
tase a cîștigat pentru a treia oară con
secutiv turneul de la Monte Carlo :

în acele părți faimoase. 
Unde domină ruleta,
De trei ani în șir, Năstase
Ciștigă, dar cu. . . racheta !

FLORIN POPESCU, BRÂILA. Poftim, 
vă satisfac rugămintea și vă public 
adresa : strada Dorobanților 576. s-ar 
putea, deci, să primiți scrisori de la

Se vor împlini curînd 125 de ani 
de la apariția acelei vibrante „Pro
testație in numele Moldovei, a ome- 
nirei și a lui dumnezeu I", al cărei 
autor — „mădular a comitetului ales 
de obște pentru 
sale" — a fost 
(1821—1890). Este 
ne reaminti că 
„pasteluri", a fost totodată și un în
focat luptător pentru ideile revolu
ției pașoptiste, pentru cauza și reali
zarea Unirii. Dar, rîndurile care ur
mează, nu se vor referi nici la perso
nalitatea marelui patriot și nici Ia 
arta poetică a bardului de la Mir- 
cești. Ele se vor referi la unele din
tre preocupările, îndeobște mai pu
țin cunoscute, ale lui Vasile Aiec
sandri.

mișcare, pasionat de 
vinătoare, el ne-a 

mărturii scrise des-

redacția cererilor
Vasile Aiecsandri 

un prilej pentru a 
poetul delicatelor

MOZAIC GĂLĂȚEAN
• La 6 mai 1893. profesorul gălă- 

țean Giacomo Merichi a conceput 
și construit un balon, cu care s-a 
înălțat. Balonul s-a lovit însă de 
crucea bisericii grecești și s-a pră
bușit în lacul Brateș. Fiind un ex
celent înotător, profesorul a reușit 
să se salveze.□eșen de Titi GHEORGHIU — VasluiDumitru NEGREA

• Primul meci profesionist 
box s-a desfășurat in anul 1923. 
vînd 10 reprize a 3 minute. Este 
vorba de întîlnirea dintre Constan
tin Nour (actualul antrenor emerit) 
și englezul Jeffries Lin.gdton, cîști- 
gată la puncte de pugilistul român.

• Primul meci internațional de 
tenis de cîmp la Galați a avut loc 
în zilele de 17 și 18 iunie 1934 Re
prezentativa Bulgariei a învins cu 
scorul de 
Galați. Tn echipa gazdelor 
pe atunci 
găiățeanul

• Primul meci demonstrativ de 
rugby a avut loc la 22 aprilie 1934. 
intre două echipe venite din Ca
pitală.

• In anul 1934 a fost inaugurată 
stațiunea sporturilor de Iarnă de la 
Filești. Era compusă dintr-o 
de 600 m pentru schi, și alta 
m pentru bob.

• Prima expoziție sportivă 
lima 1) a fost deschisă în februarie 
1948 cu ocazia conferinței regiona
lei O.S.P.

• In anul 1921 a avut loc primul 
concurs de mare fond pe Dunăre, 
la care au participat concurenți din 
mai multe orașe.

• La 19 aprilie 1934, s-a dispu
tat pe terenul garnizoanei din lo
calitate primul meci de fotbal din
tre două echipe sătești : Slobozia 
Conachi — Independența (3—2).

de 
a-

3—1 selecționata orașului 
evolua 

și campionul României, 
Ion Bunea.

pistă 
de 300

(Și ul-

T. SIRIOPOL

îndrăgostit de 
înot, călărie și 
lăsat numeroase 
pre toate acestea și, mai ales, despre 
plăcerea de a călători pe orice me
leaguri, tn primul rînd, însă, pe 
cele ale patriei sale, acolo unde mun 
ții ni se par a fi „cei mai pitorești 
de pe fața pămîntului", văile „cele 
mai îmbelșugate cu holde și cu flori", 
apele „cele mai limpezi", iar cerul 
„cel mai senin" Literatura noastră 
turistică datorează acestui poe’ 
descrierea unei’minunate „plimbări la 
munți", care, din păcate, nu a fost 
încheiată — așa cum dorise Vasile 
Aiecsandri — cu o suire pe Ceahlău, 
dar... „așa sînt mai toate proiectele 
omenești, mai ales cele care se ating 
de voiajuri. Le faci iarna, și cum 
răsare soarele de primăvară se to
pesc ca omătul"...

Cea mai elocventă dovadă a aten 
ției pe care a acordat-o Vasile Aiec
sandri educației fizice, tradiției șl 
sensului pe care-1 are aceasta, se 
poate regăsi — deloc surprinzător - 
în scrierea „Românii și poezia lor", 
datînd chiar din anul revoluției de 
la 1848. A trecut de atunci mai bine 
de un secol, dar și astăzi (și pro
babil totdeauna). în rîndurile ei vom 
găsi o bogăție de date și argumente 
privind îndelungata practicare a exer- 
clțlilor fizice în rîndul poporului nos
tru. Subliniind faptul că poeziile 
populare sînt „comori neprețuite, în 
care putem descoperi icoane vii și
poetice de(spre) obiceiurile șl de(spre) 
prejudițlile neamului românesc", Va
sile Aiecsandri menționează prezența 
în balade a „luptei trupești" eare 
„au rămas din vechime un obicei care 
domnește pretutindeni la munți și 
la cîmpii, și biruitorul este incunu- 
nat de stimă și respect, precum odi
nioară, la Roma, gladiatorii cei mai 
vestiți".

„Trînta — continuă el — gioacă 
un rol mare la sărbătorile poporale 
și adeseori ea hotărăște înclinarea 
inimilor fecioare. în vreme ce bă- 
trînli stau culcați pe iarbă, povestind 
despre vremea veche, în vrem ce 
nevestele și insurițeii gioacă in horă, 
mulți din flăcăi fac rămășaguri pe 
trinte, se apucă la luptă, și copiii 
li imitează pinpreglurul lor*.

Poetul nu ezită să dea șl amă 
nunte... tehnice asupra diferitelor „ca 
tegorii" de trînte i „voinicească, mo
cănească, ursărească, pe dreptate", a- 
supra modulul în care începe și se 
încheie lupta etc.

Dar, mai presus de orice, Vasile 
Aiecsandri subliniază cu îndreptățită 
mtndrie meritele unul popor animat 
de „asemlne simțiri cavalerești", tn- 
Cît și-a păstrat neîntinate toate re
gulile „luptei pe dreptate", pentru că 
„averile unui voinic" nu sînt altele 
decît „puterile lui" I

Dorin ȘTEFLEA

alți suporteri ai lui Dinamo. Dv. aș
teptați. totodată, să vi se trimită in
signe, fanioane, fotografii. Poate că 
va trebui să așteptați ceva mai mult. 
Dar, dacă sînteți tinăr, nu contează!

COMAN NAFTUILA, TG. MUREȘ. Nu
mai cei doi Dumitriu, II și III, de la 
Rapid, sînt frați. între ei și Dumitriu IV, 
de la Steaua, nu există nici o legătură 
de rudenie.

PETRE STOICA TÎLMACIU. „Am fa- 
cut un pariu, din cauza căruia nu 
pot să dorm nici noaptea (n.n. Ați 
încercat și cu Ciclobarbital ?). Un ju
cător execută o lovitură liberă, din 
marginea careului său, dar în loc să 
trimită mingea spre poarta adversă, el 
trimite mingea spre propria lui poartă, 
pentru a fi degajată de portar Dar, a-

cesta nu este atent și mingea Intră di
rect în plasă. Este gol Nu. Este 
corner, dintr-o lovitură liberă directă 
neputîndu-se înscrie un gol, direct, în 
proprie poartă. Dar, dacă portarul, în- 
cereînd să oprească mingea și să evite, 
deci, cornerul, atinge mingea, dar n-o 
poate opri și ea intră în poartă — 
este gol ! Lămurindu-vă cum stau 
lucrurile, atît într-un caz, cit și Intr-al
tul, vă doresc somn ușor.

PETRICA LIVIU, ORADEA, „fn numele 
asociației sportive Olimpia Oradea, 
aduc mulțumiri brigăzii de arbitri bucu- 
reșteni (la centru : M. Bică) pentru te
lul cum a condus meciul dintre echi
pele de fotbal Metrom Brașov și Olim
pia Oradea, meci pierdut de noi. Ne-ar 
bucura ca pe viitor să avem parte de 
asemenea arbitraje". Dar nu și de a- 
semenea rezultate, bineînțeles 1 Eu zic. 
oricum, să amintim șt numele tușlertior 
din această brigadă : Gheorghe Vasileseu 
I și Constantin Dragotoscu,'

I. MERDARIU. BUCUREȘTI. Să vă 
spun formația eare a terminat la ega- 
litate, 1—1, cu Anglia, pe „Wembley** ? 
Am tnvățat-o, de mult, pe dinafară ! 
Iată echipa noastră : Gornfea — Săt- 
măreanu. Boc, Dinu. Deleanu — Anca, 
Nunwelller VI — Dembrovschi, Doml- 
de. Dumitrache și Lucescu. partida s-a 
jucat la 15 ianuarie 1S69.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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bal, fotbal, popice și tenis, concurs 
de orientare turistică și de îndemî
nare pentru automobiliști, la Su-

ceava, demonstrații de gimnastică 
de masă, la Gura Humorului, acti
vități polisportive și turistice în o- 
rașele județului și în comunele Li- 
teni, Moldovița, Vama și Putna.

ALTE SPICUIRI...
IAȘI : întrecerile de handbal, vo

lei și baschet vor angrena peste 40 
de echipe. O competiție populară 
de popice este programată pe arena 
Nicolina, iar o demonstrație de că
lărie, la baza hipică a orașului. La 
Ciric, tradițional loc de agrement, 
evoluții ale luptătorilor și judoca- 
nilor. Amatorii de orientare turis
tică au fost invitați pe Dealul Re
pedea.

REȘIȚA : Mari acțiuni turistice 
la Barajele Secu și Valing, Cheile 
Prolas, pe Semenic, cu numeroase 
activități cultural-sportive la fața 
locului.

KM. VÎLCEA : O duminică spor
tivă „în premieră" se va desfășura 
în satul Găpezești.

PITEȘTI : Societatea de turism 
„Gentiana" organizează, prin filia
lele sale, drumeții și excursii la 
Cheile Argeșului, Lacul Vidraru, 
Vîrful Gițu, Clăbucet și în zona 
Muscelului. Pe traseul Sătic — Va
lea lui Ivan — Piatra Craiului, un 
grup de 50 de ghizi și membri ai 
echipajelor Salvamont din Pitești, 
Curtea de Argeș și Cîmpulung vor

efectua ture alpine, antrenamente și 
demonstrații practice. Serbări cîm- 
penești, cu numeroase activități 
sportive în program, la Ștefănesti, 
Pădurea Valea Ursului, Pădurea 
Gherman, Pădurea Trivale.

GIURGIU : „Crosul țesătoarelor" 
— în Parcul orașului. Pe terenurile 
de sport ale asociațiilor Dunărea, 
Olimpia și Cetatea — concursuri de 
baschet, volei, handbal, fotbal, șah, 
popice și ping-pong. O întrecere 
de carturi și biciclete pentru pio
nieri.

ORADEA : In pădurea Cetarin — 
4 concursuri de orientare turistică : 
„Cupa Poligrafiei", „Cupa 1 Mai", 
„Cupa pionierilor" și „Voințiada" 
Finalele „Cupei 1 Mai" la fotbal fe
minin, volei, handbal, baschet și 
popice. Finala județeană a „Crosu
lui tineretului".

DROBETA TR. SEVERIN : Vast 
program polisportiv pe Stadionul 
1 Mai. La Orșova, demonstrații de 
carting ale pionierilor (pe faleză), 
concursuri de caiac-canoe și iahting 
(clasa „Optimist") pe „Marea" Por
țile de Fier.

DIN MII DE REZULTATE...

„CUPA DINAMO" A RAMAS CLUBULUI ORGANIZATOR
s

Ieri s-a încheiat pe poligonul Di
namo din Capitală tradiționala com
petiție cu caracter republican, „Cupa 
Dinamo". întrecerile au fost, în ge
neral, de un nivel tehnic acceptabil; 
la unele probe s-au obținut chiar re
zultate valoroase, ca de pildă, la pis
tol liber (Dan Iuga — 558 p) și armă 
standard 3X20 focuri (Magda Borcea 
— 571). Trofeul a revenit trăgătorilor 
dinamoviști care au ocupat la majo
ritatea armelor cele mai multe locuri 
fruntașe.

In proba de armă standard 3X20 
focuri senioare, Magda Borcea a rea
lizat un valoros 571, fiind la, _ .. __ două 
puncte de recordul național. Rezul
tate demne de remarcat au obținut 
și primii clasați în aceeași probă la 
primii clasați în aceeași 'probă la 
juniori: dinamovista Angela Tudorică 
și M. Teodoru, de la Steaua.

în cea de a doua probă a zilei, pis
tol sport, rezultatele au fost foarte 
modeste, cîștigătoarea la fete, cam
pioana țării, Ana Buțu a punctat 
doar 562. Mai constant, față de uiți-

mele sale evoluții, a fost juniorul 
clubului Metalul, Liviu Stan, care a 
atins cifra de 570 p.

REZULTATE TEHNICE: — armă 
standard 3X20 f senioare: 1. Magda 
Borcea (l.E.F.S.) 571 p: culcat 196 - 
picioare 183 — genunchi 102, 2. Ma
riana Feodot (Dinamo) 568 p, 3. Ana 
Goreti (Olimpia) 566 p, 4. Edda Baia 
(l.E.F.S.) 564 p, 5. Melania Petrescu 
(Dinamo) 562 p, 6. Veronica Stroe 
(Dinamo) 555 p; junioare: 1. Angela 
Tudorică 
—181), 2. 
șani) 548 
șov) 547 
(Steaua) 
Barbu (l.E.F.S.) 550 p, 
(C.F.R. Arad) 549 p. 
30+30 f — fete: 1. ‘ 
pia) 562 p (la precizie 278 
ză 284), 2. Liliana Ionescu (Olimpia) 
549 p, 3. Cristina Paraschivescu (Me- 
trom Brasov) 542 p; juniori: 1. E. 
Stan (Metalul) 570 (290—280), 2. G 
Calotă (l.E.F.S.) 566 p, 3. M. Buduri- 
șan (®Ț.A.) 561 p.

Clasament general : 
229 p, 2. Steaua 123 p,

(Dinamo) 550 p (190—179— 
Aurora Podaru (Unirea Foc- 
p, 3. Eva Olah (Activul Bra- 
p; juniori: 1. M. Teodoru 
554 p (191—171—192), 2. Gh.

3. A. Sărkozi 
Pistol sport 

Ana Buțu (Olim- 
la vite-

1. DINAMO
3. l.E.F.S. 92 p

T. RABȘAN

Turneul lotului de seniori

TRAIAN MARCU PERFORMERUL PRIMEI ZILE

BUCUREȘTI. „Cupa Vitan“ la te
nis : Dragoș Ionescu (cat. 11—12 ani) 
și Sorin lordache (13—14 ani), în
vingători în probele individuale; 
„Crosul Spartac" : Constanța Mi-

Miță (T.L.C.R. 1) și ion Ștefan 
(I.A.P.L. sector 6) au sosit primii în 
cursa fetelor și, respectiv, a băie
ților.

Meciuri frumoase, dispute dîrze, 
în „uvertura" turneului de verifica
re a jucătorilor din lotul național, 
ieri pe terenurile de la Progresul. 
Primul învingător al zilei — Toma 
Ovici. El a dispus — relativ ușor — 
cu 6—4, 6—1, 6—1 de mai tînărul 
său adversar Viorel Sotiriu, dar a- 
cesta i-a dat adesea o replică sus
ținută, rezolvată în dueluri strînse. 
Tot în trei seturi, dar cu mai multe 
momente de tensiune, a fost rezol
vată rivalitatea dintre Dumitru Hă
rădău și Sever Mureșan, în favoarea 
primului. De două ori, în seturile 
2 și 3, învingătorul a trebuit să lup
te contra setbaluri, reușind să-și 
adjudece decizia. Jocul n-a fost, 
însă, de o deosebită valoare tehnică. 
Scor : 6—3, 7—5, 7—5 pentru Hă
rădău.

„Meciul zilei" a fost furnizat de 
cei doi Marcu. Un meci cu întoar-

PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE
CONSTANȚA DlMBOVITA ILFOV

(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1) (Urmare din pag 1)

ceri de scor spectaculoase, 
multe momente de tenis 
prinzător. campionul național,. Vio
rel Marcu, a trebuit să cedeze 
fața fratelui său mai mic, 
Marcu. Acesta a reușit să’ 
vingă. în cele aproape trei 
joc, că lungul său stagiu în 
tate i-a fost folositor. El se .prezintă 
mult ameliorat în joc, loviturile sa
le de „stîngaci" sînt mereu derutan
te, prin efectul pe care-1 imprimă 
mingii, voleurile bine dirijate de pe 
ambele 
avantaj 
in setul 
în care 
și nervoase... s-au dovedit insufi
ciente. A cîștigat Traian Marcu, Ia 
scorul final de 2—6, 6—2, 2—6,
6—4, 6—4.

La turneu nu participă decît a- 
cești șase jucători, Ion Sântei ne
sosind la timp de la Tel Aviv, unde 
a participat la campionatele inter
naționale de tenis ale Israelului. 
Azi, programul cuprinde următoare
le meciuri : Mureșan — V. Marcu, 
Sotiriu — Hărâdău, Ovici — Tr. 
Marcu. Mîine : Mureșan — Tr. Mar
cu, Sotiriu — V. Marcu, Ovici — 
Hărădău. Jocurile încep de la ora 
14,30.

clar și cu 
bun. Sur-

în
Traian 

ne con- 
ore de 
străină-

părți. Viorel intrase cu un 
consistent (4—0 și 40—30 
4) într-un final de

resursele sale fizice — dar
meci,

Rd. V.

ROMÂNIA IUGOSLAVIA 4-3
IN TURNEUL DE POLO DE LA PESCARA

Debutantul Răducanu a marcat

28 (prin telefon). Repre- 
polo a României a de-

PESCARA, 
zentativa de . 
butat cu succes în noul sezon inter
național. Intîlnind în prima zi a 
„Trofeului Ilungaria", competiție de 
amploare ce se desfășoară în aceste 
zile la Pescara, formația Iugoslaviei, 
sportivii noștri au cîștigat la mare 
luptă cu scorul de 4—3 (1—0, 1—2,
0—1, 2—0). întrecerea a fost extrem 
de echilibrată, iar în final de-a drep
tul dramatică.

Poloiștii români au condus cu 2—0 
și apoi au fost egalați. La scorul de 
3—2 pentru echipa iugoslavă, forma
ția țării noastre a reușit să egaleze 
în ultima repriză, iar cu 10 secunde 
înainte de sfîrșit, debutantul Rădu
canu a marcat golul victoriei. Finalul 
meciului i-a găsit pe iugoslavi cu un 
om în plus, dar scorul a rămas ne
schimbat. Au înscris pe rînd: Cor-

5 sabreri

golul victoriei cu 10 secunde inainte de sfirșit

(1—0 din s.n.), Viorel Rus 
_  . ' ' ' . i acțiuni 
personale), Stanisic (2—1), Belamaric 
(2—2 și 2—3 din două penalty-uri), 
Viorel Rus (3—3 acțiune din centru) 
și Liviu Răducanu (4—3 din s.n.).

Arbitrul Tsandas (Grecia) a condus 
următoarele formații : ROMANIA: 
HUBERT (F. Slavei) — Nastasiu, 
SCHERVAN, I. Slavei, C. Rusu, V. 
RUS, Popescu, RĂDUCANU, Frîncu, 
Lazăr; IUGOSLAVIA: MARKOVIC
(Vezilic) — Savinovic, STANISIC, Lo- 
zica, Stamenic, DZONI, BELAMARIC, 
Polic, Franjkovic. Manojlovic.

în celelalte meciuri : UNGARIA— 
R. F. GERMANIA 9—2 (2—0, 3—2, 
2—0, 2—0) Au marcat: Szivos 5, Bod
nar 2, Farago, David (Ungaria) și 
Stotges, Teicher (R. F. Germania). A 
arbitrat Exerov (Bulgaria). ITALIA— 
OLANDA 6—4 (3—1, 2—2, 0—0. 1—1).

nel Rusu
(la capătul unei frumoase

Au înscris i De Magistris 3, Marsili 
II, Aversa, Simeoni (Italia) șl Reedyk 
2, Ketelaar, Ladeweer (Olanda). Ar
bitru : Asenzio (Spania).

Echipa României va juca în conti
nuare cu Ungaria și Italia cele mai 
dificile partide ale acestui turneu, iar 
după o zi de pauză va întîlni, pe 
rind, selecționatele Olandei și R. F. 
Germania. După cum ne-a declarat 
telefonic antrenorul federal, prof. 
Cornel Mărculescu, echipa noastră nu 
a strălucit în acest meci de debut. 
Totuși, jucătorii au știut să respecte 
indicațiile tactice primite de pe mar
gine, au fost mai atenți la concreti
zarea situațiilor de „om în plus“ și 
au dovedit o mare ambiție în obține
rea unei revanșe (după înfrîngerea cu 
8—7 de Ia Miinchen) în fața poloiști- 
lor iugoslavi. De reținut că, în ulti
mele 20 de luni, este pentru a doua 
oară cînd reprezentativa țării noas
tre întrece pe cea a Iugoslaviei în
tr-un turneu de amploare.

NĂSTASE
A

români calificați in optimi de finală
IN FINALĂ

(prin telefon de

fetș s-au purtat discuții deosebit 
de rodpice. Ele au prilejuit o rigu- 

w roasă investigație în problematica 
actuală a mișcării sportive constăn- 

-..i-.țenp,«datoare — așa cum s-a subli- 
țină 
care 
dez- 

să 
sînt 

proprii, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, operă 
de dimensiuni istorice în care se 
află angajat, sub conducerea parti
dului, întregul nostru popor.

Asupra acestui obiectiv funda
mental al mișcării românești de e- 
ducație fizică și sport a insistat cu 
precădere, în alocuțiunea sa. tova
rășul Constantin Mîndreanu, înfăți- 
șînd principalele direcții spre care 
va trebui canalizați munca orga
nelor și organizațiilor sporțive.

Luînd cu^oțuî».., tovarășul Vasile 
Vîlcu s-a referit pe larg la înaltele 
responsabilități care revin, în con
textul politic general din țara noas
tră, educației fizice și sportului, ri
dicate — pe bună dreptate — la 
rangul unei activități de interes na-, 
țional.

Principala îndatorire a tuturor 
celor chemați să pună umărul la 
progresul mișcării noastre sportive 
este de a trece neintirziat, cu tot 
elanul, la înfăptuirea noilor sarcini 
care revin acestui important com
partiment al vieții noastre sociale 

în Biroul executiv al C-J-E.F.S. 
au fost aleși: loan Iuga, președinte, 
Dumitru Ivan, prim-vicepreședinte, 
Ion Calotă, vicepreședinte al Con
siliului popular județean, loan Vîl- 
san, Constantin Jurcă, Toma Mareș, 
și Leonida Florea, vicepreședinți, 
Dumitru Panait și Gheorghe Răuță, 
secretari, precum și încă 8 membri.

datoare
| inai multe rînduri — să 
' cjt ritmul vertiginos pe 
irit cunoaște pe planul 

voltării sale economico-sociale, 
contribuie, prin mijloacele ce-i

înțeleapta politică a partidului nos
tru, trebuie să-i corespundă o miș
care sportivă de prim rang, acor
dată permanent la tonusul viu și 
puternic al tuturor celorlalte do
menii ale producției umane. A re
ieșit, din cuvîntul participanților, că 
acest obiectiv îndrăzneț, dar absolut 
necesar, este pe deplin realizabil.

în expunerea sa, tovarășul Ioviță 
Popa a arătat că recentul document 
de partid, prin inaltul său conținut 
de idei, prin valoarea sa teoretică 
și practică, dă soluții concrete pen
tru munca, din viitorul apropiat și 
în perspectivă, ce trebuie să se des
fășoare Pe tărîmul sportului.

Tovarășul Ion Stănescu, referln- 
du-se la marile disponibilități ale 
județului, Ia ritmurile ridicate de 
industrializare pe care el Ie înre
gistrează, la creșterea continuă a ni
velului de bunăstare materială și 
spirituală a celor ce muncesc — ex
presie a grijii neabătute a partidu
lui, personal a secretarului său ge
neral — a subliniat deosebit de 
pregnant că toate acestea creează 
condiții optime pentru continua 
dezvoltare a educației fizice și spor
tului. El i-a asigurat pe cei pre- 
zenți că vor găsi Ia Comitetul jude
țean de partid tot sprijinul și în
treaga solicitudine pentru îndepli
nirea în condiții optime a sarcinilor 
ce reies din Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Florea Ristache, pre
ședinte, Paul Oiței, prim-vice
președinte, Ion Marin, vicepreședin
te al Consiliului popular județean, 
Gheorghe Stan, Ion Iancu, Scarlat 
Drăghici și Nicolae Oprea, vicepre
ședinți, Nicolae Dincă, secretar, și 
încă 9 membri.

s-au angajat în mod solemn să 
transpună grabnic în viață sarcini
le de mare importanță pe care Ie 
trasează acest important document 
de partid și care au fost sintetizate 
in planul de măsuri ce și l-a pro
pus să-l înfăptuiască Biroul execu
tiv al C.J.E.F.S. ce va fi ales. El 
cuprinde numeroase acțiuni con
crete în domeniile educației fizice 
a maselor, a sportului școlar, a 
activității de performantă, a întă
ririi bazei materiale, precum și la 
capitolul atît de Însemnat al edu
cației socialiste, patriotice, a tine
retului sportiv.

Pe marginea tuturor acestor pre
vederi ale planului de măsuri, to
varășul Miron Olteanu a dat, în 
cuvîntul său, o serie de prețioase 
indicații pentru munca noului or
gan sportiv.

Sufilinifnd" h&cdsitatea conjugării 
eforturilor tufuVoȚ organizâțfilbf și 
instituțiilor care au responsabilități 
în domeniul sportului, tovarășul 
Gheorghe Necula a arătat că suc
cesul înfăptuirii integrale a sarci
nilor Hotărîrii depinde, în primul 
rînd, de priceperea, pasiunea și spi
ritul de exigență a întregului activ 
al mișcării sportive județene.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Gheorghe Marines
cu, președinte, Romulus Cioacă, 
prim-vicepreședinte, Alexandru Las- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Ion Mi nea, Toma 
Bordei, Ilie Stan, Rada Mocanu, 
vicepreședinți, Mihai Constantines- 
cu, secretar, și încă 9 membri.

AIACaCANOEțf
Competiția dotată cu „Cupa Dina

mo", care urma să se desfășoare ieri 
dimineață pe lacul Snagov, a fost 
amînată din motive tehnice.

Data reprogramării acestui concurs 
va fi anunțată din timp.

1

^Untfe 
Mergem

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. ("*......
A feminin).

BOX. Sala Grlvița Roșie, 
finala c---- ' ' '
juniori mari.

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

CICLISM. Stadionul Olimpia, ora 
9 : start în etapa a n-a a cursei In
ternaționale „Cupa Olimpia". Sosirea
— tn 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 Giuleștl, ora 10: 
Rapid Buc. — Rafinăria Teleajen 
(B. m); ora 11.15 : Rapid Buc. 
Universitatea Timișoara (A, f); 
ren Dinamo,

(Divizia

_ ora 10 : 
campionatului municipal la

f); te- 
— I —» 

" -f; ora"17.45 : 
_______ ____ Minăur Baia Mare 
(A.m); teren Progresul, ora 11: Pro
gresul Buc. — Rulmentul Brașov 
(A,f); teren Voința, ora 9 : Voința 
Buc. — PoUtehnlca 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, __
litehnlca Iași (Divizia A).

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

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

ora 16.30: Steaua 
Dinamo Brașov (A.m); 
Dinamo Buc, — I.—;

- C.S.M. Suceava;
ora 10.30 : Dlnamp — Ro

BUDAPRSTA, 20 
la trimisul nostru).

Echipa de sabie 
ua a reeditat performanța din 1971, 
terminînd pe locul IV competiția 
Cupa Europei. Sâbrerii bucureșteni 
au fost precedați în clasamentul fi
nal de formațiile : 
pesta (care a reunit majoritatea 
gătorilor fruntași ai Ungariei : 
rot, Gerevich, Hammang etc. 
care a dispus surprinzător, dar 
ritat de Ț.S.K.A,, în finală, cu 8—7), 
2. Ț.S.K.A, Moscova, 3. Honved Bu
dapesta (care a întrecut cu 9—6 pe 
Steaua în ultimul meci al acesteia). 
Pentru Steaua au punctat: Irimi
ciuc — 2. Marin — 2, Nilcă — 1, 
Nicolae — 1.

Sîmbătâ după masă, 158 trăgă
tori (în frunte cu numeroși cam
pioni mondiali și medaliați olim
pici) au început lupta în turneul in
dividual pentru Cupa Hungaria (in-

a clubului Stea-

1, Vasas Buda- 
tră- 
Mă- 

și 
me-

clusă în Cupa mondială). Trăgă
torii noștri lăsînd o bună impresie 
în Cupa Europei, sînt urmăriți acum 
cu un viu interes. Irimiciuc și Ma
rin polarizează întreaga atenție în 
jurul lor. Din cei șase sabreri ro
mâni, numai Alexe a fost eliminat 
în turul I. Irimiciuc și Marin s-au 
calificat mai departe cu 
Culcea și Nilcă au cules 
iar Nicolae 2 v. în turul 
ciuc și Marin au fost din 
tre protagoniști, dar și ceilalți co
echipieri ai lor au reușit să treacă 
în turul III (optimile competiției, 
care ia sfîrșit duminică seara).

cîte 4 v, 
cîte 3 v, 
II, Irimi- 
nou prin-

Tiberiu STAMA

CUPA fUROPEI IA SPADĂ

MADRID, 28 (Agerpres). — în sfer-i 
turtle de finală ale Turneului inter
național de tenis de la Madrid, cam
pionul român Ilie Năstase I-a eli
minat cu 4—6, 6—1, 6—2 pe francezul 
Jacques Thamin. Spaniolul Manuel 
Orantes, în mare formă, l-a întrecut 
cu 6—2, 6—2 pe Ion Tiriac (Româ
nia). Proisy (Franța) a dispus cu 6—4, 
6—4 de Zugarelli (Italia), iar Pa- 
natta (Italia) a cîștigat prin nepre- 
zentarea lui Gisbert (Spania), sufe
rind.

In semifinalele probei de dublu, 
Năstase și Norberg (Suedia) au în
trecut cu 6—2, 6—3 pe americanii 
Faulk și Gerken, iar spaniolii Gisbert 
și Orantes au eliminat cu 6—3, 6—3 
pe Bartlett (Australia) și Lara 
(Mexic).

în semifinale, Ilie Năstase l-a în
vins pe francezul Patrick Proisy cu 
6—2, 6—2, 7—5 și-1 va întîlni în 
finală pe învingătorul dintre Oran
tes și Panatta.

JOCURI INTERESANTE ÎN ETAPA DE AZI A DIVIZIEI Â

avea loc jocuri în ca- 
A (feminin și mascu-

Astăzi vor 
drul diviziei 
lin).

întrecerile
tru etapa a XXIl-a, prograrS^B^În 
Capitală un meci deosebit flb“inte
resant : Rapid București — Univer
sitatea Timișoara. Partida se va dis
puta pe terenul Giulești, de la ora 
11,15. Tot în București se dispută și 
meciul Progresul — Rulmentul Bra
șov (teren Progresul, de la ora 11). 
Dintre întîlnirile din țară cea mai 
interesantă va fi cea dintre Voința 
Odorhei și l.E.F.S. Partidele Cons
tructorul Timișoara — Textila Bu- 
huși și Mureșul Tg. Mureș — Uni
versitatea București completează 
„afișul" acestei runde, care are o 
deosebită importanță în ierarhia 
diviziei feminine.

La masculin, meciul Dinamo 
București — Minaur Baia Mare, a- 
devărat derby, . domină categoric 
programul etapei. Partida este pro
gramată pe terenul Dinamo, cu în-

feminine, contind pen-

cepere de la ora 17,45 în deschidere 
avînd loc o altă partid^ atractivă: 
Steaua — Dinamo Brașov (ora 
16,30). Tot în Capitală va avea loc 
și întîlnirea Voința — Politehnica 
Timișoara (teren Voința, de la ora 
9), celelalte jocuri ale etapei a 
X5t4-a„fii-nd. Trotușul — Universita
tea «București și Independența Si
biu — Universitatea Cluj.

Numărul următor al 
ziarului nostru va apărea 
marți 1 mai, la orele obiș
nuite.

Corespondenții din pro
vincie sînt rugați să trans

mită redacției rezultatele 
și cronicile competițiilor 
disputate duminică, 
cursul dimineții de luni 
aprilie, de ia ora 9, la 
lefoanele cunoscute.

La Heidenheim (R. F. Germania) 
se desfășoară competiția ițe sabie 
pe echipe Cupa Europei la care par
ticipă și campioana țării noastre, 
Steaua, Spadasinii noștri au ratat 
de puțin calificarea în sferturile de 
finală (deci o poziție între primele 
opt echipe -ale- etitei mondiale) - pier- 
zînd la limită întîlnirea cu formația 
P.U.C.-Paris (7—9). Alături de 
P.U.C. s-au mai calificat în sfer
turi de finală echipele din Tauber- 
bischofsheim (R.F.G.), Varșovia, 
Berna, O.S.C. Budapesta, Stockholm, 
Ț.S.K.A. Moscova și Milano.

în sferturile de finală s-au 
gistrat următoarele rezultate : 
berbischofsheim — P.U.C. 9—6, 
șovia — Berna 8—4, O.S.C. Buda
pesta — Stockholm 8—4 și Ț.S.K.A. ' 
— Milano 9—2.

TENISMANELE NOASTRE

înre- 
Tau- 
Var-

în drum spre Bad Homburg 
(R.F.G ), unde vor lua parte la în
trecerile pentru „Cupa Federației", 
jucătoarele reprezentativei feminine 
de tenis a țării noastre au făcut o 
escală la Praga, susținînd jocuri a- 
micale în compania unei selecțio
nate cehoslovace. Iată rezultatele 
înregistrate : Iudit Gohn — Miro
slava Kozeluhova 6—1. 7—5 ; Vir
ginia Ruzici — Marie Neumannova 
2—6, 6—3, 7—9 ; Mariana Simiones- 
cu — Jana Jindrova 4—6, 
7—5.

PERFORMANȚA SPORTIVA Șl CAPACITATEA FIZICA DE EFORT
(Urmare din pag. 1)

noștri de la caiac-canoe acordă con
stant un loc primordial dezvoltării 
rezistenței și forței. Exercițiile cu în- 
greulere și crosurile sînt prezente în 
toate ciclurile de antrenament ale 
caiaciștilor și canoiștilor.

Deținătoarea recordului mondial la 
aruncarea discului Argentina Menis, 
greu poate fi întrecută de alte atlete 
din lume Ia indicii de forță, ca ur
mare a unui intens program de lucru 
cu haltere grele. Indicii înalți ai ca
lităților fizice au avut și 
demne reprezentative ale 
lui nostru: Iolanda Balaș, 
liu, Viorica Viscopoleanu, 
lai, Mihaela Peneș. Stilul 
lui olimpic de box de la 
Nicolae Linca, exprima o 
puizabilă vitalitate, cel al

celelalte 
atletismu- 

Lia Mano- 
Ileana Si- 
campionu- 
Melbourne 
mare, ine- 
vicecampi- 

onului olimpic Mircea Dobrescu, ca
pacitatea de a menține un ritm su
focant pentru adversar, In toate cele 
trei reprize; stilul campionilor euro
peni Gh. Negrea, Ion Alexe, Calistrat 
Cuțov, exprima forța de lovire, re
zistența.

Reprezentativa noastră de rugby a 
învins celebra echipă a Franței în 
momentul cînd ambiția și dorința de 
a realiza o mare performanță au avut 
suportul solid al unei pregătiri fizice 
superioare reprezentanților cocoșului 
galic. Recent, frumoasa afirmare a 
rugbyului românesc in Turneul FIRA 
de juniori șl mai ales succesul re
purtat în finala disputată cu naționa
la Franței se explică prin îmbinarea 
corespunzătoare a pregătirii tehnico- 
tactice cu cea morală-patriotică, pe 
fondul unei bune pregătiri fizice. 
Echipa de gimnastică a Elenei Leuș- 
teanu a cucerit medalii și datorită 
unor înalț! indici ai pregătirii fizice. 
Buna comportare a fotbaliștilor ro
mâni în calificarea pentru turneul fi
nal al campionatului mondial din Me
xic, jocul de la egal la egal cu cam
pionii lumii, trebuie puse șl pe seama 
unei mai atente pregătiri atletice în
cepute în iarna anului respectiv.

Pe de altă parte, practica ne arată 
că insuccesele sînt generate în multe 
cazuri și de pregătirea fizică super
ficială. Astfel, atleții noștri de la fond 
și aruncătorii nu pot, de mulți ani, 
să se claseze pe locuri onorabile da
torită, în primul rînd, metodelor de
fectuoase folosite în dezvoltarea re-

zistenței, respectiv, a forței și explo
ziei.

în domeniul tacticii și chiar tehni
cii, specialiștii noștri în baschet sînt 
bine cotați pe plan internațional. A- 
firmarea acestui sport, atît de răs- 
pîndit în rînduriie tineretului școlar, 
întîrzie însă să se producă și din 
cauza orientării tradiționale a proce
sului de instruire, în care factorul 
privind pregătirea' fizică ocupă un 
loc secundar. Drept urmare, nume
roase meciuri au fost pierdute în ul
timele minute de joc, cînd jucătorii 
marcați de oboseală nu mai aveau 
precizia necesară aruncărilor Ia coș și 
detenta de recuperare de sub panou. 
Valoarea scăzută a rezultatelor halte
rofililor noștri poartă direct ampren
ta slabei pregătiri atletice generale. 
Lipsa de progres a înotătorilor se 
explică, în bună parte, prin slaba 
preocupare pentru dezvoltarea forței 
și rezistenței, printr-o susținută pre
gătire fizică pe uscat. Progresul gim- 
naștllor noștri este lent și din cauza 
indicilor mediocri de forță și rezis
tență specifică. Regresul handbalului 
feminin și al voleiului trebuie pus și 
pe seama slabei preocupări a tehni
cienilor echipelor de juniori și de se
niori pentru creșterea detentei, re
zistenței și forței de atac. La fotbal, 
este unanim recunoscut faptul că dacă 
talentul și măiestria tehnico-tactică ale 
fotbaliștilor noștri ar fi dublate de 
o mai bună capacitate de efort, fot
balul românesc ar înregistra perfor
manțe net superioare celor actuale.

Pe plan internațional, înotătorii și 
aruncătorii de greutate americani, 
gimnastele, luptătorii și halterofilii 
sovietici, gimnaștii japonezi, luptăto
rii bulgari, cicliștii francezi și ita
lieni, patinatorii olandezi se impun în 
marile competiții datorită unor 
înalți indici de forță, rezistență și 
elasticitate, calități care permit va
lorificarea tehnicii moderne. Echipa 
campioană de handbal feminin a 
U.R.S.S., recentă cîștigătoare a C.C.E., 
echipele de fotbal engleze, olandeze 
și din R. F. Germania, echipele de 
rugby franceze și engleze, formațiile 
de hochei sovietice, canadiene și 
cehoslovace, echipele de polo maghiare 
și iugoslave își bazează jocul pe 
resursele fizice mari ale sportivi
lor, care le permit să imprime un 
ritm înalt, o continuă și rapidă cir
culație, fry ții de angajament în lupta 
directă adye:-arul, forță și rezis
tență în upâidie și atac, realizarea

constantă a ofensivei și defensivei 
supranumerice.

Ce ne arată prognoza în «acest do
meniu ? In mod sigur viitorul mari
lor performanțe sportive este direct 
legat de creșterea vitezei de execu
ție a procedeelor tehnice și a mane
vrelor tactice, de creșterea indicilor 
de rezistență, forță și suplețe a spor
tivilor. Cu alte cuvinte, UNA DIN 
TENDINȚELE CARACTERISTICE 
ALE SPORTULUI DE PERFORMAN
TA ESTE CREȘTEREA DINAMISMU
LUI CONCURSURILOR.

Pornind de la această constatare 
care trebuie să constituie o cerință 
de bază în structurarea și dirijarea 
procesului de antrenament se impun 
următoarele măsuri :

• Pînă la sfîrșitul lunii mai, în 
cadrul fiecărui club sportiv, antre
norii vor stabili probe și norme de 
control pentru viteză, forță, rezisten
ță și îndemînare (generale și specifi
ce) care să dea posibilitatea urmări
rii obiective a evoluției gradului de 
pregătire fizică a tuturor sportivilor 
clubului respectiv;

• Toți antrenorii cluburilor sînt 
obligați să organizeze trecerea probe
lor de control stabilite și ținerea evi
denței rezultatelor ;

• Trecerea probelor și înregistra
rea rezultatelor se va face de cel 
puțin 3 ori pe an ;

• In funcție de posibilitățile spor
tivilor și de cerințele specifice ale 
diferitelor ramuri de sport, antrenorii 
vor stabili pentru fiecare sportiv o- 
biective-baremuri de etapă, cu 
vire la indicii ce trebuie atinși 
dezvoltarea calităților fizice ;

• C.J.E.F.S. împreună cu conduce
rile cluburilor vor îndruma și orga
niza îndeplinirea acțiunilor mențio
nate mai sus. începînd de la 1 iunie 
C.J.E.F.S. și federațiile sportive vor 
controla temeinic modul cum aceste 
dispoziții sînt respectate, intervenind 
cu fermitate in cazul încălcării lor ;

e Antrenorii federali și . cei ai 
echipelor naționale vor revedea sis
temul probelor și normelor de control 
a pregătirii fizice aplicate componen- 
ților loturilor reprezentative. Colective 
de specialiști ai C.N.E.F.S. vor con
trola sistematic situația trecerii aces
tor probe ;

• Federațiile, prin colegiile centrale 
de antrenori, vor stabili norme mi
nime obligatorii de pregătire fizică 
pentru sportivii ca-e rs> -licipă la 
campionatele republicane. Aceste nor-

pri- 
in

me vor intra în vigoare o dată 
edițiile campionatelor pe 1974. Neîn- 
deplinirea acestor norme va duce la 
ridicarea dreptului de participare în 
competițiile republicane a Sportivilor 
respectivi ;

o In procesul de instruire a copi
ilor și juniorilor o bună parte a 
timpului de antrenament trebuie re
zervată dezvoltării și pregătirii fizi
ce multilaterale. Organele de control 
ale C.J.E.F.S. și ale federațiilor vor 
urmări îndeaproape respectarea aces
tei indicații;

o Federațiile și cluburile vor lua 
măsuri pentru creșterea substanțială 
a cantității lucrului privind dezvolta
rea calităților fizice, precum și a in
tensității (calității) mijloacelor folo
site ;

e Folosirea pe scară largă, în toate 
ramurile sportive a alergărilor (de 
rezistență și de viteză) ;

• Folosirea intensă a halterelor 
pentru dezvoltarea forței și a gimnas
ticii (de bază și acrobatice) pentru 
dezvoltarea îndemînârii, supleței și 
mobilității;

• Prin urmare 
mula :

PF = A + H 
zică = atletism 
nastică) ;

• Antrenorii vor fixa pentru fie
care sportiv din cluburi un minimum 
de exerciții pentru rezistență, forță, 
viteză șl îndemînare; aceste exerciții 
trebuie bine cunoscute de sportivi, ei 
putîndu-le executa și în lipsa antre
norului ;

0 Datele controalelor periodice 
medico-sportive vor constitui puncte 
de reper importante în evaluarea di
namicii capacității de efort. Acestea 
trebuie mai strîns corelate cu datele 
probelor și normelor de control sta
bilite de antrenori ;

• Federațiile, C.J.E.F.S., cluburile 
și tehnicienii vor desfășura o susți
nută muncă educativă pentru stimu
larea și mobilizarea sportivilor în îm
bunătățirea continuă a indicilor cu 
privire la capacitatea de efort. în 
acest scop este indicat să se organi
zeze concursuri în cadrul secțiilor, 
cluburilor și chiar pe localități pen
tru desemnarea celui mai iute fot
balist, junior și senior a celui mai 
puternic luptător, a celui mai 
crosist dintre sportivii de ia 
muri, precum și alte forme 
ducă la creșterea interesului 
lației in acest domeniu.

se va folosi for-

+ 
+

G (Pregătire fi- 
haltere 4- gim-

bun 
.'+-4 ra- 
care să 
și emu-

Prima etapă a Turului ciclist internațional al Spaniei, desfășurată 
intre Murcia și Calpe (187 km), a fost cîștigată de olandezul Pieter Nassen, 
cronometrat în 4h 36:22. In clasamentul general individual, pe primul loc 
se află belgianul Eddy Merckx cu 4h 43:48. El a cîștigat' etapa „prolog" 
disputată contracronometru.

In imagine: Merckx, încadrat de Ocana și Diaz, în cursul primei 
etape.

Telefoto • A. P. — AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Halle s-a disputat revanșa meciului 
Internațional de baschet dintre selecțio
natele feminine ale R.D. Germane șl 
Ungariei. Baschetbalistele maghiare au 
terminat din nou învingătoare, de data 
aceasta cu scorul de 53—49 (29—24). In 
primul joc, echipa ungariei eîștlgase 
cu “ '56—54.

In
de . J_______________.__________ ______
înregistrată o surpriză : tînărul jucător 
american Roscoe Tanner l-a eliminat cu 
6—1, 6—2 pe cunoscutul campion austra
lian Ken Rosewall, undi din marii fa- 
voriți ai concursului. în alte două par
tide s-au înregistrat următoarele rezul
tate Tom Leonard (S.u.A.) 
Gorman (S.U.A.) " * * * ’
(Anglia) — Jan 
6—3, 2—4, 6—4.■
Federația bulgară
la Balcaniada de __ ______ .
va alinia o formație completă, m ordi
nea celor 11 categorii de greutate au 
fost titularizați următorii pugiliști : Ni- 
koloV, Kruniov, Mllev, Kuncev, Petrov, 
MateV, Kolev, ivartov, Ianaklev, Stolme- 
nov și Suvandjiev. Antrenorul echipei 
este vechiul internațional Plllcev.

turul doi *1 turneului internațional 
tenis de la Denver (Colorado) a fost

,_____ , Tom
6—2, 6—2; Mark Cox 
Kodes (Cehoslovacia)

de box a anunțat că 
la Atena (3—7 mai)

partide s-au întrerupt. Clasament : 
Forintos (Ungaria) — 7*/a p; 2. 
rovici (Iugoslavia) — 7 p (2);
devski (Bulgaria) — 6% p.■
Turneul Internațional de tenis
Goteborg a programat primele ,_____
din turul n al probei de simplu. Cam
pionul american Stan smith l-a eli
minat cu 6—1, 6—1 pe compatriotul său 
Harold Solomon, iar asul australian Rod 
Laver l-a întrecut cu 6—0, 6—2 pe Milan 
Holecek (Cehoslovacia). Alte rezultate: 
Alexander (Australia) — Mandarino 
(Brazilia) 6—2, 5—7, 6—4; Rlchey (S.U.A.) 
— Dent (Australia) 6—4, 6—2; Emerson 
(Australia) — Froehling (S.U.A.) 6—4,
2—6, 6—3; Bengtson (Suedia) — McMillan 
(Republica Sud-Africană) 3—6, 6—2, 6—3.■
Campionul olimpic de maraton, ameri
canul Frank Shorter, a cîștigat clasica 
cursă de 4 mile care are loc In flecare 
an la Daytona Beach. El a realizat 
tlmpui <le 19:50,0.

1. 
velimi- 
3. Pî-

de la 
partide

Turneul internațional de șah de la 
Vrnjacka Banja a continuat Cu disputarea 
partidelor din runda a 11-a. Janosevici 
a remizat cu Ivanoviel, rezultat con
semnat șl în părtidele Mesld — Lengyel, 
Jansa — Marianovlci, Pîdevski — Trin- 
gov și Forintos — Matulovici. Celelalte

Proba de aruncare a greutății din ca
drul concursului atletic desfășurat la 
Lawrence (Kansas) a fost cișttgată de 
americanul Al Feuerbach cu performan
ța de 21,09 m. Pe locul secund s-a cla
sat George Woods — 21,01 m. Cursa de 
o milă a revenit Iul Leonard Hilton, cu 
timpul de 4:01,9, care l-a întrecut pe 
campionul olimpic în proba de 300 m 
la Jocurile de la Miinchen, Dave Wottle, 
clasat pe locul doi — 4:02,5. Cu un re
zultat excelent s-a Încheiat cursa d« 
100 yarzl plat, In care Herb Washington 
a fost .'ronometrat In 9,3.



I
O ETAPĂ CU (numai) 16 GOLURI 

Șl FAVORABILĂ, IN GENERAL, GAZDELOR

EVOLUȚIE BUNĂ

A DINAMOVIȘTILOR
STEAGUL ROȘU 0(0)

1(0)

Stadionul Tineretului ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori peste 15 000. 
A marcat : DUMITRACHE (min.
59). Raport de cornere : 14—6. Ra
portul șuturilor la poartă : 13—10 
(pe spațiul porții : 8—3).

STEAGUL ROȘU î ADAMACHE — 
Anghelini, Jenei, Alecu, Mateescu — 
Cadar, Balint — Anghei (min. 46 : 
Zotincă), Șerbănoiu (min. 62 : ivăn- 
cesou), Pescaru, Gyorfi.

DINAMO : CA VAI — Cosma,
DOBRAU, G. SANDU, Deleanu — 
Moldovan, SATMAREANU II, RADU 
NUNWEILLER — Doru Popescu (min. 
78 : Fl. Dumitrescu), DUMITRACHE, 
LUCESCU (min. 88 : Sălceanu). ,

A arbitrat : NICOLAE HAINEA 
(Bîrlad) ★★★★★, ajutat la linie 
de Em. Păunescu (Vaslui), și I. 
Ciolan (Iași).

Cartonașe galbene : PESCARU.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 7.
La tlneret-rezerve : Steagul roșu — 

Dinamo 1—-0 (1—0).

BRAȘOV, 28 (prin telefon).
Derbyul etapei, disputat în orașul 

de la poalele Tîmpei, a respectat 
tradiția confruntărilor dintre Stea
gul roșu și Dinamo. Cele două 
vechi rivale au oferit numerosului 
public prezent (care a umplut pînă 
la refuz tribunele stadionului), o 
partidă extrem de dîrză, viu dispu
tată, dar și foarte plăcută de ur
mărit, de un bun nivel tehnic și 
spectacular, al cărui rezultat a stat 
sub semnul întrebării pînă la ul
timul fluier al arbitrului.

In cele din urmă, victoria a re
venit — putem spune pe merit — 
echipei bucureștene, care a avut 
aici, la Brașov, o evoluție mai 
mult decît remarcabilă, poate cea 
mai demnă de apreciere din acest 
retur de campionat. Dinamo s-a 
comportat ca o formație matură, 
bine pusă la punct, echilibrată atît 
în ansamblu cît și pe fiecare com
partiment in parte. Cunoscuții ei 
internaționali Radu Nunweiller (cel 
mai bun de pe teren), Dumitrache 
(în mare vervă de joc) și Lucescu 
(care a făcut un foarte bun joc

tactic) au constituit, alături de 
portarul Cavai, de fundașii centrali 
Dobrău și G. Sandu, ca și de Săt- 
măreanu II (foarte activ și decis 
atît în fazele de apărare cît și de 
atac), pilonii de bază care au de
cis succesul. Echipa bucureșteană a 
știut să se apere cu brio în pe
rioadele în care adversarul a silit-o 
să facă acest lucru, adică la început 
și, mai ales, în final, cînd brașo
venii au atacat furibund pentru a 
forța egalarea, dar ne-a demonstrat 
încă o dată că stăpînește perfect 
și arma contraatacului, cu care a 
pus deseori în pericol poarta lui 
Adamache.

De altfel, încă din prima repriză, 
după o perioadă de ușoară domi
nare a gazdelor, în cursul căreia 
numai un șut al lui Gyorfi (min. 
16) a dat ceva emoții lui Cavai, di- 
namoviștii ar fi putut lua condu
cerea, dar Dumitrache. splendid 
lansat de Radu Nunweiller și intrat 
singur în careu, a trimis mingea 
pe lîngă poartă, ratînd o imensă 
ocazie de gol. El avea să se revan
șeze însă, după pauză, în min. 59, 
cînd la o acțiune excelent creată 
de Radu Nunweiller (după ce l-a 
driblat pe Alecu i-a pasat perfect 
coechipierului său, în mijlocul ca
reului), DUMITRACHE l-a înfrînt 
totuși pe excelentul Adamache, 
după ce în aceeași fază portarul 
brașovean reușise să-i pareze pri
mul șut.

După primirea golului, brașovenii 
au atacat cu disperare și echipa 
oaspe a trecut prin momente foarte 
grele, dar și atunci cînd barajul 
din fața sa a cedat. Cavai s-a do
vedit de neînvins, intervenind de-a 
dreptul salvator în cîteva situații, 
deosebit de critice, la șuturile din 
apropiere ale lui Balint, Gyorfi si 
Jenei.

în ciuda acestei presiuni din fi
nal, gazdele n-au reușit să evite 
înfrîngerea și, cu toate criticile ce 
li s-ar putea aduce pentru unele 
greșeli săvîrșite în apărare (mai 
ales la primirea golului) sau pen
tru modul infructuos în care și-au 
construit atacurile, ele au totuși 
scuza că adversarul întîlnit a fost 
evident mai bun.

Constantin FIRANESCU

Minutul 40 al meciului Sportul studențesc — „U" Cluj (2-0): Leșeanu (in săritură) este pe punctul să deschidă 
scorul, dar mingea, lovită cu capul, va trece de puțin peste bară. Foto. b.

SP. STUDENȚESC 2(0) 
„U“ CLUJ 0(0)

Stadionul Politehnica ; teren deni
velat; timp foarte frumos; specta
tori : 5 000. Au marcat : MOLDOVEA
NU (min. 54), CULDA (min. 81). Ra
port de cornere : 5—6. Raportul șu
turilor la poartă : 17—12 (pe spațiul 
porții : 7—6).

SP. STUDENȚESC : SUC1U — Tă- 
năsescu, KRAUS, M. SANDU, MA
NEA — CULDA, Cazan — Leșeanu 
(min. 53: O. Ionescu), Cuperman 
(min. 30: LUCACI), CHIHAIA, MOL- 
DOVEANU.

„V“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Ml- 
HAILA, SOLOMON, Cîmpeanu (min. 
64: Fanea) — ANCA, Fanea (min. 
64: Barbu) — Uifăleanu,' Munteanu, 
MUREȘAN. Llcă (min. 58: soo).

A arbitrat : OTTO ANDERCO 
(Satu Mare) ajutat la li
nie de I. Răileanu și I. Constan
tin (ambii din Pitești).
Cartonașe galbene : MUNTEANU.

Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Sp. studențesc 

— „U“ Cluj 2—1 (0—1).

ARGEȘENII CONTINUĂ 

SERIA SUCCESELOR

In cursa pentru evitarea locurilor 
ce aduc... divizia secundă. Sportul 
studențesc și-a mai adăugat, ieri, 
două puncte cucerite în detrimentul 
colegilor din Cluj. Sportul studențesc 
a învins,; dar antrenorul Gh. Ola nu 
trebuie să fie mulțumit pentru că 
echipa sa este destul de departe de 
forma demonstrată în etapele trecute. 
Mai precis, în partidele de la Brașov, 
cu Steagul roșu și din Capitală, cu 
Dinamo. Ieri, studenții bucureșteni 
n-au mai etalat acea dezinvoltură de 
echipă matură și excelent pregătită, 
nu au mai combinat atît de spectacu
los ca în cele două partide mai sus- 
amintite. Au ciștigat însă două punc
te, ceea ce înseamnă mult în econo

mia clasamentului. Dacă ele ar fi fost 
susținute și de o comportare pe 
măsură...

Cei care au inițiativa o bună parte 
din meci, și mai ales în prima re
priză, sînt ' oaspeții, deloc intimidați 
că evoluează pe un stadion cu care 
nu sînt obișnuiți (și care, în general, 
nu este propice meciurilor din prima 
divizie) si în compania unei forma
ții neînvinse în retur. Clujenii se gă
sesc mai bine, pasează mai precis; de 
partea cealaltă, bucureștenii încearcă 
pătrunderi cu mingea la picior (Le
șeanu, Moldoveanu) sau acțiuni de 
învăluire, pe aripi, dar totul se ter
mină în fața celor două suprafețe de 
pedeapsă. De cele mai multe ori ac
țiunile de atac nu au consistență, 
aceasta și din cauza lucrului insufi
cient depus de mijlocașii celor două 
echipe. Cum am spus, „U“ pare mai 
proaspătă. Cu toate astea, primul șut 
al clujenilor ii notăm de-abia în min. 
32 (autor : Mureșan). Cu două mi
nute mai înainte, în formația gazdă 
intrase Lucaci, pe extrema stingă, 
un atacant care își va dovedi valoa
rea și utilitatea doar după pauză, 
pentru că în sfertul de oră jucat în 
prima repriză a fost complet neglijat 
de colegii săi.

Din min. 46 „Sportul" pare altă 
echipă șl chiar în min. 50 o combi
nație Leșeanu — Moldoveanu eșuează 
în vîrful bocancului lui Solomon, sin
gurul clujean (în afara portarului) 
pe care cei doi îl aveau înaintea lor. 
Studenții bucureșteni domină tot mai 
mult și golul nr. 1 cade în min. 54: 
Chihaia îi pasează lui Moldoveanu, 
Crețu este prea avansat și extrema 
stingă a bucureștenilor fuge singur 
spre poarta lui Ștefan, Solomon în
cearcă totul, îl ajunge, dar șutul lui 
MOLDOVEANU (se pare că mingea a

atins și bocancul apărătorului clujean) 
șterge bara din stingă lui Ștefan și 
se odihnește în plasă. Urmează cîteva 
minute „fierbinți" pentru poarta lui 
„U“. Lucaci acționează excelent și își 
pune colegii în foarte bune poziții 
de șut, dar golul nr. 2 vine de-abia 
în min. 81 și este identic cu primul 
(făcînd abstracție de personaje) : 
CULDA primește o pasă la intîlnire, 
tot pe partea lui Crețu și expediază 
un șut liftat. Mingea are o traiecto
rie înșelătoare, Ștefan o atinge_ dar 
o înfundă și mai bine în plasă. In 
final Sportul studențesc controlează 
jocul și Chihaia îl pune încă o dată 
la încercare pe neinspiratul Ștefan. 
Q victorie meritată.

Mircea TUDORAN

UNIV. CRAIOVA 1 (1) 
F.C. CONSTANȚA 0(0)

CRAIOVA, 28 (prin telefon).
Cu cîteva minute înainte de înce

perea meciului, am trecut pe la ca
bine. Antrenorul C. Cernăianu măr
turisea că, acum, marele adversar 
al echipei sale a devenit... clasa
mentul. Jucătorii resimt din plin 
apăsarea posturii de lideri și starea 
psihică a echipei a devenit, pentru 
antrenori, o pronlemă de două ori 
mai grea decît toate celelalte as
pecte ale pregătirii. Dincolo, la F.C. 
Constanța, o atmosferă încordată, 
dar nu de deprimare. Situațiile din

ÎF.C. ARGEȘ 3(1)
|a. S. *. 0(0)

PITEȘTI, 28 (prin telefon).
Un sfert de oră, numai atît, a 

durat echilibrul pe tabela de scor 
a. acestei partide, în care formația 
campioană a intrat pe teren decisă 
să-și continue impetuoasa-i „cursă 
de primăvară".

Un echilibru pe care avea să-l 
frîngă, un singur minut mai tîr- 
ziu, tandemul cel mai în formă, la 
ora actuală, al piteștenilor, Marian 
Popescu, creierul echipei, și Roșu, 
„puncherul". Primul l-a driblat 
scurt pe Varodi. la mijlocul terenu
lui apoi, cu o diagonală de circa 25 
de metri l-a lansat pe Radu, demar- 
cat lîngă tușă, pe dreapta ; fosta 
aripă — acum atacant central — a 
pătruns, spre interior, i-a driblat 
fin pe Ispir și pe Unchiaș, după ca
re i-a trimis scurt lui ROȘU, venit, 
în careu, la primire ; un șut sec, pe 
lîngă Solyom, ieșit, și mingea se 
odihnește în plasă : 1—0 !

Lipsită de fantezie și nerv, replica 
oaspeților (accidentarea lui Bbloni 
nu poate constitui, ea singură, o 
scuză) a fost palidă (un singur șut 
pe spațiul porții, în toată repriza). 
F.-C. Argeș a preluat repede iniția
tiva și faza periculoasă la poarta 
lui Solyom a creat-o, în min. 24, tot 
Marian Popescu ; Roșu s-a pripit 
însă șl, din poziție favorabilă, cu 
toată poarta în față, a șutat în 
Solyom, ieșit pentru a micșora un-

stadionul „1 Mal“ ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat: ROȘU (min 16), 
radu (min. 52). CZAKO (autogol, 
mîn. 86). Raport de cornere : 3—6.
Raportul șuturilor la poartă : 18—3 
(pe spațiul porții : 9—1).

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, 
BARBU (min. 80 : Olteanu), Vlad, 
tvan — MUSTAȚEA. MARIAN PO
PESCU — Troi, ROȘU (min. 80 : 
Cassai), RADU, Jercan.

A.S.A. : solyom — Kiss (min. 60 : 
Szollosi), Unchiaș, Ispir, Hajnal — 
VARODI, Boloni (min. 20 : Czako), 
Naghl — Sultănoiu, Mureșan, Fa- 
zekaș.

A arbitrat : I. ClMPEANU (Cluj) 
★ *★**, ajutat la linie de K. Ghe- 
migean și C. Niculescu, ambii din 
București.

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — 

A.S.A. Z—0 (0—0).

STEAUA 0(0)
S.C. BACAU 1(0) foarte slabă a unei reprize plicti

sitoare.

UN LOFT, ML...

ghiul. Spre sfîrșitul reprizei (min. 
41) a fost rîndul lui Jercan să rateze 
o bună ocazie.

Și totuși, la puțin timp după pau
ză. F.C. Argeș a reușit „desprinde
rea" : Troi a pasai balonul lui Roșu, 
acesta l-a prelungit spre RADU, care 
a reluat, din apropiere, în plasă. 
De aici încolo, de la 2—0, formația 
gazdă, complet deconectată, a con
trolat clar ostilitățile și, după o se
rie de alte ocazii ratate, a majorat 
scorul în min. 86 : Troi a centrat 
de pe aripa dreaptă, CZAKO a vrut 
să respingă cu capul, dar a reluat, 
imparabil, în... propria-i poartă : 
3—0, și marșul triumfal, de primă
vară, al lui F.C. Argeș continuă...

Gheorghe NICOLAESCU

Pe un stadion aproape gol, în 
tribunele căruia au luat loc doar 
circa 3—4 000 de spectatori s-a 
disputat un meci anost, de foarte 
scăzut nivel tehnic, pe parcursul 
căruia o echipă (Steaua) a atacat 
mai mult, dar fără forță și lucidi
tate, în timp ce partenera ei de în
trecere — Sport Club — s-a apărat 
supranumeric, organizat, pe alocuri 
distructiv, mulțumindu-se doar să 
contraatace din cînd în cînd, dar 
viguros și eficace. Bucureștenii au 
început mai bine jocul, căutând 
să-și creeze breșe pe partea stingă 
i defensivei băcăuane. Pantea și 
Iordănescu au sprintat pe lîngă 
Comănescu și Velicu, fiind opriți 
aeregulamentar, din cursele lor. prin 
placaje ca la rugby. „Focul de paie" 
al militarilor s-a stins însă destul de 
repede, jocul mutîndu-se într-o zonă 
neutră, la centrul terenului. S-a în
viorat abia în ultimele cinci mi
nute ale primei reprize cînd Rădu- 
canu (min. 41) și Băluță (min. 44) 
au avut posibilitatea să deschidă 
scorul. Primul a șutat pe lîngă bară 
de la aproximativ 12—13 m, iar al 
doilea a reluat spectaculos, cu 
capul, o centrare a lui Mioc, min
gea lovindu-se de... Haidu ! In a- 
ceastă primă parte a meciului, 
Steaua a șutat de trei ori, dar nici
odată pe spațiul porții, în timp ce 
Sport Club s-a dovedit ceva mai 
periculoasă pe contraatac, încheind 
cu patru șuturi acțiunile sale ofen
sive ! Să recunoaștem, o „recoltă"

Partea a doua a meciului a fost 
ceva-ceva mai vioaie. Steaua a în
ceput din nou tare, Năstase a ratat 
o mare ocazie (min. 48), Dumitru a 
șutat plasat și puternic (min. 54), 
obligîndu-1 pe Ghiță să plonjeze 
pentru a reține balonul. Min. 75 : 
contraatac al oaspeților, mingea a- 
junge la Volmer care centrează spre 
BĂLUȚĂ ; Iuftează Ciugarin, balo
nul își continuă cursa spre atacan
tul băcăuan, care avansează per
pendicular pe poarta bucureștenilor 
și înscrie imparabil.

în 10 jucători — fusese eliminat, 
pentru lovire intenționată, Dumi- 
triu IV — Steaua aleargă acum 
după egalare, își masează adversa
rul în careu, Răducanu irosește o 
nouă mare ocazie de gol, dar tabela 
de marcaj rămîne nemodificatâ,

Laurențiu DUMITRESCU

Stadionul „23 August" ; teren 
bun ; timp splendid ; spectatori : 
aproximativ 4 000. A marcat : BA- 
LUȚA (min. 75). Raport de cor
nere : 9—1. Raportul șuturilor la 
poartă : 8—7 (pe spațiul porții : 
2—3).

STEAUA : Haidu — SATMAREA
NU, Smarandache, Ciugarin, HAL- 
MAGEANU — Dumitriu IV (eliminat 
în min. 61), Dumitru, Vigu (min. 65: 
Ion Ion) — Pantea, Iordănescu (min. 
30 : Răducanu), Năstase.

SPORT CLUB : GHIȚA — MIOC, 
CATARGIU, Velicu, Comănescu — 
Hrițcu, Duțan (min. 80 : Șoșu), VA- 
TAFU — Pană, BALUȚA. Florea 
(min. 70 : Volmer).

A arbitrat : TRAIAN MOARCAȘ 
(Brașov) ajutat la linie de
I. Banciu (Sibiu) și N. Iliescu (Bra
șov).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : DUMITRIU IV.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steaua — Sport 

Club Bacău 2—1 (1—0).

C. F. R. CLUJ 3 (1) 
JIUL 1 ’1) FEROVIARII

MAI BUNI IN REPRIZA SECUNDĂ

C.S.M. REȘIȚA 3(2) 
; U. T. A. 0(0) Reviriment cert al reșițenilor

Stadionul Valea Domanului ; teren 
bun : timp foarte frumos ; spec
tatori aproximativ 18 000. Au marcat: 
NESTOROVICI (min. 22) ; D. GEOR
GESCU (min. 32) și PlRVU (min. 
8i — autogol). Raport de cornere : 
3—7. Raportul șuturilor la poartă : 
22—9 (pe spațiul porții : 5—5).

C.S.M. : 1LIEȘ — REDNIC, GEOR- 
GEVICI, Kiss, KAFKA — Nesto- 
rovici, BELDEANU — Atodiresei, 
Pușcaș, D. GEORGESCU, Florea.

U.T.A. : VIDAC — Birău, Pîrvu, 
Pojonl. Popovlci — CONDRUC (min. 
6t : Petrîșor), SCHEP — Cura (min. 
61 : Axente), Domlde, Broșovschi. 
Sima.

A arbitrat N. PETRICEANU 
***♦*. ajutat la tușă de C. Pe- 
trea șl R. Sttacan (toți din Bucu- 
rești).

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHI. 
Cartonașe roșii : nici unuL 
Trofeul petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. — U.T.A. 

1—0 (0-0).

REȘIȚA, 28 (prin telefon).
Anunțatul ,,derby" de la Reșița 

a fost de fapt, un joc liniștit, tn 
pare gazdele n-au avut prea multe 
probleme în obținerea victoriei. A- 
rlată intr-o situație în care n-a mai 
jpst de mulți ani, U.T.A., redutabila 
•cMpă din trecutul apropiat, s-a vă-

zut obligată să joace Ia Reșița în 
fața — să ne reamintim ! — unei 
echipe nou promovate în prima di
vizie, cu o apărare betonată, în spe
ranța „cîupirii" unui punct... Și au 
trebuit să treacă 61 de minute, timp 
în care gazdele au înscris și două 
goluri, pentru ca arădenii să se ho
tărască să atace în patru jucători !

Primele 20 de minute se scurg 
însă în favoarea arădenilor, al căror 
joc tactic impresionează (Schep se 
retrage pe linia de fund, pojoni joa- 
)că „libero", iar marcajul tuturor 
apărătorilor este în general foarte 
strîns). Dar, în min. 22 Beldeanu 
(excelent în acest meci) execută o 
lovitură liberă, aproape perpen
dicular cu poarta și NESTO
ROVICI deviază balonul în colțul 
opus celui în care plecase Vidac : 
1—0. De aici încolo, pe teren nu mai 
există, practic, decît o singură echi
pă, în asemenea măsură dominarea 
formației reșițene — de cele mai 
multe ori calmă, bine orientată, a- 
proape... liniștită — își pune am
prenta asupra jocului. La U.T.A., cei 
care fac cea mai mare risipă de 
efort sînt Schep șl Condruc, dar 
străduințele lor sînt privite doar 
cu... îngăduință de colegii lor. Bro- 
țovschi va trage de trei ori la poar
tă (oarecum periculos), dar atlt el 
cît șl Domlde joacă vizibil prea în 
spate, fără nici o eficiență.

Al doilea gol al gazdelor — foar
te frumos — se înscrie în urma unui 
contraatac extrem de rapid, inițiat 
de D Georgescu, continuat de Bel- 
dcanu, care i-a pasat excelent, „prin
tre", aceluiași DUDU GEORGESCU; 
urmează un șut fulgerător, pe sub 
Vidac: 2—0 (min. 32).

Repriza secundă înregistrează nu 
mai puțin de 15 suturi la poartă ale 
jucătorilor resiteni. Formația locală, 
aflată la al doilea succes remarcabil 
în două etape, a devenit, indiscuta
bil, o echipă. Antrenorul Reinhardt 
a reușit să închege în cele din urmă 
un „11“ care știe, dar îi și place 
să joace împreună. In meciul cu 
U.T.A. au existat perioade cînd di
ferența între cele două echipe a fost 
aproape de o clasă, deși oaspeții au 
în mod sigur individualități mai 
pregnante.

Și totuși, ultimul gol l-a marcat 
nu un atacant localnic ci... PlRVU, 
fundașul central arădean. Acesta, 
Ia o centrare nu prea periculoasă 
a Iui Atodiresei (min. 81) a schimbat 
direcția balonului spre plasa porții 
lui Vidac. U.T.A. a plecat învinsă 
clar, cu ginduri negre. Pe stadionul 
din Valea Domanului se aprindeau 
în același timp torțe...

Dumitru GRAUR

Stadionul Municipal ; teren bun; 
timp frumos : spectatori : aproxima
tiv 9 000. Au marcat s ADAM (min. 
33 — din 11 m), LUPU (min. 59), 
TEGEAN (min. 78), respectiv, ROZ
NAI (min, 13). Raport de cornere : 
15—4. Raportul șuturilor la poartă : 
22—11 (pe spațiul porții : 7—6).

C.F.R. : GADJA — LUPU. Dra- 
gomir. Vișan, Roman — M. BRETAN, 
COJOCARU — Bucur (min. 39 : S. 
Bretan), TEGEAN, ADAM, PETRES
CU.

JIUL : I. Gabriel — Onuțan. Ton- 
ca. GEORGESCU. Dodu — COTOR- 
MANI. Urmeș — G. Stan (min. 60 : 
Szabados), MULȚESCU, ROZNAI, 
Naidin.

A arbitrat MIRCEA BICA (Bucu
rești) *★★**, ajutat la linie de 
C. Manușaride (București) șl C. 
Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — 

Jiul 1—0 (1—0).

CLUJ, 28 (prin telefon).
Se părea că nici de astă dată 

feroviarii nu vor putea să încline 
balanța în favoarea lor în întâlni
rea cu Jiul, echipă care, din pri
măvara lui 1971, fie că a jucat cu 
C.F.R. la Petroșani, fie pe stadionul 
de pe malul Someșului, a termi
nat învingătoare.

In prima repriză, meciul a fost 
mai echilibrat, oaspeții manifestând 
chiar o ușoară superioritate în or
ganizarea jocului. De altfel, Jiul 
a deschis scorul și apoi feroviarii 
au făcut o adevărată cursă contra 
cronometru pentru a restabili ega
litatea. Dar, imediat după pauză, 
clujenii s-au impus cu autoritate.

Jocul în această perioadă a căpătat 
aproape sens unic, devenind un 
duel aspru între înaintarea 
C.F.R.-ului și apărarea adversă. în 
repriza secundă, cei doi mijlocași 
clujeni, M. Bretan și Cojocaru, au 
susținut eficient pe colegii lor din 
linia de înaintare, iar la acțiunile 
ofensive au participat deseori și 
fundașii laterali, care nu au ezitat 
să și șuteze la poartă.

In minutele 1 și 2, Roznai, și 
apoi Mulțescu, au fost la un pas 
de a deschide scorul, dar, au șutat 
imprecis. în min. 13, Vișan a făcut 
cîteva driblinguri inutile, ROZNAI. 
mai abil, l-a deposedat, a intrat în 
careu si a înscris : 1—0 pentru
Jiul. In continuare, feroviarii au 
avut inițiativa și egalarea s-a pro
dus în mîn. 33, cînd ADAM a 
transformat penalty-ul acordat pen
tru faptul că a fost oprit neregula
mentar din acțiune, în careu, de 
Tonca. în repriza secundă, clujenii 
au evoluat bine și au dominat, une
ori, cu autoritate. în min. 59. după 
executarea unui corner, LUPU — 
venit în sprijinul înaintașilor — a 
șutat puternic de la 16 m și a adus 
echipa sa în avantaj. în min. 75. 
Mulțescu s-a remarcat printr-un 
șut de la 18 m. dar balonul a tre
cut pe lîngă Doartă. Peste trei mi
nute. Dragomir a executat o lovi
tură liberă de la aproximativ 40 
m, mingea a ajuns la TEGEAN. 
care a șutat năpraznic și. astfel, a 
ridicat scorul Ia 3—1 în favoarea 
C.F.R.-ului.

Pompiliu VINTILĂ

180 DE MINUTE CENUȘII
Pînă ieri am trăit cu iluzia că nu poate exista un meci de fotbal 

în care plictisul să domine toate cele 90 de minute. Și iată că ieri s-a 
spulberat și această iluzie. La pauza jocului Sportul studențesc — „U” 
Cluj era o liniște nefirească pentru un stadion studențesc. In această 
primă repriză, totul a fost decepționant : și zbaterea „Sportului*, și lenea 
„șepcilor roșii*, și terenul plin cu gropi, și mingea strîmbă, plutind pe 
traiectorii ciudate, la degajările portarilor. _

După pauză, treburile s-au mai îndreptat, dar numai in tabăra 
bucureștenilor, și mai ales prin efortul lui Lucaci. Studenții clujeni și-au 
continuat somnul letargic, plutind ca intr-un acvarium. Am avut la un ; 
moment dat impresia că „U" s-a plictisit jucind în Divizia A șl că do
rește să mai schimbe itinerariile campionatului, poposind la Hunedoara, 
la Baia Mare sau aiurea...

In drum spre „23 August”, am trăit iluzia că nu poate exista un 
meci de fotbal mai anost decît cel al studenților. Dar iată că a fost su
ficient sfertul de oră care desparte C.A.M.-ul de cel mai mare stadion 
al țării, pentru ca această iluzie să piară.

Rezultatul și, mai ales, jocul de ieri al Stelei ține de neverosimil. E 
greu de înțeles cum o echipă zdrobită la Constanța poate „plimba , 
minute in șir, o formație de internaționali.

Ieri, pe stadionul „23 August", am fost nevoiti să renunțăm la toate 
criteriile clasice pentru aprecierea jocului unei echipe. _

Cum poate fi apreciat jocul unei formații tinere în care doar Hăl- 
măgeanu manifestă o oarecare vigoare ?

Cum poate fi apreciat jocul unei echipe în care doi stoperi — Ciu
garin și Smarandache — aduși, la răstimpuri, în lotul echipei naționale. ’ 
sînt efectiv la discreția unui vîrf izolat : Băluță ?

Cum poate fi apreciat jocul unei echipe in care Dumitru, favoritul 
tuturor antrenorilor din România, așteaptă nerăbdător trecerea timpului, 
cu ochiul la izbăvitorul minut 90 ?

Ieri, timp de 180 de minute, am fost nu numai martorii a două 
jocuri cenușii, ci spectatorii îngrijorați ai unui fenomen de apatie care 
se generalizează în campionatul primei divizii.

'în tribunele stadionului studenților, spre sfîrșit, ctțiva tineri cîntou, 
visînd că in campionatul viitor vor juca cinci echipe studențești. Ei au 
reușit să compună si cîteva versuri de circumstanță. La auzul lor, un 
spectator „neuniversitar' a replicat, spunind cu amărăciune : „Atît ne 
mai lipsește...".

Dar, dacă stăm să ne gîndim bine, amărăciunea aceasta este ne
justificată. In fond, nu există nici o diferență intre așa-zisa frivolitate 
fotbalistică a studentului și cea a jucătorului care nu se apleacă asu
pra unui curs.

La ieșirea de pe stadionul „23 August", un suporter al Stelei re
flecta cu glas tare : „Anul acesta, C.F.R.-ul din Cluj, sărmana echipă de 
acum un an, are șanse reale la titlu. Nu este exclus ca la anul, dacă 
nu vom face ceva, campionatul să se cițtige cu 30 de puncte, la gola
veraj, iar cele două echipe retrogradate să aibă și ele, cite 30 de 
puncte, pornind spre Divizia B doar pentru faptul că au marcat cu un 
gol sau două mai puțin".

Sigur că pronosticul suporterului este exagerat, dar el nu face de- 
cit să exprime foarte plastic impresia lăsată in Capitală de cele 180 
de minute ale acestui sfîrșit de aprilie, 180 de minute — sperăm — >
irepetabile.

loan CHIRILĂ

LIDERUL S-A IMPUS,
DAR NU FĂRĂ EMOȚII...

cabine s-au transportat pe teren, 
unde gazdele au Jucat cu emoțiile 
necesității victoriei cu orice preț, 
în timp ce constănțenii au apărut 
mult mai degajați și mai siguri pe 
ei. Victoria craiovenilor s-a defini
tivat Ia capătul a 90 de minute de 
emoții, pentru ei și pentru public, 
care a găsit resurse spre a-și în
curaja favoriții și în clipele foarte 
grele. Pentru că asemenea momente 
au fost destule în această partidă, 
și nu numai la poarta lui Ștefănes- 
cu, cum era de așteptat, ci și la a- 
ceea a lui Manta, unde s-au petre
cut faze de mare dramatism.

In asemenea condiții, replica lui 
F.C. Constanța n-a fost cu nimic 
mai prejos decît a gazdelor, golul lui 
OBLEMENCO, reușit în min. 36. la 
capătul unei acțiuni foarte ingenioa
se (pasă înaltă dată de Ivan, pivo
tare a lui Bălan, care a trimis lui 
Oblemenco, reluare din fuleu, In 
colț, a golgeterului campionatului), 
a căpătat o dublă valoare: el a dat 
cele două puncte coechipierilor și 
le-a mai turnat și un pic de încre
dere în suflete, astfel, incit, au ter
minat repriza într-o superioritate 
evidentă. începutul fusese favorabil 
fotbaliștilor de pe malul mării. In 
min. 5, Mărculescu a ratat, de la 
6 m, o bună ocazie, la o excelentă 
centrare a lui Caraman.

Și începutul reprizei secunde avea 
să debuteze eu ofensiva oaspeților, 
care pătrundeau foarte ușor, prin 
Tănase, pe flancul sting al apărării 
craiovene. Această repriză va fi 
deosebit de frumoasă, pentru că fa
zele de gol au alternat rapid, de la 
o poartă la alta. „Momentele apo
geu" ale partidei le vom plasa între 
min. 78—83, cînd am înregistrat ur
mătoarele situații : în min. 78, două 
cornere consecutive la poarta lui

Stadionul Centra! ; teren denivelai; 
timp bun ; spectatori 25 MB. A 
marcat OBLEMENCO (min. 3«). 
Raport de cornere : 6—1. Raportul 
șuturilor Ia poartă : 11—11 (pe spa
țiul porții : 4—I).

UNIVERSITATEA : MANTA — Ni- 
eulescu, Deselnicu. SAMEȘ, Velea — 
Strîmbeanu (min. 78 : Nițfi), Ivan
— ȚARALUNGA, Bălan (min. 58 : 
Pană). OBLEMENCO, MARCU.

F. C. CONSTANTA : $tefănescti
— GHIRCA, ANTONESCU. BALOSU, 
Nistor — OPREA. Mihu (min. 55 : 
I. Constantinescu) — TAXASE, Măr
culescu (min. 79 : Tuf an), CARA- 
man, Tureu.

A arbitrat A BENTU ♦****, 
la tușe : M. Popescu, cu greșeli, și 
St. Lazăr (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Univ. Craiova

— F. C. Constanța 3—2 (1—2).

Manta, respinse cu greu de apărarea 
craioveană; contraatac trei contra 
unul (Oblemenco — Tarălungă — 
Marcu contra lui Antonescu), înche
iat cu un șut slab al lui Oblemenco. 
In min. 80, I. Constantinescu cen
trează excelent, Manta e bătut. Tur- 
cu reia cu siguranță balonul cu 
capul, dar mingea întâlnește bara. 
In min. 83, Niță este singur în fata 
Iui Ștefănescu, dar se grăbește și șu- 
tează pe lîngă poartă. Cum se poate 
constata. în aceste cinci minute, F.C. 
Constanța a trecut pe lîngă egalare, 
iar Universitatea pe lingă majorarea 
scorului. Ultimele minute au ’nsem- 
nat o luptă dirză din partea localni
cilor, pentru menținerea avantaju
lui, iar fluierul final al lui Bentu 
a adus ușurare în tabăra liderului.

Eftimie IONESCU

PRIMA VICTORIE DIN RETUR
PETROLUL 1(0)
RAPID 0(0)

Stadionul Petrolul ; teren bun : 
timp excelent ; spectatori aproxi
mativ 15 000. A marcat : ION CONS
TANTIN (min. 85). Raport de cor
nere : 9—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 23—8 (pe spațiul porții : 
14—5).

PETROLUL : M. Ionescu — N. Io
nescu, Tudorie. CIUPITU, Gruber — 
COZAREC, CRlNGAȘU — PisăU, 
DINCUȚA, I. CONSTANTIN, Opri- 
șan (min. 78 : istrătescu).

RAPID : RADUCANU — Pop, 
BOC, MARIN, Codrea — Dinu (min. 
83 : Grigoraș), SAVU — Năsturescu 
(min. 72 : Petreanu), M. Stelian, 
DUMITRIU II, Dumitriu III.

A arbitrat : GR. BlRSAN (Galați) 
**★*★. ajutat la linie de I. Rus 
și Z. Szecsei (ambii din Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

Rapid 1—0 (1-0).

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon).
Meci de mare miză pentru ambe

le echipe, eîndva protagoniste ale 
campionatului, aflate de astă-dată, 
surprinzător, foarte aproape de 
zona întunecată din subsolul clasa
mentului. Explicabile, deci, tn aceste 
condiții, starea de tensiune care a 
domnit permanent în teren și at
mosfera încordată din tribune, unde 
galeriile celor două formații au trăit 
momente prelungite de grea încer
care.

Jocul a avut un început modest, 
nervos, cu multe greșeli de tehnică 
și frecvente obstrucții. Petrolul face 
eforturi vizibile începînd de la ju
mătatea primei reprize să se des
prindă de sub tutela inhibiției, ata
cul său combină mult dar se com

plică uneori inutil și de aceea ac
țiunile sale ofensive sînt lipsite de 
eficacitate. Rapidul se apără cu 
calm, organizat și aglomerat, mi- 
zînd, se pare, totul pe „punctul de 
aur" al egalității. Și după primele 
45 de minute reușește să mențină 
scorul alb în ciuda unor mari oca
zii de gol la poarta apărată de Râ- 
ducanu: Crîngașu (min. 12), Pisâu 
(min. 17), Oprișan (min. 25 — bară) 
și din nou Crîngașu (min. 39), care 
a ratat de puțin intercepția mingii 
chiar de pe linia porții la centrarea 
ca la carte a lui I. Constantin.

Tn partea a doua a meciului, Pe
trolul se mută pur și simplu în ju
mătatea de teren rapidistâ și începe 
un adevărat asediu, în contextul 
căruia situațiile de gol se succed la 
intervale scurte : min. 53 Crîngașu, 
min. 57 I. Constantin, min. 65 Pisău, 
min. 75, 76 și 78 din nou I. Con
stantin, de fiecare dată numai cu 
Răducanu în față sau chiar cu 
poarta goală 1 în acest timp, Rapid 
a avut și ea o mare ocazie de a în
scrie (min. 56), care putea pecetlui 
soarta întâlnirii, dar M. Stelian a 
tras, de la cîțiva metri, în bară 
după ce l-a driblat și pe M. Ionescu.

Finalul partidei este de-a dreptul 
dramatic. Jucătorii par epuizați, 
dar gazdele găsesc cu un ultim 
efort, resursele necesare victoriei. 
In min. 85 — un adevărat minut 
al adevărului — mingea nu a mai 
ocolit poarta lui Răducanu. Șutul 
centrare al lui Pisău este deviat de 
I. CONSTANTIN în plasă și toate 
ocaziile ratate pînă atunci sînt răzbu
nate. In acest fel echipa ploieșteană 
obține greu, dar pe deplin meritat, 
primul său succes din acest retur, 
în entuziasmul unui public care nu 
a încetat nici un moment să o sus
țină.

Mihai IONESCU
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