
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă
a educației fizice și sportului

ESTE NEVOIE DE 0 MUNCA
MAI SUSȚINUTA»

LA NIVELUL VERIGILOR DE GAZĂ
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE!

J
Au trecut două luni de cînd Ple

nara C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—2 martie 1973 a adoptat Hotă- 
rîrea cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
document de o deosebită însemnă
tate teoretică și practică, menit să 
impulsioneze activitatea intr-un 
domeniu social investit cu mari res
ponsabilități și în care exigenta a- 
naiiză de partid ce s-a făcut a con
statat serioase rămîneri în urmă 
față de condițiile și posibilitățile 
existente dar, mai ales, față de ne
cesitățile actuale.

Apariția Hotăririi a constituit un 
eveniment de prim ordin în mișca
rea românească de educație fizică 
și sport. Ea a fost primită cu multă 
însuflețire și o deosebită satisfacție, 
a întrunit deplina adeziune a mase
lor, a făcut obiectul unor dezbateri 
ample la nivelul tuturor verigilor 
sportului nostru, a determinat o in
vestigație adîncă in problematica 
actuală și de perspectivă a activi
tății de educație fizică și sport, 
finalizată prin adoptarea unor pla
nuri de măsuri operative și vii. me
nite să înfăptuiască prevederile cu
prinse in documentul de partid. 

‘ Au și primit formă concretă o 
serie de măsuri ale Hotăririi pri
vând perfecționarea și conducerea 
activității sportive, prin alegerea 
noului Birou executiv al C.N.E.F.S. 
și a organelor teritoriale în majo
ritatea județelor țării, această ac
țiune urmînd să se încheie în 
cursul lunii mai. Consiliului Națio- 
’nal pentru Educație Fizică și Sport 
i se creează toate condițiile pentru 
a-și putea exercita cu 6ucces rolul 
unui organ de decizie, control și 
îndrumare unitară, așa cum prevede 
Hotărirea. în comporanța C.N.E.F.S. 
se află acum, potrivit indicației 
partidului, miniștri, reprezentanți 
ai organizațiilor centrale cu atribu
ții în domeniul sportului, specia
liști, reprezentanți ai organizațiilor 
sportive, sportivi fruntași, oameni 
cu o vastă experiență în activitatea 
practică. Din Birourile executive 
ale C.J.E.F.S. fac parte secretari ai 
comitetelor județene de partid, per
soane cu munci de răspundere din 
consiliile populare, din organizațiile 
de masă, inspectoratele școlare, rec-

indoiaiă, de

arun-
ii desfășurata

tori de universități și alte cadre 
didactice, tehnicieni, ceea ce le asi
gură un caracter de amplă repre
zentare pe plan local și oferă ga
ranția unei munci colective ce va 
fi încununată, fără 
roade.

O privire, chiar și 
cată asupra activităț
in perioada la care ne referim, ne 
tace martorii unei marcante învio
rări a muncii în domeniul sportu
lui de masă, capitol pe care Hotărî- 
rea de partid îl subliniază în mod 
deosebit.

Pe întreg cuprinsul țării au avut 
Ioc numeorase acțiuni adresate ce
tățenilor de toate virsteie, dar mai 
cu seamă tineretului, crosuri, com
petiții dotate cu cupe, festivaluri 
polisportive, duminici cultural-spor
tive. activități turistice. Este indis
cutabil faptul că preocuparea pen
tru organizarea plăcută și utilă a 
timpului liber al oamenilor a cres
cut, nu numai in amploare dar și 
in conținut. De asemenea, urmîn- 
du-se spiritul Hotăririi ponderea 
activităților s-a mutat in aer liber, 
sînt utilizate — în general — for
mele simple, larg accesibile, cit mai 
variate, potrivit condițiilor existen
te și preferințelor amatorilor.

Scorind în evidență toate aceste 
lucruri pozitive, nu putem trece — 
totuși — cu vederea o serie de as
pecte care trebuie să constituie su
biecte de meditație pentru organele 
sportive, pentru activiștii săi.

Se constată, din păcate. în conti
nuare (și fenomenele nu constituie 
nicidecum doar „cazuri de excep
ție") că motorul celor mai multe 
dintre acțiunile desfășurate nu s-a 
aflat JOS, în verigile de bază ale 
mișcării sportive, cum ar fi fost 
normal, ci invers. SUS. în... ORGA
NELE SALE DE CONDUCERE.

Asociațiile sportive așteaptă par
că. mai departe, ca atribuțiile lor 
să fie îndeplinite de către consiliile 
orășenești, municipale, 
dacă nu cumva chiar de 
Național ! Consemnam cu

județene, 
Consiliul 
regret în

Valeriu CHIOSE

(Continuart tn pag a 2 a)

2G ,r|VS
țnjnjdioiun^ tvu^ijig 1

WOtETXW Mt MATE WRttt, VWW-VA t

Opiniile

suportă...handbalistele

WS..;?

ZIAR All.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 PAGINI 30 BANI Vineri 4 mai 1973

S’'".

Răducanu, care ieri a apărat tot timpul poarta echipei Dinamo-tineret, a avut de furcă cu.,. coechipierii din 
lotul reprezentativ. In instantaneul alăturat. Dumitru e cel care îi provoacă emoții.,.

FOTBALIȘTII AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

PENTRU PARTIDA DE LA TIRANA
Ieri, selecționații au susținut un

Ieri, pe terenul de la Snagov. în 
fața citorva zeci de spectatori, 
intre care mulți antrenori bucureș- 
teni, lotul reprezentativ a pus punct 
pregătirilor sale pentru întîlnirea 
de la Tirana. Un joc de 80 de mi
nute (45 de minute prima repriză. 
35 de minute a doua) în compania 
formației de tineret-rezerve Dinamo 
a reprezentat acest final 
de antrenamente și jocuri 
ficare. Scor 6—0 (5—0) in 
selecționaților, dar e bine

al suitei 
de veri- 
favoarea 
să amin-

ultim meci de verificare cu formația de tineret a lui Dinamo

IN ZIUA DE 13 mai, la arad, V

FINALELE „CROSULUI TINERETULUI - 
O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

tim că s-a urmărit mai mult miș
carea de ansamblu decit golurile în 
această întîlnire-școală. Sîntem da
tori însă să-i numim pe autorii 
punctelor : Iordănescu (3), Dumi- 
trache (2), Dinu.

Lotul a început partida în urmă
toarea formație : Haidu — Sătmă- 
reanu, Antonescu, Dinu, Deleanu — 
Dumitru, Nunvveiller — Troi, Du- 
mitrache, Iordănescu Marcu. Rădu
canu a apărat poarta echipei Di- 
namo-tineret. Am remarcat aceeași 
bună conlucrare a liniilor ca și în 
jocul de la Plopeni, în care Iordă
nescu a adus un vizibili aport atît 
pe plan' constructiv Cît și -caJ realiza
tor. Antrenorii au cerut mereu ce
lor 10 jucători de cîmp să efectue
ze cît mai corect și mai atent sus
ținerea omului cu balonul; au soli
citat. de asemenea, ca replierea să 
se desfășoare mai rapid și organi
zat, urmărindu-se presingul, ele-

ment : 
țineri 
multe 
și s-a 
precis . _ ______

în a doua repriză formația lotu
lui reprezentativ a apărut astfel : 
Eftimescu (de la Dinamo-tineret) — 
Sătmăreanu, Antonescu, Sameș, Tă- 
riăsescu — Anca, Dumitru — Țară- 
lungă. Dumitrache, Mureșan, Marcu. 
Răducanu a continuat să apere 
poarta echipei de tineret dinamo- 
viste. Și acum, componenții lotului 
au dominat majoritatea timpului 
dar eficacitatea liniei de atac a 
scăzut. A apărut ca vizibilă dorința 
noilor introduși de a se remarca.

La terminarea jocului, căpitanul 
echipei naționale, Dinu, ne-a decla
rat că întregul lot e decis să facă

la care extremele au încă re- 
și deficiențe. S-au realizat 
acțiuni ofensive armonioase 

. șutat insistent și destul de 
la poarta lui Răducanu.

(Continuare în pag. a 4-a)

LUPTĂTORII FRANCEZI 
AU SOSIT IERI
LA BUCUREȘTI

Ieri după-amiază, au sosit în 
București luptătorii francezi care 
vor participa la întrecerile tur
neului internațional ce va avea 
loc sîmbătă și duminică la Cons
tanța : Diego Lo-Brutte (cat. 52 
kg)’ Dominique Corvasier (cat. 
57 kg), Michei Ballery (cat. 62 
kg), Andre Bouchoule (cat. 82 
kg), însoțiți de antrenorul Geor
ges Ballery.

@ Acest ciudat „experiment" se incearcă, totuși;
la reprezentativa feminină de handbal © 48 de ore

jucătoarelor și ale„non-stop"! • 
tehnicienilor • Federația suportă cheltuielile,;

suprasolicitarea
în ziarul nostru din 11 aprilie, 

aduceam în discuție o inițiativă a 
Federației române de handbal. Era 
vorba de convocarea săptămânală 
(în fiecare luni) a tuturor jucătoa
relor din lotul reprezentativ pentru 
cite un antrenament cu caracter de 
omogenizare a echipei naționale. 
Precizam atunci că această iniția
tivă are foarte puțini sorți de iz- 
bîndă, ea implicînd deplasarea unui 
mare număr de handbaliste în Ca
pitală, la numai o zi după etapa 
de campionat, și ne întrebam dacă 
jucătoarele vor putea rezista supra
solicitării produse de călătoria noc
turnă cu trenul, de un antrenament 
Intens la lot și de un alt drum, 
înapoi, spre casă. Drept urmare, 
propuneam federației de specialitate 
să analizeze cu multă atenție efi
ciența acestei inițiative și, în cazul 
în care consideră că ideea 
cea mai fericită (cum ar 
de altfel, firesc), să caute 
cale de realizare a scopului

Au trecut de atunci peste trei 
săptămîni și credeam că dacă pri
mul antrenament a avut, totuși, Ioc, 
lucrurile se vor remedia pînă lu
nea următoare. Dar ne-am înșelat. 
Federația de specialitate nu numai 
că n-a găsit de cuviință să ne răs
pundă la sesizare, dar a rămas 
neclintită în hotărirea sa, convo-

nu este 
fi fost, 
o altă 

propus.

nou cele 22 de jucătoarecînd din
(6 din Timișoara, 3 din Buhuși, 2 
din Brașov, una din Odorhei și 10 
din București) la antrenament și 
după etapa de duminică, disputată 
în condițiile grele generate de ploaie 
și frig. Acesta este și motivul pen
tru care am întreprins o anchetă în 
rîndul handbalistelor din echipa na
țională, solicitînd totodată și păre
rea cîtorva dintre specialiștii inte
resați în această acțiune.

înainte, însă, de a da cuvîntul 
interlocutorilor noștri se cuvine să 
prezentăm, spre edificarea cititorilor, 
programul jucătoarelor de la Uni
versitatea Timișoara, aflate în lotul 
reprezentativ cu 6 din cele 7 echi
piere de bază : după meciul de du
minică (22 aprilie), handbalistele ti* 
mișorence s-au urcat, seara, în tre
nul de București (nu, însă, la va
gonul de dormit !), ajungînd dimi
neața în Capitală. Odată sosite, 
s-au... plimbat pe străzi pînă la ora 
10, cînd a avpt loc o ședință cu 
întregul lot (la sediul federației de 
specialitate), apoi, la ora 14,30, s-au 
prezentat în sala Progresul pentru 
antrenament. După aproape trei ore 
de joc (e drept, au existat și mo
mente de „odihnă", pe banca re-

Horia ALEXANDRESCU

ȚARAN

• Traseul a fost ales in plin centrul orașului • ..Crosul

La Timișoara, un start foarte 
califica in faza finală

A ÎNCEPUT „CURSA MUNȚILOR", LA CICLISMn

Cehoslovacul L. Kubias-învingător
intr-o etapă animată

Se apropie de sfirșit una d 
cele mai mari competiții de 
ale acestui sezon sportiv de p 
mâvară, „CROSUL TINERETU
LUI", început cu doul luni in ur
mă în asociațiile sportive și af.a* 
acum înaintea actului său f;r.a‘.

Mîine. în 27 de orașe, se vor 
desfășura etapele județene ale 
trecerii (în alte 13 ele au avut 
săptămîna trecută), după care 
vor cunoaște toți concurenții ce 
vor reuni în ziua de 13 ma. 
Arad.

Crosul se dispută pe trei cate
gorii de vîrstă: 15—16 ani (8M m 
fete. 1500 m — băieți), 17—19 
tl 000 și 2 000 m) și peste 19 
(1 000 și 3 000 m). Traseul a 
ales în plin centrul orașului 
pe Mureș, pe frumosul Bulevard al 
Republicii, la starturi aliniindu-se 
primii doi clasați din etapele ju
dețene.

Organizatorii concursului (C.C. 
al U.T.C.. U.G.S.R. și C.N.E.FS) 
au prevăzut un program foarte 
bogat din care vor mai face par
te un mare cros al cravatelor ro-

loc

se 
la

ani 
ani 
fost 

de

cravatelor roșiî“ și crosul popular, in completarea

programului • Foste glorii ale atletismului românesc

vor apare in cursa veteranilor
șii (aproximativ 1de partici- 
pantit. un cros popular <U 
scontează pe prezența a 15 OM de 
oamenii si o cursă a veteranilor. 
Pentru această întrecere au fost 
trimise invitații unor foști ași ai 
alertării românești, cum ar fi Di
no Cristea. Ioa Baboi*. Dnmitru 
Tîlmacia. Ferdinand Mirseoviei. Ion 
Pricep. Traian Petcu. Vasile Kiss, 
veteranilor atletismului 
Nicolae Tărtăreanu. Radu 
Mihai Ba ba rai ea și alții.

Sîmbătă 12 mai va avea 
scena Casei de cultură,
spectacol în cinstea participanților.

Finalele de la Arad ale „Crosu
lui tineretului" promit să consti
tuie, prin anvergura lor. o mare 
sărbătoare a sportului nostru.

CATC se

nostru. 
Ioniță.

loc, pe 
un mare

DE AZI, IN CAPITALĂ!

„CUPA STEAUA" LA TIR
începînd de azi se va desfășura 

în Capitală, pe poligonul din șo
seaua Domnești, o importantă com
petiție de tir „Cupa Steaua" edi
ția 1973. La întreceri vor participa 
cei mai buni trăgători la armă, 
pistol și pușcă de vînătoare din

întreaga țară. în programul primei 
zile figurează probele de pistol vi
teză, armă (liberă, standard și aer 
comprimat) precum și skeet (pro
bele de talere se dispută la poligo
nul Tunari).

SINAIA. 3 (prin teiefen). — Chiar 
de 1> început, „Cursa munpicr* a 
lăsat să se Întrevadă că aveam să 
asistăm ia o etapă animată. Șt așa 
a șt foaț. Din star* s-a pcmit tn 
trombă. în ciuda retor 130 km dis
tanța primei etape Sinaia — Chichlș 
(prin Brașov) —

Alergătorii de 
va. in mare vervă. atacă, tore— 
o evadare spectaculoasă. Le răsp 
insă cu promptitudine cicliștii 
formația Dinamo București I. 
rora li se alătură rutieri; de la 1 
namo Berlin și Ruda Hvezda 
Cehoslovacia. De aicj înainte 
mul de alergare va devn: de-a
creDtuI infernal. Prin Bușteni. Pre
deal și apoi pe serpentinele Timi
șului se pedalează cu aproape 60 
km și totuși plutonul rămine com
pact. Micile rupturi, ca rezultat al 
unor eforturi lăudabile, nu țin de
cit 2—3 km. 1n asemenea situații 
au fost V. Seiejan. cehoslovacul J. 
Patras și N. Andronache.

Și totuși o evadare reușită 
produce. Aceasta a’ayut ioc 
toarcere, dincolo de Brașov, 
reprezentantul nostru Vasile Teo
dor atacă dezlănțuit, se desprinde 
de pluton, nu însă înainte de a-i prin

a Dinamo Mosco-
cfnd

din 
:ă- 

Dy-

se va 
la In
unde

de_. roata NI VîrgiL A Tihonov și 
W. M.ersch. Pe serpentinele Timișu
lui ii se alătură fugarilor E. Smeta- 
nln și L. Knbias. Grupați. cai șase a- 
lergâtori rulează rusținut. M. Virgil 
nu poate rezrsta alurei, tn timp ce 
colegii lui de evadare »e pregătesc 
să atace urcușul de la Furnica. Se 
pedalează greu, iar după 2.5 km de 
„escaladare", sprintul final este 
riștigat de cehoslovacul L. Kubias 
(Ruda Hvezda) cronometrat In 
3h 15:23 (medie orară — 40 km). 
Ii urmenră, In ordine. W. Miersch 
(Dynamo Berlin), E. Smetanin (Di
namo Moscova). V. Teodor (Dinamo 
București I) toți în același timp cu 
învingătorul. Â. Tihonov (Dinamo 
Moscova) 3h 15:42 S. Morozov (Di
namo Moscova) -3h 16:30, V. Seiejan 
(Dinamo București I). J- Patras 
(Ruda Hvezda). V Pascale (Steaua 
I), S. Suditu (Olimpia) același timp.

In clasamentul pe echipe condu
ce Dinamo Moscova cu 9h 47:35. 
urmată de Ruda Hvezda. Dinamo 
București I și Dynamo Berlin în 
același timp.

Vineri se desfășoară etapa a doua, 
pe ruta Sinaia — Bănești — Sinaia 
cu sosirea pe Furnica (85 km).

(Continuare tn pag. a 2-a)

Campionul olimpie Ghec-ghe Berceanu finalizează spectaculos un rebur

AZI, LA TULCEA,

MECIUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
ROMANIA - R. F. GERMANIA
CAMPIONII OLIMPICI

GHEORGHE BERCEANU

Șl NICOLAE MARTINESCU
ÎN FORMAȚIA ȚÂRII

începerii sezonuluiDialog cu recordmana lumii inaintea

NOASTRE

DECIT CEA DE
Ce face Argentina Menis ?
De aproape o jumătate de an, 

de la ultima etapă din toamnă a 
„diviziei", numele său — adevărat 
„cap de afiș" al presei sportive în 
sezonul olimpic — n-a mai apărut 
decit la sfîrșitul anului 1972 cu 
ocazia prezentării listei -celor mai 
buni sportivi ai sezonului sau în 
fruntea clasamentelor mondiale ale 
probei de aruncare a discului. Am 
căutat-o săptămîna trecută la sta
dionul „23 August", pe terenul de 
aruncări de lingă Turn, acolo unde

ni se spusese că se antrenează, 
pentru a afla ce au însemnat pen
tru recordmana mondială aceste ul
time șase luni, pentru a-i afla 
gîndurile și proiectele pentru noul 
sezon.

Am stat de vorbă între un an
trenament și un examen la I.E.F.S. 
—• ultimul din această sesiune —, 
Argentina fiind studentă (integra- 
listă !) la cursurile fără frecvență.

— Spuneți-mi, vă rog, ce ați fă
cut în această perioadă de... ano
nimat ?

— O perioadă de odihnă și tra
tament, în noiembrie, petrecută la 
Eforie Nord. Chiar dacă lumea nu 
știe, anul olimpic și recordul mon
dial au lăsat urme care trebuiau 
îndepărtate. în primele zile ale lui 
decembrie am început lucrul pentru 
1973. Mai întîi pregătire fizică, ge
nerală și specifică, apoi și antre
namente de tehnică. în cursul lu
nii ianuarie am fost în Italia, la

Tirenia, invitată la un stagiu de 
pregătire, unde, datorită condițiilor’ 
de climă deosebite, am putut efec
tua aruncări în aer liber. M-am în
tors și am continuat în sală, la 
„23 August’’, 
plasă, pînă a

făcînd 
venit și

aruncări la 
la noi pri-

Vladimir MORARU

(Continuare In pag a 3 aj

Astăzi, începînd de la ora 17, în 
sala Casei de cultură din Tulcea, 
va avea loc întîlnirea internaționa
lă de lupte greco-romane dintre re
prezentativele României și R.F. Ger
mania. Această confruntare, cît și 
turneul internațional pe categorii ce 
se va desfășura sîmbătă și duminică 
la Constanța, constituie ultimele ve
rificări ale luptătorilor români îna
intea campionatelor europene de la 
Helsinki. Iată de ce antrenorul fe
deral Ion Corneanu va prezenta, atît 
la întrecerile de la Tulcea, cît și la 
cele, de la Constanța pe cei mai buni 
luptători. în meciul cu echipa R.F. 
Germania vor evolua și campionii 
olimpici Gheorghe Berceanu și Ni- 
colae Martinescu. De notat că Ber
ceanu reintră pe salteaua de concurs 
după o îndelungă absență, cauzată 
de un accident pe care l-a suferit 
la începutul anului.

Iată cele două formații care se 
vor întîlni la Tulcea : cat. 48 kg : 
Gheorghe Berceanu — Fritz Schmidt 
și Ion Gibu 
cat. 52 kg : 
Kraus, cat. 62 
mut Wesphal, 
Hupcă — !
cat. 74 kg : Gheorghe Ciobotaru — 
Eckhard Finkenwirt, cat. 82 kg i 
Ion Gabor — Max Mitterbichler, 
cat. 90 kg. : Nicolae Neguț — Hel
mut Gerlach și cat. 100 kg : Nicolae 
Martinescu — Pedro Pawlidis.

Confruntările de la Tulcea vor fi 
arbitrate de E. Toivola 
delegat de F.I.L.A., J. 
Germania) și C, Popescu

— Erich Nungesser, 
Nicu Gingă — Rolf 
kg: Ion Păun — Hel- 

, cat. 68 kg: Eugen 
Manfred Schondorfer,

(Finlanda), 
Bock (R.F. 
(România^
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I MAI MULTI ATENȚIE PREGĂTIRII JUNIORILOR UN TEST CONCLUDENT PENTRU SABRER1I ROMANI

I LA ECHIPELE DE CLUB!

Duminică dimineața, 
la ,,Complexul universitar lacul Tei“

SPECTATORI -
PĂRINȚII CONCURENTiLOR

I
ÎNTRECERI POLISPORTIVE ÎNTRE STUDENȚII DE LA I.P.G.G.
BUCUREȘTI SI INSTITUTUL? > DE PETROL DIN PLOIEȘTI>

Acțiurțito;' sportive de ntaeâ ftr- 
uanizato pentru studenți 6ăit din 
■ce în ce mai numeroase. Zilnic ne 
sosesc știri despre asemenea acti
vități în care sînt angrenați nume
roși studenți și studente. Astfel, du
minică dimineața, de la ora 9,30, 1? 
, Complexul universitar lacul Tei", 
Institutul de Petrol, Gaze și Geolo
gie din București (catedra de edu
cație fizică și spofț), în coieborare 
cu Consiliul uniunii asociațiilor stu
denților comuniști și Clubul sportiv 
■universitar, • vor organiza o intere- 

,,duminică cuitural-sportivă" 
vor desfășura

sântă
în cadrul căreia se

întîlniri sporțive 
prezentațive ale 
și Institutul de petrol din Ploiești.

Pe frumoasa bază sportivă stu
dențească, de la ora 9,30 va avea 
loc festivitatea de deschidere, iar 
în continuare o alergare de cros 
de 1Q00 m pentru stutjenți și 80(> 
zrț pentru studente. Terenurile com
plexului vor găzdui, de la ora 10,30. 
meciuri de volei, banchet, handbal, 
fotbal, tenis de masă și de cîmp. 
șah și altele. Vor fi angrenați în 
competiție peste t>00 de student! dc 
la cele două institute de învățăminî 
superior din București și Ploiești

„CROSUL

îmj-e echipele re-
I.P.G.G. București

înaintea adunării populare a oa
menilor muncii din municipiul P. 
Neâmț. închinată zilei de 1 Mă», 
pe arterele principale ale orașului 
.-«-a desfășurat un cros la care au 
participat. peste 3 000 _ de elevi din 
școlile profesionale, liceele și școli
le generale din localitate. După o 
întrecere dîrz disputată, la care au 
asistat sute de localnici și de părinți, 
au cîștigat: Elena Ivănescu (Șc. gen, 
(). Vasile penes (Lie. nr. 3) și Es 
mil Adam (Centrul școlar forestier). 
Locul intîi pentru cea mai bună 
mobilizare, a fost ocupat de către 
t'entrul școlar chimie, al cărui di» 
rector e-te inginerul Dinu Ghercu. 
lesCH.

este .. ....
iToma RADU-roresp.)

CUPA CEAHLĂUL111

TINERETULUI44, LA VASLUI
La Vaslui a avut loc. zilele țre- 

cute, o mare întrecere de erou, la 
oare au participat peste 1500 de 
tineri ți tinere din asociațiile spor
tive ale orașului. Desfășurata în 
.v&aniziweu Comitetului orășenesc 
al U.T.C- și Consiliului județean 
al sindicatelor și cu asistența teh
nică a C.J.E.F.S. Vaslui, competiția 
a sțfrnit un interes deosebit in rîn- 
dul iubitorilor sportului, care au 
asistat în număr foarte mane la 
dispute. La reușita deplină a con
cursurilor un aport substanțial și-au 
adus asociațiile sportive Confecția. 
Liceul 1 și 2, Liceul Economic, Fa
brica de Mobilă, F.M.I. ș.a.

Iată rezultatele înregistrate: jrt- 
nioaie mjei : 1. Marfa Mun tear, u
(Lid. 1), 2. Marcela Hțjncu (lie. Ec ), 

■Gabriela Gropciva (Lie. Ec.) ;
mari: 1. Aurora Pietoianu 
2. Elena Moise (Lie. 2), 3. 
Tăoase (Confecția) ; șe

ii Emilia Mihoci (Conlec-

ț;a). ‘ 2. Silvia Suflet (Lie. Ec.), 3. 
Elena ~ ~
mici: 1. Florin Moldoveana
1), 2. ’ ’
Dom Săndulescu (Lie. 1) ; juniori 
mari : 1. lan Măciucă (Lie. Ec), 2. 
Dănuț Dima (Lie. 1), 3. Mircea
Chrică (Lie. £>) ; seniori : 1. San
du Popescu (Mobila), 2. Crislinel 
Ocheană (Lie. 1), 3. Ion Bordeianu 
(Izolatoare). (M. FLORFA, coresp.l.

Pascal (Lie. Ec.) ; juniori 
" Z. (Lie,

Ovidiu Pavel (Șc. gen. 3), 3.

LA GIMNASTICĂ MODERNĂ
sala de sport a Școlii gene- 

din comuna Ceahiaul — jițde-
în

rale
țol Neamț, a avut loc un interesant 
concurs de gimnastică modernă, la 
care au participat sportive din echi
pele liceului din Roznov, ale șco
lilor generale 3 și 10 din Piatra 
Neamț, precum și ale celor din co
munele Adjudeni, Botești ș.a. Nu
meroasa asistență a aplaudat cu 
căldură evoluția plină de grație a 
tinerelor gimnaste. Cele mai bune 
s-au dovedit a fi sportivele Liceu
lui Roznov. a cărui echipă a ocupat 
locul I, 
gen 
(George

urmată de formația Școlii 
lie nr. 3 din Piatra Neamț.

GROAPA — eoresrt)

3.
junioare
(Lie. 2), 
Mariana 
n luare:

CADRELE DIDACTICE ALĂTURI
în orggr-lzarea C.J.E.F.S., a In

spectoratului județean școlar și a 
Consiliului județean al organiza
ției pionierilor Maramureș, in mu
nicipiul Baia Mare s-a desfășurat 
una dintre cele mai mari acțiuni 
sportive de masă, prilejuită de faza 
județeană a Crosului tineretului.

REZULTATE TEHNICE: clasele 
V—VI, fete: 1. Rodjea Pop, 2. Ma
riana Matesan (ambele Școala ge
nerală nr. 8); băieți: l. Ion Jugan

DE ELEVII LOR
generală 12), 2. Ștefan 
generală 3); clasele VII— 

VIII, fete: 1. Fiorica luga, 2. Vio
rica Șerban (ambele Școala gene
rală nr. 7J; băieți: 1. Victor Hoțea 
(Școala generală 6), 2. Gheorghe 
Tubița (Școala generală 4).

La succesul competiției și-au dat 
concursul profesorii de educație fi
zică ți cadrele didactice din școlile 
?: lieeele orașului. (Ludovic CHIRA 
—coresp.).

(Școala 
(Școala

Pe terenurile de sport ale 
sportivă dedicată sărbătoririi 

în fotografie : un moment

Liceului din S.nagov s-a desfășurat duminică o frumoasă competiție 
zilei de 1 Mai. Au acut loc intrereri de cros și diferite focuri.
din Intilnirea feminină de handoal care a opus echipele liceului și 

generale din localitate.

poli-

fcolii

ESTE NEVOIE DE 0 MUNCĂ MAI SUSȚINUTĂ
(Urmare din pag l)

paginile ziarului că la Giurgiu, de 
pildă, la un mare cros «al tineretu
lui pu a fost prezentă nici o ASO
CIAȚIE SPORTIVA SINDICALA a 
orașului, ci numai ELEVI și ELEVE. 
Este, desigur, foarte bine ca șco
larii sâ fie angrenați permanent în 
concursuri sportive dincolo de ora 
de educația, fizică, dar a sconta. în 
toata ACTIVITATEA DE MASA, 
doaraportul școlilor nu ni m- 
pare de loc normal. Șl lată reversul 
acestei medalii fals strălucitoare : 
a fost de ajuns să vină perioada 
vacanței de primăvară, cînd copiii 
au scăpat — parțial — de sub con
trolul direct al școlii, al profesoru
lui de educație fizică, ea VOLU- 
MLJL activităților de masă, NUMĂ
RUL PARTICIPANȚILOR la diver
se acțiuni să scadă vertiginos ! A- 
cest fapt, deosebit de simptomatic.

luminează unul din punctele ne
vralgice ale întregii probleme.

Se înfăptuiesc prea lent o serie 
de prevederi centrale ale Hotărfri 
cum ar fi acelea privind organiza
rea in fiecare săplămină a activită
ților sportive și turistice, desfășura
rea concursurilor pentru cucerirea 
titlului de fruntaș pe unitate, în dife
rite ramuri sportive, disputarea lor 
la nivelul atelierului, secției, seetc- 
ritluî. într-o serFe de mari unități 
industriale, dotate cu o bună bază 
materială pentru practicarea spor
tului. eițtrț ar fi „Letca"-Bacău. 
„Someșul“-C!ui și altele, acțiunile 
organizate pină acum sint inferioa
re posibilităților.

Plenarele C.J.E.F.S.. desfășurate 
luna trecută, au scos în evidentă 
nivelul scăzut al activității in aso
ciațiile sportive de la sate, und» 
principalii factori de impulsionare 
a muncii trebuie să fie — cum in
dică documentul de partid — orga
nizațiile U.T.C., conducerile unilă-

VOLEI ÎNFAȚAFILEULUI
CLASAMENTELE DEFINITIVE ALE DIVIZIEI A

în'■ urma turneelor finals ale 
campionatelor naționale ale Diviziei 
A, desfășurate la Bacău, Constan
ța (feminin). Pitești. Craiova (mas
culin) configurația definitivă a cl_a- 
san)ente*lor este următoarea: (sint 
incluse și punctele realizate în 
turneele pentru locurile I—VI și 
Vil—NU).

FEMININ

1 HAPIP 9Ț W 1 3u:l5 53
2. Dlnamo 27 23 4 75:26 50
3. penicilina Iași 27 1B H 64 ;33 40
4. Medicina 17 1B 9 62 45
5. Constructorul
6. I.E-F-.S.

27
27

13
13 ii14

49:49
50:51 4040

7. „U“ Cluj 27 13 14 51:53 40
8. „ți" Tlrrușt>ara 27 3 14 50:54 40
9. Farul 27 13 14 46:64 40

18. C.S.M. Sibiu
11. „IJ“ București

37 7 30 ;66 «ii
27 2 25 22:78 2:<

12. Ceahlăul B. Neani( 27 2 35 16:77 âo

• Echipele UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI și CEAHLĂUL P. 1
NEAMȚ au retrogradat în Divi-
zia R.

MASCULIN
1. DINAMO 27 25 2 77:17 53
2. Steaua 27 22 5 71:30 49
3. I.E.F.S. 27 16 11 60:44 43
4. „U-‘ Cluj 27 16 11 58:49 43
5. Rapid 27 13 14 57:55 49
n. Viitorul Bacău 27 12 15 43:62 3d
7. C.S.U. Galați 27 15 12 58:49 42
8. ..U4: Craiova 27 15 12 55:4.1 42
9. Progresul 37 Ift 17 48 :58 :7

li). Tractorul Brașov 27 3 19 36:64 35
11. Electra 27 8 19 36.67 35
12. Voința Arad 27 2 25 20:77 2‘J

• Echipa DINAMO a cucerit
titlul de campioană republicana în
ediția 1972/1973.

ților agricole și consiliilor populare- 
Situația nu se va remedia dacă ele 
vor aștepta, in continuare, impulsul
■ ile la centru" și nu vor trece sin
gure. de îndată, la treabă !

intlmpinarea zilei sărbătorești a 
rri l Mai a prilejuit, pe întreg cu
prinsul țării, desfășurarea a nuine- 
r >ase și ample acțiuni sportive, în 
• .. • au fes; angrenate mase largi 
;e i.neri și tinere. Principalul este,

■ rsă, ca ambianța de însuflețire să 
c 'ntinue. O mai veche experiență 
ne-a învățat că. Intr-un trecut nu 
preă îndepărtat, n-au fost chiar 
foarte rare cazurile .cînd, după ase- 
:u:iea perioade de vîrf. organele

s irganizațiile sportive — socotind 
că misiunea a fost încheiată cu suc
ces — scădeau ritmul și urma o 
perioadă de stagnare, pînă la apro
pierea unui nou eveniment festiv. 
Or, Hotărirca arată clar marea în
semnătate a CONTINUITĂȚII in 
activitatea sportivă, necesitatea unei 
munci de calitate, permanente, ne
întrerupte.

Numai în acest fel, prevederile 
documentului de partid vor putea fi 
integral îndeplinite, numai astfel 
angajamentul solemn luat în fața 
partidului, exprimat vibrant in tele
gramele pe care plenarele CJ.E.F.S. 
le-au adresat C.C. al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. va 
putea fi înfăptuit, pentru progre
sul permanent și prosperitatea con
tinuă a mișcării sportive din patria 
noastră.

HANDBAL
(Urmare din pag 1)

• Eplțipa RAPID a cucerit titlul 
de campioană republicană în edi
ția 1972/1973.

• Echipele ELECTRA BUCU
REȘTI și VOINȚA ARAD au re
trogradat în Divizia B.

REZULTATE DIN DIVIZIA B

în divizia secundă s-au desfășu
rat partidele ultimei etape a tu
rului al IV-Iea. lată rezultatele:

FEMININ: Voința Brașov — Me
dicina Timișoara 3—2, Drapelul 
roșu Si biv —- Universitatea Craio
va 0—3, Voința Zalău — Voința 
Reghin 3—7. Voința Oradea — Me
dicina Tg. Muj-e.ș 0—3, C.S.U. Ga
lați — Universitatea Iași 1—3, l.T. 
București — Progresul București 
3—1. C. P. București — Viitorul 
București 3—0, A.Ș.E. București— 
Dacia Pitești 1—3, Flacăra roșie 
București .— Voința Buzău 3—0 ;

MASCULIN : C.S.U. Pitești — 
Constructorul Suceava 3—1, Elec-

troputerp Craigvfț — Voința .Aibă 
Iulia 3—1. 7 Noiembrie Sibiu — 
Constructorul Caransebeș 2—3, A- 
iurnina Oradea — Explorări B. 
Mare 3—1. Politehnica Timișoara
— Corvinu) Hunedoara .’-!—0, Pe
trolul Ploiești — Universitatea 
lași 3—1. Petrochimistul Cîmpipa
— Raionul Săvineștj 0—3, Ind. sîr- 
mei C. Turzii — Inst. ped. Tg. Mu
res 3—2. Silvani» S. Silvaniei — 
C.S.U. Brașov 1—3.

CORESPONDENȚI: C. Gruia. I. 
lonescu, M. Bonțoiu, T. Slriopol, 
S. Ionescu, T. Costin, P. Ldrinez, 
I. Ene, P. Țone.

zervelor I) in compania echipei mas
culine a Școlii sportive nr. 1. tinii- 
șorencele au avut de rezolvat o 
nouă dilemă : ce să facă intre orele 
18 și 23,50 — adică din momentul 
încheierii antrenamentului și pînă 
la plecarea tț-en-ului spre orașul de 
pe Bega. Dilema lor era firească, 
întrucît aceeași federație care avu
sese inițiativa de a le convoca la 
lot omisese să le asigure condiții 
elementare de odihnă după efort. 
Sosite marți dimineața la Timișoara, 
handbalistele de la Universitatea 
s-a-u prezentat la cursuri sau la 
serviciu, după care — după amiază 
— au susținut un nou antrenament 
în cadrul echipei I

Am prezentat programul handba
listelor timișorence. Alături de ele. 
însă, alte (i jucătoare din lot au 
de făcut eforturi similare, chiar 
dacă ele sînt din Brașov, Buhuși și 
Odorhei, orașe mai apropiate de Ca
pitală decît Timișoara.

Să vedem, însă, care sîntf opiniile 
jucătoarelor și tehnicienilor.

TEREZIA POPA (Universitatea Tl-

141 Bhv) {R-D- Geriitenă), ha avut 
Ioc întrecerile tradiționalei compe
tiții internaționale de lupte greco- 
romane — „Cupa Prietenia". La a- 
•peșțe confruntări au participat ju
niori miei (16—18 ani) din Bulgaria. 
Ceh-ostovacia, Cuba, Polonia, Roma
nia, U.R.S.S., Ungaria și R.D. Ger
mană (cu două echipe). După cum 
se știe, juniorii din Uniunea Sovie
tică, Bulgaria ți Polmția au domi
nat competiția, ieșind învingători 
13 toate cele zece categorii de greu- 

gpje. daa- 
au- 

avut 0 comportare nesatisfăcătoare 
Iși ^stfe] nici unul diiitre cei 9 pam 

licipanți nu a areat pa podium i
I-a înapoierea m Capitală, am șo, 

licitat uneia amănunte a>țtrim,i- 
rului Valeria Rularea, cel care i-a 
însoțit pe sportivii români.

— Cum explicați aces>t eșec ?
— Trebuie să precizez de Ia in- 

ceput — fără a încerca vreo justi
ficare — că gcesț turneu a fost 
toarte greu. Am participat la multe 
campionate europene, mondiale, I» 
Jocuri Olimpice și — păstrind pro
porțiile — consider că întrecerile 
de la Shui au fost dificile pentru 
toți concprențli. Un exemplu eloc
vent ii constituie faptul că, deși în 
ultimii ani luptătorii din R.D. Ger
mană au cucerit medalii la aproape 
toate competițiile de amploare, to
tuși. de astă dată, nici uu luptător 
ai țării gazdă n-a reușit să ocupe 
primul loc. Și aceasta eu atît mai 
mult cu cit la flecare categorie au 
concurat cite doi sportivi din R D. 
Germană. Dar, dincolo de acest as-

I
I
I
I
Itgte. Sportivii romani — șpre 

sebire de edițiile anterioare —

I
I 
I
I
I
I
I
I

Pop

I
I
I
I
I
I
I
i
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

penț, nu putem trece cu vedere-a 
faptul că juniorii noștri au luptat 
ștob. Ei au fost depășiți din toate 
punctele de vedere, reliefînd-se 
pregnant insuficienta, lor pregătire 
încă de la cluburile șl asociațiile 
de tisidc provin. Horniceanu a fost 
aproape de un Joc pe podium, cîști- 
gînti primul meri prin tuș și in tu
rul următor fiind liber, dar a fost 
întrecut înainte de limită în celelal
te două partide. Este adevărat _ că 
într-unul din aceste ultime meciuri 
l-a întîlnit pe acel ce avea să se 

pc prunul Iup» seliiin» eî 
nu trebuia să piardă prin tuș păr
inte cu G. Fllipov (URSS) clasat jn 
tinal doar pe locul al patrulea. Nn 
este mai puțin adevărat că și aiți 
juniori români au avut neșansa să 
șe intîlnească în primele Riruri cu 
adversarii ce au ocupat locurile I 
sau II : Botez p. descalificare V. 
Fogudin (URSS» Și P-P- F’’- Schnei
der (R D. Germană), Bosîneeanu p. 
(us D. Penev (Bulgaria) și p.t. N. 
Zander (R-D. Germană) și Pintea 
p.t. H. Tomanek (Polonia) și p.t- 
AL Koltcinski (URSS).

— Nu ețțmva selecția juniorilor 
români pentru aceste mtreceri n-a 
fogt corespunzătoare ?

— îi» această privință nu s-a gre
șit. Cred, însă, că dacă Sandu Bo
tez ar fi luptat la cat. 48 kg, iar 
Ștefan Rusu la cat. 56 kg, ei aveau 
poate șanse să ocupe un loc frun
taș. Desigur, insuccesele juniorilor 
noștri la aceste. întreceri vor fi a- 
nalizate cu toată atenția pentru ca 
în viitor ei să se comporte ia nive
lul prestigiului de care se bucură 
pe plan internațional ceilalți luptă
tori români.

reliefînd-se

șl asociațiile

Costin CHIRIAC

Considerat drept unul dintre cele 
mai mari turnee internaționale de 
sabie, concursul dotat cu „Cupa 
Hungaria*’, ajuns anul acesta la a 
XX-a ediție, s-a bucurat de o par
ticipare fără precedent : 156 de scri- 
meri. Pe planșele instalate in Sala 
sporturilor din capitala Ungariei 
s-au aliniat deci toți marii specia
liști ai probei, in frunte cu trăgă
torii sovietici, italieni Și maghiari.

Cu atît mai valoroasă apare, deci, 
performanța i-eprezentanților Hamâ- 
niei : un ioe în finală prin Dan Iri- 
miciuc, un semifinalist — Alexan
dru Niicft — și doi trăgători in sfer
turi — Cornel Marin și Constantin 
Nicolge.

Irimioiuc a confirmat- astfel ex
celenta formă pe care o deține, reu
șind să-și aproprie 4 victorii, cu 
două mai puțin decît campionul 
lumii Maffei, cîștigătopul probei și 
ou una mai puțin decît campionul 
olimpic Sidiak, marele învins de la 
Bțtdgpesta. Sabrerui nostru nr. 1 a 
evoluat din nou — ea și in asaltu
rile din „Cupa campionilor euro
peni" — cu o mare ambiție, cu o 
impetuozitate care a impresionat pe

toață lumeg și, ca de obicei, numai 
dezacordurile dintre arbitrul prin
cipal și asesorii de margine ,1-au 
privat de «n succes integral.

Important este și alt fapt '■ anu
me că alături de Irințiciuc s-au a- 
firmat, mult mai convingător, și 
ceilalți sabl’eri români, Nilcă și Ma
rin îndeosebi, Nilcă a rămas în se
mifinale, la un pas de a participa 
la ultimul act al marii întreceri, 
după un barai cu doi campioni 
mandiali : Maffei și Krovopuskov.

Marin a fosț și el într-un fel, un 
mic erou al „Cupei Hungaria". Ia 
sferturi, el a avut drept adversari 
pe Maffei, Salazar (Cuba) și ma
ghiarul Tamâș Kovăcs. Asaltul de
cisiv pentru calificarea în semifina
le l-a susținut cu T. Kovăcs. Marin 
a avut permanent inițiativa, a con
dus CU 2—1 și 3—2, la 4-^-4 i s-au 
anulat două tușe și pînă Ia urmă a 
fost nevoit să se recunoască în
vins...

Forma bună a sabrerilor ‘ noștri 
fruntași — cărora li se vor adâug;i 
Dan Popescu și Ionică POP — fto 
oferă nădejdi pentru viitoarele în
treceri, cele mai apropiate fi«l4 
„Cupa Luxardo" (Padwa) și țW’ 
neul de la Sofia.

Tiberiu STAMA

CÎND GÎNDIREĂ TACTICĂ ESTE IN DEFICIT

Pe marginea comportării
Pe cît de bine s-au comportat sa- 

brerii Stelei în Cupa Europei, pe 
atît de șters au evoluat spadasinii 
aceluiași club în competiția similară 
dasfășurată la 
trenorul lor, C. 
exprimat profunda

Heidenheim. An-
Stelțan, ne-a 

sa nemul-

La Timișoara, se reia Divizia

ÎN ETAPA INAUGURALĂ, DER8YUL DINAMO
întrerupt la 11 martie, campio

natul republican de bssehgt mascu
lin va fi relUrii duminică prin me
ciurile turneului timișorean al com
petiției. Acesta se va desfășura, timp 
de patru c- ——■- — —
cuprinde 
tape ale 
tapele 21 
tape ale 
tim) tur 
24). Cu 
disputa și tradiționalul derby Dina
mo — Steaua, care poate fi decisiv 
în lupta ce c daq aceste două for
ma;:: pentru cucerirea titlului, fer 
tîlnirea va avea loc chiar în prima 
zi. la ora li Dar. iată programul 
complet al tvrr.eulu! (intre paran
teze. rezultase!* din tururile ante
rioare) : DUMINICA. DE LA ORA 
9JU: Politehnic» București — IEFS 
(72—iLapid — Universitatea Ti
mișoara >58—-81): DE LA ORA 15: 
Voința București — Academia Mili
tară (90—42, Universitatea Cluj —

zile, în sala Olimpia și va- 
partidele ultimelor două e- 
celui de al doilea tur Ie
și și urimele două e- 

eelui de al treilea (și ui- 
al întrecerii (etguele 23 și 
prilejul turneului, se va

Farul (76— Dmanso — Steeua
ICHF — Politehnica Cluj

l80—o5); LUNI. DE LA ORA 9 30:
Academia MSriră — „U* Cl’ăj
(65—102) Ra*jîd — Politehnica Bucu-
re$ti (47 -Mi ; DE LA C-RA 15 î
Steaua — Far-i fl-XS—ICHF -
IEFS |4:—: Uaiverutataa Timi-
șaara — ta (îl—8Șj. Vaiete—-
RoHtelmica Chc:■ (68—MARȚI.
□E LA. O|l* t.Jfc; Acoderaia Mili-

'rs-’ts n-
rul —

ECHIPA LICELLLI

A

în Cupa Europei la spadă
de modul neeo- 

în care a tras Al. 
de bază al formației 
decisiv al meciului

DE Lj\ ORA
(30-r52, 
(31-07. 
rești —
(70—79 54—81), ,
Universitatea Cluj (60—86, 5SL-73);

MIERCURI, DE LA ORA 9 : Poli
tehnica București — ICHF (.54—73.

Academia Mili- 
; DE LA ORA

Cluj

15 : Raoid — 1CHF 
ÎMJ), IEFS - Voința 

6662), Politehnica Bucil- 
Universitatea Timișoara 

Politehnica Cluj —

(j?—66), Dinamo — 
tară (82—46, 122—59):
14 : Stegua -■ Politehnica
(81—55, 87—56). Universitatea Cluj— 
IEFS (68—61, 86—72), Voința — Ra. 
pici (63—55, 65—69), Universitatea
Timișoara — Farul (89—54, 95—56) 

înaintea reluării divizie) A, cla-

locurile

samentul se prezintă astf
t. DINAMO 30 20 0
1. Șleau . 29 18 ?
3. .U“ Cluj 29 13 7
4- Unlv. Tmș. 20 13 7
5. ICHF 20 12 8
4. I.E.F.S. 20 10 10
7. Farul 20 9 11
8. Poli. Buc. 20 8 12
!». Rapid 30 7 13

10. Puii. Cluj 20 5 15
11. Voința Buc. 20 4 16
U. Academia Mii. 20 1 18

Amintim câ

STEAUA I
Szpmbathely și Ia Viena, turneele 
de calificare pentru campionatul 
european care va avea loc, anul a- 
cesta. în Spania. La Szombathely se 
vor ’întrece Belgia, Finlanda, R.F. 
Germania, Turcia, Ungaria, Grecia, 
R.A. Egipt, Anglia, Portugalia, iar 
la Viena : Franța. R.D. Germană, 
Israel, Austria Suedia, Olanda, Da
nemarca, Scoția, Elveția. Primele 
trei clasate în fiecare grupă vor sus
ține un alt turneu, între 16 și 18 
mai (la Viena), urmînd ca primele 
patru clasate să se califice pentru 
C.F., alături de U.R.S.S., Iugoslavia. 
ROMANIA, Pojonia. Bulgaria, Ce
hoslovacia. Spania și Italia.

Printre arbitrii care vor conduce 
partidele de la Szombathely și. a- 
poi, de la Vieng, s® hflă si reprezen
tantul țării poastre, G. Dutlra, care 
s-a deplasat la Szombathely după 
ce a condus meciuri în cadrul tra
diționalului „Turneu al televiziunii 
iugoslave", desfășurat la Belgrad.

iiuiuiimi ir

3865—1299 40 
1762—1364 38 
1536—1318 33 
1536—1336 93 
1448—1338 ?2 
1433—1192 39 
1241—1412 29 
1357—1535 28 
1399—1435 27 
1249—1422 23 
1160—1400 24 
1273—1777 21

fruntașe în 
clasamentul cpșgeterilor ștot ocu
pate de: 1. Veniian (,.U“ CI ’ 
p, 2. Cerngt (Steaua) 411 p, 3- 
Universitatea Timișoara) 382 

Cr Popescu (Rapid) 369 p. 5. 
(Farul) 343 p. 6 Cîmpeanu 
versitatea Timișoara' 331 p.

★

Clui) 452 
Czmor 

P. 4 
Spînu 
(Uni-

Nr. 35 BLCUREȘTI A REDEVENIT

CAMPIOANĂ ȘCOLARA Șl DE
dc !a co

s-a încheiat 
in "sala Tractorul, campionatul republi
can de baschet rezervat echipelor de 
eleve ți junioare, competiție 
cu viu interes de numeroși 
in marea majoritate școlari, 
au priîejuit meciuri disputate 
nivel tehnic, iar victoria a

JUNIOARE
BRAȘOV, 3 (prin telefon, 

respondent!!! nostru). Joi

Virnăritâ 
spectatori 
Întrecerile 
și de bun 

__ revenit e- 
chipei Liceului nr. 35 București (antre
nor prof. Gheorghe Benone) care a 
avut o evoluție foarte bună, mal pl»țin 
în ultima partidă, cu Liceul ..Bolyai" 
Tg. Mureș. Prin succesul realizat la 
Brașov, baschetbalistele c’e La Liceul nr. 
35 reintră în posesia tiXului. Este a 
patra victorie a formației bucureștene 
tp divizia școlară, șl de junioare. Note 
bune se mai cuvin și echipelor Școlii 
sportive C’OzLStanța (prof. Maria Po-I

pov.ci) Școlii .
Ga. Koșu) și Liccuiui „Bolyai- Tg. 
reș (prot. Gh. Fullup).

Iată rerukateie din ultimele două zile: 
C.S.M. Iași — Lie. Unirea- Tr. SUgti. 
reie 43—45 (S3—1S), Metalul Salocu — 
Lie. nr. 4 Oradea SO—53 (13—1-) Șr. ap. 
Constanța — Lie. ..Bolyai- Tg. Mureș 
54—37 (30—S2). Uc. nr. 35 BueureșU — 
Șc. sp. Brașov 54—53 (Si— U) Mesajul — 
„Unirea* S7—47 (ST—24) C.SAL — Uc. « 
47—57 (15—29), Șe. sp. Constanța — Șc. 
sp. Brașov 43—40 (23—22) Lie. 25 —
Lie. ..Bolyai- 32—64 (IS—1::.

CLASAMENT FINAL ; 1, Lie. nr. 35. 
2. Șc. sp. Constanța. S. Șc. sp. Brașov. 
4. Lie. ..Bolyai", 5. Lie. nr. 4. A Meta
lat Satanta. 7. C.S..M. Iași. L Lie. „Uni- 

MAgurelr.

sportiv» Brașov (prof. 
■ —lyai- Tp. Mu.

C. GRUIA

AU LUAT SLIRSIT

ÎNTRECERILE JUNIORILOR BUCUREȘTEM

I
I
I
I
i
I
I 
k
il
I

în fața unei asistențe numeroa
se, duminică dimineața, în sala clu
bului Grivița Roșie au luat sfirșit 
întrecerile, peniru desemnarea cam
pionilor de box (juniori mari) ai 
Municipiului București. Reuniunea 
finală, bine organizată de comisia 
municipală de box, a fost de un 
bun nivel tehnic.

Organizatorii au premiat și de 
data aceasta pe cel mai tehnic pu
gilist — Ion Truță, pe cel mai 
combativ — Mireea Simon și pe 
cel mai productiv antrenor — Ion 
Vasilov (3 campioni). REZULTATE 
TEHNICE : cat. 45 kg : R. Anghel 
(C.P.M.R.) b.p. E. Gigea (Steaua) : 
cat. 48 
b. 
cat. 
b.p. 
cat, 
b.p.

ab.
51
D.
54
J.

kg ; M. Corcău (Olimpia) 
2 Gh. Udrea (Progresul’ : 
kg: M- Frumasu (Rapid1 
Burdihoi (Constructorul) ; 

kg : E. Chiricuță (Viitorul) 
Vancea (Dipamo), decizie

discutabilă : cat 57 kg : F. Lepă
dat u (Steaua) b.p. F. Barou (Pro
gresul) : cat. ta kg : I. Burada 
(Progresul) b. ko 2 I. Gngnre -Ra
pid) : cat. 63.500 kg ; 
itorul) 
cat. 67 
greșul) 
cat- ’I
b.p. V. Drăghia (Energia); cat. 75 
kg : P. Cercel (Poșta) b. ab. 2 P. 
Stroie (Steaua) O ; cat. 81 kg: 
G. Matei (Construetorul) ctgtigă prin 
reprezentarea lui Gh. Matache (Di
namo) ; cat. —81 kg: M. Simon 
(Dinamo) b- ab- 2 C. Tănase -Pro
gresul).

La juniori mici, în finala (restan
tă) a categoriei 87 
cu (Energia) b.p. 
gig).

I. Truță (Vi
li.p. N. Mocanu (Metalul); 
kg : D. Peuopavlovski CPro- 
b.p. E. Barbu (Olimpiei; 
kg: C. Florea (Progresul)

kg : Al. Dnbres-
V. Matei (Ener-

Daniel DIACONESCU

țțimire față 
respunzător 
Istrațe — om 
— Jiț asaltul 
Ipr cu P.U.C. Paris. El a condus cu 
4—1, fiind deci la o singură tușă 
de victorie. O victorie care ar fi 
egalat scorul (pînă în acel moment 
favorabil cu 8—7 parizienilor) ceea 
ce ar fi adus calificarea Stelei în 
tprul următor deoarece campioana 
noastră avea un tuș-averaj supe
rior. Istrate nu a reușit nici măcar 
să realizeze o dublă lovitură și a 
pierdut cu 4—5.

In ceea, ce privește 
dividual pentru Cupa 
acesta a f°st extrem 
300 de copcurenți au 
intîi prin două tururi 
cu grupe de 7 din care se calificau 
3. Serimerîi poșțri au absolvit cu 
toții primul tur. dar în cel de al 
Il-lea au căzut (la 1—2 tușe dife
rență) Zidaru, Duțu și Popa. în* 
primii 64 au ajuns Angelescu, Bă
răgan și lorgu, în timp ce Al. Is
trate a urcat între primii 32, iar 
tînărul clujean P- Szabo și-a con
firmat valoarea ntțmărțndii-se n”!n- 
tre primii 16. Este de reținut fap
tul că dintre valoroșii spadasini 
sovietici Kriss, Paramonov, Modzp- 
levslti, Valetov, numai acesta din 
urmă a ajuns printre primii 32 
concurență (S.B.)

turneul in- 
Heidenheim, 
de dur. Cei 
trecut mai 
preliminare

0 competiție de autentică valoare: 
„CUPA DIAAMO- IA FONO A DESCHIS SEZONUL PI LACUL SNAGOV
Tnscriindu-se pe linia tradițională 

a starturilor record, și a-ceastă e- 
diție a „Cupei Dinamo" la fond 
4 inregjstrat o participare bogată, 
IM de echipaje <Xspuiindu-si in- 
tiietou», in concursul inaugural de 
ue iacul Snagov. Programul a pre
văzut un traseu de aproximativ 
12 km pentru fiecare din ceie pa
tru curse masculine și unul de 3 km. 
pentru proba feminină. Datorită ia 
special aportului majorității membri
lor Ioturilor reprezentative (pre- 
sgnți in probele de simplu), ca și 
dorinței de afirmare a campioni
lor.^ Io---------- * *•-*———
atins un 
utilă ve 
diului re 
pa acuta! 
rii au fi 
niera în rare s-au obținut victo
riile a diferit.

Prima dispută, a echipajelor de 
caiac dublu, a revenit clar, conform 
așteptărilor, cuplului Cuprian Maca- 
rencu — Iun Negraia. A doua cursă 
masculină, a caiacelor 
(cu 36 de bărci în start!) 
un spectacol mai atrăgător, 
te. Simiovenco, Coșniță s! 
cupă ce se desprinseseră 
pluton de 10 eaiăeîsti. au 
se distanțeze net. 
ne ultima ml_ _L ,
la o sosire strinsă. echilibrată. Apoi, 
in fala bazei nautice a clubului Di- 
naBM>. s-au aliniat canoele. Dacă 
ia dubiu funde s-a marcat si cea 
mai mică participare) ocuparea lo
cului I n-a constituit o problemă 
pemru ăfanasie Butelchjn si Vasile 
Cozlov. care au condus pe 
lungimea cireuttului nautic, la 
piu. feptn pentru victorie a 
mult mai pe-ionanti. I 
avpă start, 
tendenți la 
chin. Lipit 
labiciov. Pe 
din micul _ 
eu fermitate,

In

□e

de simplu 
a oferit 

I. Teren- 
S ciot ni e. 
din?r-un 

reușit să 
In aceeași ordine, 

de metri, dtnd loc

■I toată 
siffi- 
foet 

timp 
pre- 

PaLzai-

La scurt 
s-au profilat trei^ 
victorie: Ivan 
Varabiov si V-ooj Ca- 

_ ultima mie de metri, 
pluton s-a desprins Insă, 

camoionul olimpic, fi- 
nereristinAi-i ceda: ti

GOL
întrecerea feminină de caiac sim

pla a fost cea mai specacuioasă, 
prin diaamiSBUl ei final. In crima 
oarte a cursei a condus Victoria 
Dumitru, tatonată ie Cozma. N:du- 
forov ți Ivanov. în continuare, 
Cozma Niehifocov trec In frunte 
ți, ouț^ o iîrză confruntare, 
oioaod europeană de _ 
Cozma riafigă. cu un avans substan
țial de 13 sec.

în fine, pe lingă

cam-
juniori Maria

buna compor-

OMOGENIZAREA ECHIPEI NAȚIONALE NU SE POATE FACE... ÎNTRE DOUĂ TRENURI!
mișoara) : „Acest program de pre
gătire este, pentru noi cel puțin. - 
foarte obositor. Ni s-a luat și sin
gura zi de odihnă pe care o aveam 
la dispoziție. Mă miră, apoi, că fa
cem antrenamente in sală, întrucit 
atît campionatul național, cit și pri
ma competiție internațională la care 
ne vom alinia („Trofeul Iugc^lavia" 
— n.n.) se dispută in aer liber".

MAGDA MIKLOȘ (Voința Odor
hei) : „E foarte greu drumul pînă 
la București după etapa de dumi
nică. Pe mme mă obosește foarte 
mult, dar antrenapientul, fiind mult 
mai tare decît la echipa de club, 
inii prinde bine".

DOINA FURCOI (Universitatea 
București) : „De duminică și pînă 
luni realmente nu mă pot reface. 
Cred că etapele de campionat pot 
fi devansate cu o ști".

GABRIEL ZUGRAVESCU (antre 
nor federal) : „Atît Colegiul central 
a| antrenorilor, cit și Biroul fede
ral au fost de acord eu aceste con
vocări ale lotului. Am pus antrena
mentele lunea pentru că am căutat 
să perturbăm cit mai puțin pregă
tirile echipelor de club. Toate chel
tuielile de deplasare le suportă Ie

este asiguratăcazarea
in care sportivele so- 

București de duminică

derația. Iar 
in condițiile 
șese in _ 
seara".

ION BOTA (antrenor la I.E.F.S.) : 
„Deși prin prisma inieresclur echi
pei mele nu sînt pentru aceste an
trenamente, cred ci lotul are nevoie 
de o serioasă omogenizare. Trebuie 
găsită Insă o altă soluție și mă 
gindesc ori la deplasarea antreno
rilor „naționalei" iu orașele care au 
mai multe jucătoare in lot (coordo- 
nind pregătirile acestora), ori la a- 
minarea unor etape și la crearea, 
în apșst fel, a unei pauze de 2--3 
zile, in care echipa reprezentativă sâ 
poată efectua antrenamente intr-a
devăr utile".

CONSTANTIN POPESCU (antre
nor la Universitatea București) ■ „l-a 
pretențiile crescute era nevoie de 
un plan de măsuri excepționale. Nu 
știu, însă, dacă cea mai bună so
luție este aceasta a jocurilor, și mai 
ales a jocurilor cu echipe mascu
line".

în fața acestor opinii edificatoare, 
credem noi, în privința eficienței 
antrenamentelor programate lunea 
pentru lotul național rămîne ca

F. R. Handbal să ia cît mai urgent 
măsuri de modificare a planului în
tocmii. Și, subliniem acest lucru, 
pentm câ jucătoarele din lot șlnt 
suprasolicitate șl nu mai pot da 
fundamentul scontat nici în echipa 
naționala, nici In formațiile de club. 
Pe de altă parte, cheltuielile care 
se fac cu deplasarea handbalistelor 
ci;n provincie (să nu uităm că este 
vorba de mai mult de jumătate din 
lot) reprezintă sume consistente, ce 
;jot fi folosite cu o mai mare efi
ciență.

Ca atare, propunem deplasarea 
antrenorilor echipei naționale în o- 
rasele care dau jucătoare echipei 
naționale și, totodată, decalarea u- 
neia sau a două etape de campio
nat, pentru a se putea reuni între
gul lot. Oricum, așteptăm un răs
puns și de la federația de specia
litate...

P.S. Luni dimineață lotul s-a reu
nit din nou. e drept, în condiții 
mai avantajoase pentru jucătoarele 
țîmișorence. care au jucat dumi
nică... la București, Handbalistele de 
ia I.E.F.S. au avut, însă, meciul la 
Odorhei !

tare a multor concurenți, trebuie 
să consemnăm și evoluțiile nesatisfă
cătoare ale citorva caiaciștl, membri 
ai loturilor republicane, ca Ion Bi
vol, Roman Vartolomeu (după cum 
se știe, vicecampion olimpic in e- 
thipajul de caiac 4), Petre Tudose, 
Dan Păun eseu, Dumitru Varabiev, 
Victoria Denesiuc și Ngstasia Nichi- 
tov.

Iată principalele rezultate ale „Cu
pei Dinamo": masculin K 2: 1. Di
namo (C. Macarencu — I. Negraia) 
45.54 2. Dinamo (C. Crimschi — M. 
Patriciii) 47.00, 3. Steaua (A. Cop- 
țolenoc — N. Torente) 47,27. 4. Di- 
r.amo (F. Fojdi — St Foldj) 47,30; 
Kl; 1. L Tercnte (Steaua) 50,22, 2. 
V. Simiocenco (Steaua) 50,25, 3. C. 
Coșniță (Steaua) 50,27. 4. A. Sciotaic 
(Dinamo) 30,28, 5. I. Dragulschi
(Steaua) 50 57. a. St. Pocora (Steaua) 
51.01; C2: 1. Dinamo (A. Butel-
chin — V. Cozlov) 51,14, 2. Steaua 
iS. Cornenco — C. Avram) 52,40, 

Dinamo (L. Cozlov — A. Bucioc) 
52.51; C 1 : 1.1. Paizaichin (Dinamo) 
54.09. 2. L Varabiev (Dinamo) 54,13, 
3. V. Calabjciov (Dinamo) 54,24 4.
S. Covaliov (Dinamo) 55,15. 5. Gh. 
Danilov (Steaua) 55,16, 6. G. Mun- 
teanu (Dinamo) 55,17; feminin K1: 
I. Maria Cozma (Delta) 13,50, 2. Ma
ria Nichiforov (Dinamo) 14 03 3.

Ivanov (Steaua) 14.10. 4. Vic-A 
toria Dumitru (Diruimc) 14,11, 
Ioana Simionov (Dinamo) 14,15. 
Paulina Humă (Dinamo) 14,17:

în clasamentul general: 1, DI-
NAMO 123 r. 2. Steaua 89 p, 3. Delta 
Tulcea 13 p. 4. Voința 2 p. Au mai 
•--r: iț Pescarul Tulcea și C.N.U.,
Cludrt sportiv școlar. Olimpia Ra- 
c i — tcate din Capitală. (N. M.)

:fî<

5.

5.
6.

La 13 mai,
tragere specială 
PRONOEXPRES
La 13 mai a.c., Administrația de 

Siat Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere specială Pronoexpres. 
tragere care se prezintă cu o bo
gată și atractivă listă de premii: 
autoturisme DACIA 1300 și DACIA 
1100 ; excursii pe COASTA DAL
MAȚIEI ; excursii în BULGARIA șl 
GRECIA, precum și cîștiguri în bani 
de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii, vor fi extrase 31 de numere 
în 5 extrageri. în total, premiile se 
acordă pe 24 de categorii.

Participarea Se face cu 3 ței, 6 
lei și 15 lei varianta, preci?îndu-vă 
că variantele de 15 lei iau 
premiile de la toate cele 
geri. »

procuț-ați-vă din vreme
• Programul concursului 

sport de duminică 6 mai 1973. ....
alcătuit din meciurile Albania A —- 
România A, din cadrul prelimina
riilor C-M., grupa a 4-a, România 
tineret — Albania tineret, trei în
tîlniri din cadrul categoriei B din 
țara noastră și opt partide din cam
pionatul italian. Dar iată cum arată 
acest program : I. Albania A — Ro
mânia A ; II, România tinerel. — 
Albania tineret; III. Chimia Rm. 
Vîlcea — C.F.R. Pașcani ; IV. Ni- 
trațnonia Făgăraș — Corvinul Hu- 
n«doara ; V. Olimpia Satu Mare — 
Politehnica Timișoara ; VI. Atalanta 
•— Juventus ; VII. Bolpgna — Lazio;
VIII. Internazionale — Palermo ;
IX. Napoli — Cagliari; X. Roma — 
Lanerossi ; XI. Ternana — Fioren
tina ; XII. Torino — Milan ; 
Verona — Sampdorla,

Nu uitați! Astăzi și mîjne 
ULTIMELE ZILE In care vă 
puteți depune buletinele.

Rubrică redactat :- de 
LOTO-FRONOSPORÎ’

parte la
5 ex tra

biletele t 
Prono- 

este

XIII.



conducea cu 2-0 !
îl), transformat de D.

Nr. 7402

O UTILA VERIFICARE
PENTRU LOTUL DE TINERET

in

Pag. a 3-jJ

VESELUL NOSTRU CAMPIONAT

leii, 6-3 cu Progresul, care,
ieri dimineață, la ora 11, pe sta

dionul „23 August", exact la ora 
și pe_ Stadionul unde va întilni du
minică echipa Albaniei, în campio
natul' european, lotul de tineret 
(pînș la 23 de ani) a susținut ultima 
partidă de verificare. Joc frumos și 
mai ales foarte util, pentru că ad
versara selecțianabijilar, eohipa Pro
gresul, s-a dovedit o formație am
bițioasă, în formă și echilibrată. 
Jac foarte util și pentru faptul oă 
în min. 2 Iotul era condus cu 2—0. 
ceea ce l-a obligat la o mobilizare 
totală. Elevii lui Cornel Drăgușin 
și Emerie Jenei începuseră i 
superficial, și ca întotdeauna, 
asemenea greșeală ș-a născut 
priza j „bancarii", au forțat 
mental, I. Sandu a înscris în 
mul minut printr-un șut plasat, 
unghi greu, Petre Gheorghe a . 
culat peste scurt timp neînțelegerea 
Iui Clugarin și Anghelini și la 0—2, 
perspectiva ,nu părea bună pentru 
lot. Cavai avea. însă, să stăvilească 
acest elan al divizionarei B prin 
două intervenții excelente, jucăto
rii luj Eugen Iordache se vor com
plica inutil în 2—3 faze simple, și, 
așa, „tineretul" reușește după o ju
mătate de oră să reducă din handi
cap (Anghel execută bine o lovitură 
libeFă de la circa 20 m. lateral, și 
Mulțescu înscrie cu capul) și să e- 
chilibreze jocul, prin mai mult calm 
și o circulație superioară înoeputu-

—-----ă e-
dintr-un penalty (henț în

comis de Condurache) țrans- 
de Moldovan (min. 35) după 

up minut mai înainte tot el 
__  o 

dală da 
sprinteze 
ind prin 
Mulțescu , .... _. ____ ___ __
spectaculoasă acțiune a partidei la 
care au participat Lucaci. Moldovan 
și Anghel. După pauză lotul va fi 
superior adversarului, prin caoaci- 

4tate ofensivă, luciditate și forță de 
joc și (cu toată forma bună a por
tarului advers) va Înscrie două goluri 
(Roznai min. 76 și Petrescu min. 84) 
după ce arbitrul C. Drăgușin nu 
validase un gol în mim 70 pentru 
ofsaid și acordase Progresului un 
penalty (henț în careu comis de

partida 
din 

sur- 
mo- prl- 
din 

spe-

Iui ds meci. Lotul va reuși să 
galeze 
careu 
format
ce țu 
ratase lovitură de pedeapsă acor- 

arbitrul... E. Jenei, și să 
în finalul reprizei, Jnscri- 
D, Georgescu (min. 36) și 
(min. 45) după cea mai

min. 2,
Sătmăreanu 
Ștefan.

Un 6—3
prin dinamica jocului 
prin relevarea 
tate de compo: 
Ies superficiali 
decisive) care , 
grea decit se

LOTUL DE

(I—2) final, interesan 
și, în specia' 

i carențelor manifes 
nenții lotului (mai 
iițatea in unele 
au făcut partida 
bănuia.

—. TINERET: C
(min. gț ion Gabriel) — Anghelini 
Ciugarin (min. 4« Sătmăreanu H) 
G. Sandu, Mateescu — Dumjtriu I\ 
Mulțescu, .Moldovan — Anghel (min 
46 Lucaci), D. Georgescu (min. 72 
Bo™aAA“c’ci (min. M Petrescu).

□n (min. 4» Vin- 
•, Mândoiu, Dră- 

Constantinescu — Pîsiaru.
D. Ștefan — L Sandu 

Bartales), Inrdaehe, P.
(min. 83 Tăbâearu).

PROGRlSt L : Gîroi 
tilă) — Corn 
gan, Ad. 
Filipescu, 
(min. 34 
Gheorghe

Mircea M, IONESCU

'f.-.e păzit de Filipescu, Mulțescu (in tricou alb) a reu- 
pt ți ieri un joe bun. înscriind două goluri

Fotoî V, BAGEAC

«

REFLECȚII PE TEMELE CAMPIONATULUI

INEFICACITATEA, „ETERNA POVESTE
//

Eu cred câ cei care privesc prea mahmuri și prea 
acri multe din rezultatele surprinzătoare ale cam
pionatului nostru de fotbal-asociație exagerează și 
exagerînd în mahmureală se privează de o stare de 
nobilă și tonică veselie în fața vieții. Ce e atit de 
grav in faptul că draga noastră Reșița — se știe 
de ce dragă, căci are singe de ,progresistă".., — 
nu vq urma sogrta celor din dr. Staicevicl, care bau 
dat moi mult decît oxigen ? Foarte bine câ o echipă 
se zbate și scapă 
a fostă campioană, 
nq să facă bine ?i 
pentru supraviețuire 
istoria pe valuri. Ce ., . _ . __ .
o echipă care șe ehinyiq anul trecu' 
să nu cadă în B, e pe primele locuri 
în clasament, discytînd de ia egal 
cu marile celebrități, deși ea nu po
sedă decît nume ca Țegșan și Vi- 
șan ? De ce n-ar fi Tegean, pnul 
□costa, capabil să facă față unei 
confruntări cu lordăneseu sau alte 
nume simandicoase î Țegean nu e 
om ? Jegean nu poate progresa ? 
Țegean nu poate fi celebru ? Bravo 
lui, și să fie șănătos, spre bucuria 
Clujului I Și de ce sâ n-o fi ingenunchiat Bacăul 
pe Steaua, dacă Steaua a jucat atît de prost ? 
Fiindcă 
gument 
de cai

Intre 
oqmeni 
cauza 
coboară, unii înfloresc, alții dau înapoi și se ofilesc
— cum zice foarte frumos înțelepciunea populară. 
Nu scrie nicăieri câ Dinamo, Steaua, Rapid, U.T.A. 
și alta minuni ale lumii sînt de-a pururea sortite să 
progreseze, să învingă oricînd, să fie tot mai bune
— și C.F.R. Cluj, Sportul, Reșița «au „U" Craiova să 
stea pe loc și să fie motiv de uimire că progresează 
și ele... E normal ca toată lumea să progreseze, dar 
e anormal să nu se înțeleagă că progresul general 
nu e posibil fără cîteva regresuri fatale.

Se zice câ asaltul acestor echipe fără jucători 
măreți ar mediocriza campionatul. Mă uit în jur și 
văd câ Lazio e pe locul 2 la un punct de Milan, 
cu un golaveraj mizer de 30 de goluri In 27 de jocuri, 
dar toți strigă că lazio e revelația Italiei pe ruina

de retrogradare, 
Fastq campioa- 
sâ lupte și ea 

—- așg se scrie 
e îngrijorător că

tjînd la fund

a 
a 
cec 
sia:

5^4-J de 
cărora o 
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obiective de 3-

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXII-a A DIVIZIEI B
SERIA I

POLITEHNICA IAȘI — META
LUL PLOPENI: R. Stîncan, ajutat 
de A. Văduveseu ți V. Teciu (toți 
din București);

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BRĂILA : C. Braun, aju
tat de G. Racz și N. Iliescu (toți 
din Brașov) ;

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.F.R. 
PAȘCANI : N. Mogoroașe, ajutat de 
A. Ene și V, Cioeîlteu (toți din Cra
iova) ;

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.U. GA
LAȚI : G. Popovici, ajutat de I. 
Puia și S. Stăncescu (toți din Bucu
rești) ;

F.C. GALAȚI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI : I. Toma, ajutat de V. 
Goriuc și P. Gherfaș (toți din Ba
cău) ;

C.Ș. TIRGOVIȘTE — CEAHLĂUL
P. NEAMȚ : C. Petrea (București), 
ajutat de T. Loca (Brăila) și I. Rus 
(Tg. Mureș) ;

DELTA TULCEA — Ș.N. OLTE
NIȚA : Șt. Lazăr, ajutat de A. Pa- 
rasehiv și D. Iordache (toți din 
București) ;

GLORIA
GIURGIU :
Buimistruc
Iași).

BUZĂU — DUNĂREA 
I. Ciolan, ajutat de V.

și T. Oniga (toți din

SERIA A M-A
METALURGISTUL CUG1R — E- 

LECTROPUTERE CRAIOVA : L 
Canstantinescu. ajutat de A. Pop și 
Gh. Vereș (toți din Cluj):

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — COB- 
Vl NUL HUNEDOARA: X. Pelri- 
ceanu. ajutat, de Gh. Oitoanu și M- 
Cițu (toți din București) ;

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R. ARAD : I. Tifrea, ajutat de 
T. Gaboș și Em. Călbăjos (toți din 
Cluj) ;

F.C. BIHOR — GLORIA BISTRI
ȚA : N. Hainea (Bîrlad), ajutat de 
C. Ghiță și Tr. Moarcăș (ambii din 
Brașov) ;

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. SI
BIU : I. Haidu (Făgăraș), ajutat de 
I. Barbu (Deva) și V. Vasiloni (Ca
ransebeș) ;

MINERUL ANINA — OLIMPIA 
ORADEA : C. Cojoearu, ajutat de 
s. Drăgulici și T. Mojeescu (toți 
din Drobeta Tr. Severin) ;

METROM BRAȘOV — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN : T. Po
dani (Brăila), ajutat de G. Ștefă- 
nescu și T. Trofin (ambii din Ga
lați) ;

OLIMPIA SATU MARE — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA : Al. Pîrvu, 
ajutat de Max. Popescu și D. Ghețu 
(toți din București).

□r £ riere —

p 
cînfcr-o sumară 
a primei jumăSU a returului, la 
c—căruia s-au înscris 127 de 
g-atari. Racxxtaad aceasta eifră ta 
totataj celor 56 de partide discutate 
pteâ azxsra. rezulta o medie de X3 
zteuri de meri, medie situata ta 
Emită inferioară a realizărilor, eom- 
paratrr eu ulumele trei ediții ale 
eamn»ac^uii«: 2,9 ie 19®— IP76;

2.4 ia ISTO—19H: 2,3 In 1971—1972. 
De #4 po-.riMie. clari, potrivit 
căreia erieacitaiea — prirv-i^aiul re
per de estimare a caiitații jocului 
— a rămas b rivel»! unei an eem- 
•etideeal a&uia aprecac ca »«*• 
trstăcător. Cum se explici acest

care stat riteva din as- 
importante care se des- 

plaaul eficientei efensive, 
taecere In revistă

41»

*3 rever
Ia setfie, 21 la ua seri
sau un $3î la auroxiziau*.- 4 
ce joc. In mol e-.ăăen:. o fMcvo- 
țâ scăzuta — inferioară chiar si *- 
celeia din perioada ecresounzâtoare 
a anului trecut (un »ut la trei mi
nute și jumătate) T-cu efecte directe 
și negative asupra eficacității în an
samblu.

Dar precixia acestor Jevitari* Fă- 
cind apel, din nou. la cifre, ean- 
semr.ăm faptul că, din totalul retor 
1313 șuturi, numai 6iK (adică 46 ia 
sută) au fost expediate ecre soa-

țiul pc-rtii, situație aproape identică 
aceleia din precedentei campionat. 
De unde și aprecierea Întemeiată, 
de aUei. -ă nivelul general al efica
cității in atac 
triixatar unor 

datorită cărora 
de șuturi trase 
ting ținta.

Și totuși, dacă este să ne referim 
chiar și la aceste 608 lovituri. în
cadrate în suprafața din interiorul 
barelor, am avea dreptul să ne aș
teptăm la mai mult in privința trans
formării lor Iu goluri. Adică la mai 
mult de 127 cite au fost înscrise 
pini acum, acestea reprezentind o 

care nu depășește 20 la 
De ce o asemenea modestă 

pe care ne-o confirmă și 
«satisfăcătoare a golurilor 

tatr-tm meă ? Pentru că 
tar majoritate șuturile 
»pre poartă au un grad 
jsr:.toMegînd prin pecasta 
aîtt lipsa da forță a execuției teh- 
nice, rit si r.eimplinirea condiției 
de oportun:lafe ip plasarea mingii 
re traiectorii greu parabile. Aceasta 

s, in ultimă analiză, 
s care împiedică e- 
atir.gă valori supe-

continuă sâ rămînă 
insuficiențe cronice 
un număr exagerat 
la poartă nu-și a-

de 
acu 

proporție 
sută ! ~ 
realizare

în marea 
expediate 
redus de

sâ

Privită din 
prebtemi- • 
Wto C pusă, 
•e adescerL 
ari •rțxnizdri 
pârăr tar. l-JIue-.ta acestora s-ar . 
fzfnce *țl mult asupra frecvenței 
sî a precizie: loviturilor la poartă 
Nu *1 asupra periculozității șuturilor, 
determinată In bună măsură de teh
nica kxririi mingii, de procesul de 
pregiurc, deci.

De aceea, credem noi, este cazul 
șj timpul ea si cei care nu sînt 
ceavinși focă de acest lucru să în- 
ceapt a ae convinge. In interesta 
lor cmrințeles, al fotbalului

Mihai IONESCU

acest unghi ..eterna 
ineficacității nu mai 
așa cum se obițnuicș- 

i, doar pe seama mai bu- 
sau a aglomerării a- 

răs-

Siabâti. pe sUdioasi Steaua

UN AMICAL ATRACTIV: STEAUA
Profitind de Întreruperea campio

natului, cluburile Steaua și Rapid 
au perfectat o dublă fr.'.iltare ami
cală pentru miir.e, pe stadionul 
Steaua. La ora 15 este programată 
partida formațiilor de tir.erei-rezer- 
ve, urmînd ca în eonimyare să 
evolueze formațiile de senior. Par-

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL-TEST AL TENISMENILOR DIN LOT

D. HĂRĂDĂU Șl T. OVICI PE PRIMELE LOCURI

RAPID
uda vedetă se anunță atractivă. 
Antrenării vor prezenta formațiile 
standard, minus jucătorii care vor 
fi plecați la Tirana. La Rapid se 
anunță folosirea Iui Neagu — care 
s-a refăcut — alături de Dumi- 
triu H.

„ARGENTINA
Ieri, la Progresul, ultimele due

luri in fața fileului, în turneul 
nismenilor din lot. La capătul 
por meciuri frumoase, urmărite 
interes de un public numeros, 
fost desemnați laureații întrecerii 
și următorii clasați. într-o parti- 
dă-cheie, după un joc dîrz, Dumi
tru Hărădău l-a învins pe Traian 
Marcu cu 2—6, 6—4. 6—4.

te-
u- 
cu 
au

a face loc aci la cîteva conclu- 
interesînd desigur mai mult pe 

cititori. Tuturor trebuie să le spu
nem, dintr-un început, că întreba
rea cu care s-a pornit în acest con
curs de verificare și selecție — 
„cine va juca în Cupa Davis ?“ — 
nu pare să se fi apropiat prea mult 
de rezolvare. Nu faptul că există 
egalități în clasamentul final al

tru 
zii,

prag de alegere a jucătorilor care 
se vor alătura lui Ilie Năstase — 
și poate lui Ion Țiriac — în noua 
noastră echipă. Firește, perspecti
vele nu sînt dintre cele mai încu
rajatoare. Se pune problema dacă 
oricare dintre selecționabilj are 
forța necesară (tehnică și morală) 
pentru a aborda dificultățile recu
noscute ale unui joc de Cupa Da-

ESTE
DECIT CEA

(Urmare din pag. 1)

Ion MIHĂICAFoto :

Pscizie netă în celelalte cjouă par- 
tide. Toma Ovici dispune cu 6—2, 
6—3, 6—4 de Viorel Marcu, asigu- 
rîndu-și o poziție fruntașă. Iar 
Viorel Sotiriu face „scorul turneu
lui": 6—1, 6—1, 6—2 cu Sever Mu- 
reșan.

Aatfsl, tabelul de rezultate este 
complet și clasamentul la formă 
definitivă. Primele două locuri sînt 
împărțite de D. Hărădău și T. O- 
vlci ou cîte 4 victorii. Urmează : 
Tr. Marcu — 3 v, V. Sotiriu și V. 
Marcu — 2 v, S. Mureșan — 0 v. 
La egalități, ordinea este dată după 
rezultatul direct dintre jucători.

Am preferat să trecem peste a- 
mănuntole ultimelor întîlniri, pen-

Traian Marcu invins de 
un voie al lui Dumitru 
Hărădău (la fileu) in 
vartida-cheie a turneu

lui.

turneului „celor 6" este cauza a- 
cestor incertitudini. Ci, mai ales, 
jocul puțin copcludent al candida- 
ților la un loc în echipa națională.

Desigur, se pot face departajări 
valorice, pe baza rezultatelor din 
această aproape o săptămînă de în
treceri. S-au arătat în vizibil pro
gres Dumitru Hărădău și Traian 
Marou. Se menține la o valoare 
bună (dar nu la potențialul său 
maxim) Toma Ovici. în' oarecare 
scădere, 
partanți în turneu, Viorel Sotiriu 
și Sever 
ment din discuție. Rămîne1 netestat 
Ion Sântei, absent de la turneu.

Cam așa se prezintă lucrurile, în

Viorel Marcu. Ceilalți doi

Mureșan, ies pentru mo-

aceasta 
formează din timp, 
cert — forurile noastre responsa
bile n-au acordat întregul timp ne
cesar pentru ridicarea unor jucă
tori noi, capabili să-i înlocuiască 
pe cei vechi. Talente n-au lipsit 
și nu lipsesc. Ele trebuie însă șle
fuite cu grijă.

Să sperăm că în scurtul răstimp, 
de două săptămîni, care ne mai 
desparte de startul în marea com
petiție, viitorii echipieri ai națio
nalei noastre de tenis să poată fi 
aduși în formă corespunzătoare.

Radu VOIA

un jucător se 
Și — în mod

lui Inter, Wupperțaler (cine-or fj ăștia ?). sînt după 
Bayern, Velej Mostar — alți faimoși — vin la două 
puncte de Steaua Roșie, înainte de O.F.K. Beograd, 
Partizan și Hajduk, Schalke 04 e gata să retrogra
deze și or mai fi și alte exemple, că așa e viața, că 
din asemenea fapte eterne și-a extras înțeleptul în
țelepciunea sa.

Se mai zice că așa nu se poate progresa — dață 
geniile nu mgi pot răzbi din cauza mediocrității, 

vin, cu toată veselia, și susțin că în
treaga istorie a creației — și fotba
lul qre și el părțile lui creatoare — 
dovedește că niciodată lucrurile nu 

i ș-au împărțit foarte clar între genii 
k și mediocri, eg a existat dintotdea I una o sacră și inteligentă îndoială 
| ’n aceșt domeniu și că la urma ur- 
■ mei rezistența și chiar talentul așa 
3 lumiților „mediocri" au avut contri- I buția lor lq realizarea unor mari și I durabile progrese. Și câ, in fine, să 
I fim lăsați în pace pentru a ne bucura 
' de un campionat care duduie de sur

prize, de revelații, de ipoteze, pllr 
de clntece și de bocete, că de-aia e 
campionat și no muncă de ordinator I 

Firește câ am în vedere, în primul rînd, valorile — 
dar valorile nu se pot afirma decit în luptă. Cam
pionatul e o luptă, pe bune, pe rele, și n-aș putea 
spune că ațeste rele ne sînt necunoscute, martor ne 
e bunul televizor cu meciurile sale de duminică, unu 
mai slab ca altul. Dar dacă valorile sînt valori «le 
vor răzbate, căci jucătorul bun răzbate, cum spunec 
un amic maratonist infailibil. Valorile vor răzbate 
înfruntînd atît mediocritățile dovedite, cît și geniile 
închipuite.

Și ce vrei — mi se va răspunde, probabil — să 
ajungem ca un C.F.R. Cluj sau cine vrei dumneata, 
în veselia-ți inconștientă (eu știu ce aș vrea tocmai 
în numele valorii I), șă dea în Cupa campionilor cu 
Ajax ? Și iar mă întorc, cum m-a învățat înțeleptul, 
și zic Că more rost să mă întristez de azi pentru ce 
mă va mîhni mîine... Nu sînt eu fraierul acela. Iar 
Ajax-ul... Ajax-ul să vadă pe unde scoate cămașa 
cu Jpventus,.

geniile nu 
La cgrț eu

HTIînE

pierduse cu 0—5 la Constanța ? Dar ce ar- 
e ăsta ? Chestiile asteq pot să țină la curse 
— nu între oameni...
oameni — și un campionat e o luptă între 
-n- lucrurile sînt ceva mai complicate din 

unei idei foarte simple : unii urcă, alții

BELPHEGOR

/N OBIECTIV DIVIZIA C

Etapa de duminică a Diviziei C. 
cea de a XlX-a, a fost deosebit de 
agitată, atît datorită unor rezultate 
care au cam zdruncinat reputația 
unor fruntașe, cit și numeroaselor 
acte de indisciplină, Victoria Cărei 
și Mureșul Deva, de pildă, echipe 
care conduc cu autoritate de la în
ceputul sezonului în seriile a VIII-a 
și, respectiv, a X-a, au fost între
cute în deplasare, ca și alte formații 
bine cotate în această competiție. 
Rezultatele nescontate însă, nu ne-au 
surprins peste măsură ; ele au darul 
de a face întrecerea mai pasionantă. 
Ne-au șocat, în schimb, numeroase
le acte de nesportivitate ale unor 
jucători și chiar antrenori.

Dar iată eiteva dintre faptele care 
aruncă o lumină neplăcută asupra 
campionatului, fapte semnalate de 
arbitri, observatori federali sau de 
corespondenții noștri. Partida de ia 
Motru dintre două echipe miniere, 
cea din localitate și cea din Ra- 
vinari, s-a întrerupt în min. 53 (la 
1—0 pentru gazde) fără vreun mo
tiv deosebit. Echipa oașpe s-a retras 

” ” antreno-
formația 
jucători

— care 
minge)

de pe teren din dispoziția 
rului Stadeli. Pînă atunci, 
din Rovinart a avut doi 
eliminați (Cara și Hagiu 
și-au lovit adversarii fără

O altă partidă care s-a înehelat 
înainte de limită a fost cea de la 
Turda, dintre Arleșul și Aurul Brad. 
După cum ne-a relatat coresponden
tul din localitate, jocul a fost foarte 
dur. în prima repriză oaspeții au 
avut doi accidentați și, în pauză, 
conducerea formației din Brad a 
decis să nu mai reia meciul din 
cauzșyjoculuj dur. practicat de că
tre gazde, 
retragerea 
zatorli nu 
din Brad 
cînd jucătorii lor s-au accidentat.

Incidente au mai fost și Ia Drăgă-

în plus, s-a mai motivat 
și prin faptul că organi- 
au permis conducătorilor 
să intre pe teren atunci

MENIS DE ACUM
MAI BUNĂ

DE ANUL TRECUT

șani, în meciul dintre Unirea și Fla
căra Moreni, unde tonul l-a dat 
chiar antrenorul localnicilor, Lovin, 
care atonei cînd arbitrul D. ior- 
dache a acordat un penalty pen
tru henț In careu, a intraf pe teren 
și l-a insultat pe conducătorul de 
joc. După o întrerupere de două 
minute și după ce fundașul de la 
Unirea a recunoscut că a atins ba
lonul cu mina, spiritele s-au calmat 
și meciul a continuat.

Nu s-au comportat onorabil, față 
de arbitrul jocului, H. Nicolau (Bra
șov) și antrenorul echipei Unirea, 
Alba Iulia, Tirnoveanu. După ter
minarea „ostilităților", acesta l-a in
sultat pe conducătorul partidei. In 
aceste condiții, nu e de mirare că 
jucătorul Mărglfieapu (Unirea) ți-a 
lovit adversarul, l-a jignit grav pe 
arbitru, fapte care i-au adus elimi
narea din joc. N-a fost sportivitate 
nici la meciul de la Bistrița, dintre 
formația Fore sta, codașa seriei a 
Xl-a, și Textila Odorhei. Conduce
rile ambelor echipe au înaintat me
morii voluminoase federației, acu- 
zînd pe arbitri (cei dș la Odorhei) 
și pe observatorul federal (cei de la 
Bistrița). Cert este că jocul a fost 
„tare", soldat și cu trei eliminări 
(Vajna și Jakab de la Odorhei, pen
tru vociferări repetate și Kadar de 
la Bistrița pentru lovirea adversa
rului). Iar observatorul federal 
P. Mărculescu a notat în raportul 
său : atitudine incalificabilă a an
trenorului bistrițean — Rașca

Pentru abateri vor urma, firește, 
sancțiunile respective, care n-au 
întirziat nici după infracțiunii? 
etapei a XVIII-a. Dintre sancțiu
nile dictate de Comisia centrală 
de competiții amintim doar cîteva : 
trei jucători suspendați de la Elec
tromotor Timișoara pentru abateri 
Ia jocul cu Mureșul Deva (Codreanu 
3 etape, Samson 2 etape și Morovan 
o etapă) și mustrare pentru secția 
respectivă; Vincze (de la Rapid 
Jibou) a fost suspendat 4 etape ; 
cîte o suspendare de trei etape au 
primit Olaru (Unirea Tricolor Blr- 
lad), Voroneanu (Arie.șul Cimpia 
Turzii), Ciontea (Pandurii Tg. Jiu) 
și N. Reșteanu (Steagul roșu Ple- 
nița). în fine. Barbu (Răsăritul Ca
racal) și Cosma (Autobuzul Bucu
rești) nu vor juca cite două etape.

T. RABȘAN

în meciul cu Metalul

AU FOST VERIFICAȚI 
NOI POSIBILI . 

TITULARI PENTRU
LOTUL DE JUNIORI
Echipa naționala de junior, a 

susținut, ieri, pe terenul Metalul, 
primul ei joc de verificare din suita 
celor prevăzute a avea loc pînă la 
data plecării în Italia, lp turneul fi
nal U-E.F.A. Partener de întrecere 
— Metalul București, formație cla
sată, deocamdată, pe locul 2 îiț pri
ma serie a Diviziei B, o echipă teh
nică, echilibrată, care practică un 
fotbal modern și căreia îotul de ju
niori a căutat și a reușit ,să-i dea 
o replică viguroasă.

Antrenorii C. Ardeleanu și I. Voi- 
nescu s-au văzut nevoiți să efectu
eze acest prim teșt fără cinei dintre 
titularii echipei : Naghi, Chivu. 
Hurloi, Negruțiu, accidentați (primii 
doj își vor relua pregătirile abia 
peste 8—10 zile) și fără coordonato
rul ei de joc, gălățeanul Stoica re
ținut la școală. în această situație, 
s-a apelat, pentru meciul cu Meta
lul, la fundașul Corneliu, de la e- 
chipa de perspectivă, care a făeut 
pereche, în centrul compartimentu
lui defensiv, cu un alt debutant, dl- 
namovistui Belodi. Iată, de altfel, 
cum a arătat formația aliniată la 
începutul partidei: Ciurea — Cotigă. 
Belodi. Corneliu, Lucuță — Muntea- 
nu, Iuga, Băcescu — Petrișor, Ră- 
ducanu, Șumulanschi. După pauză. 
Ciurea și Petrișor au fost înloeuiți 
cu Ioniță și, respectiv, Bălăci.

îp primele 45 de minute, juniorii 
au alergat mult în teren, realizînd 
numeroase acțiuni ofensive (22), dar 
numai 6 dintre ele au fost finaliza
te : restul s-au pierdut din cauza 
driblingurilor prelungite sau a ex
pedierii greșite a pasei decisive, To
tuși, în această parte a jocului. Șu- 
mulanschi a marcat un gol, egalînd 
scorul (pentru Metalul înscrisese» 
Em. Dumitru). După pauză, echipa 
a avut circa 15 minute de joc foarte 
bun. Șumulanschi, Iuga, Răducanu 
și Băcescu au ratat — însă — din 
poziții excelente, pentru ca apoi să 
scadă treptat ritmul, mulți dintre 
jucători dînd vizibile semne de obo
seală.

Reamintim, lotul se va reuni, din 
nou, Ia 16 mai, pentru ultima pe
rioadă a pregătirii dinaintea 
neului final U.E.F.A.

măvara și am început să lucrez 
afară.

— Cum apreciați efortul făcut șl 
nivelul 
rioada 
trecut ?

— Nu 
puțin decît în anul olimpic. Antre
namentele n-au fost însă tot atît 
de tari, pentru că în acest sezon 
nu sînt nici Jocuri Olimpice și nici 
campionate europene. Deși am a- 
runcat de cîteva ori 64—65 m la 
antrenamente nu mă simt încă 
să la punct; din acest motiv 
întîrziaț și startul in actualul 
zon. Vreau să reapar cu un 
zultat asemănător celui cu care 
încheiat sezonul trecut.

— Am vrea să ne spuneți < 
o considerați in ansamblu pe 
gentina Menis cea de acum, 
eordmana lumii, față de cea 
aprilie 1972?

— Mai bună, cred, în ceea 
privește forța și chiar tehnica, deși 
aceasta mai trebuie șlefuită.

— Există deci motive îndreptă
țite să sperați -- și să sperăm — 
in rezultate mai bune decit cele 
din 1972. Ce v-ați propus pentru 
1973 ?

— Antrenorul Ion Benga mi-a 
fixat 68 de metri. (Anul trecut o- 
biectivul era 63 m...). Am să arunc 
cîț voi putea mai mult I

— Revista de specialitate „Der 
I.cichtathlet" (R.D. Germană) vă de
dică, într-un număr recent, o pa
gină întreagă, sub un titlu care se 
încheia cu cifra 70...

— Sînt măgulită, dar nu vreau 
să mă gîndesc prea mult la acest 
70 de metri. Nu vreau să devină 
o obsesie.

— Duelul dv. cu Faina Melnik 
a făcut din aruncarea diacului una 
din vedetele sezonului atletic 1972. 
în această iarnă, atleta sovietică 
„s-a Jucat”, aruțieînd greutatea. 
Deși nu este nrintre primele 3—î a- 
runcătoare din U.R.S.S. a fost to
tuși selecționată pentru meciul cu

acumulărilor față de pe- 
corespunzătoare a anului

cred că am lucrat mai

pu- 
am 
se- 
re- 
am

cum 
Ar-
re- 
din

ce

S.U.A., de la Richmond, parțicipind 
și la alte concursuri indoor peste 
Ocean, Credeți că este, într-adevâr, 
numai o joacă ? îi va folosi acest 
lucru ?

— Nu știu, vom vedea. Faina este 
în orice caz foarte puternică și, 
așa cum se spune că eu pot arun
ca 70 de metri, afirm, la rindul 
meu, că și Melnik este capabilă 
de această performanță.

— Va fi depășită excepționala 
granifă în acest sezon ? Vor arun
ca femeile 70 de metri înaintea băr
baților ?

— Știu
— Nina 

decesoare 
tat care a fost întrecut abia după 
7 ani), 
carea 
femei, 
2 000...

— Nu, ea va f.i atinsă mult mai 
repede ; poate Faina Melnik, poa
te eu, poate altcineva, oricum îna
inte de sfîrșitul acestui deceniu.

— Spuneați că în acest an nu e- 
xistă competiții de importantă ma-, 
ximă. Spre ee vă veți îndrepta to
tuși atenția ?

— Cupa Europei, meciul cu R. F. 
Germania — am de luat o revan
șă la Lieșel Westermann, care m-a 
învinj anul trecut ne ..Republicii" 
— și, în special, Universiada de 
la Moscova. Faina Melnik va fi 
acolo și promit că aruncarea dis
cului va fi cea mai „tare" probă 
a concursului atletic.

eu ? Să vedem...
Dumbadze, celebra pre- 
(57,02 m în 1352, rezul-

susține că 70 metri la arun- 
discului reprezintă, pentru 

o performanță a anului

DE LA I.E.A.B.S
Biletele de intrare la 

fotbal dintre echipele de 
ale României și Albaniei, 
disputa duminică 6 mai, 
rele 11, pe stadionul ,,23 
s-au pus în vînzare la următoare
le case de bilete : stadion „23 Au
gust", Republicii, Ciulești, Dina
mo, Loto-Pronosport — sțr. Hale
lor 5, CCA și CNEFS.

joeul de 
tineret 

ce se va 
de la o- 
August",

CEASURI DE MINACEASURI DE MiNĂ



NOUA CONDUCERE A ASOCIAțIEI 
INÎERNAJIONALE A PRESEI SPORTIVE

FRANK TAYLOR (Anglia)—noul președinte; 

AUREL NEAGU (România) — ales în Comitetul

e

CUPA FEDERAȚIEI

me ECHIPA S.U.A. ELIMINATA!

PERFORMANȚĂ MERITORIE A POLOIȘTILOR NOȘTRI

director al
LONDRA, 3 (corespondentul Ager- 

preș, Nicolae Plopeanu transmite) :
La Londra au loc în prezent lu

crările Congresului anual al Aso
ciației internaționale a presei spor
tive (A.I.P.S.), la care participă 
delegați din 43 de țări.

In ședința de joi după amiază, 
la care au fost prezenți lordul Kil- 
lanin. președintele Comitetului in
ternațional olimpic, și Stanley 
Rous, președintele Federației in
ternaționale de fotbal asociație, 
Congresul a ales noul Comitet di
rector al A.I.P.S.

A. I. P. S.
Ca președinte al Comitetului a 

fost ales Frank Taylor (Anglia). 
Din Comitetul director mai fac 
parte : Nikolai Kiseliov (U.R.S.S.)
— prim vicepreședinte, Maurice 
Vidai (Franța), Jose Maria Lorentc 
(Spania) și York Stokinger (R.F.G.)
— vicepreședinți, Aurel Neagu 
(România), Uwe Karlsson (Suedia), 
Luigi Chierici (Italia) și Martin 
Furgler (Elveția) — membri.

Lucrările Congresului se încheie 
la 4 mai.

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL III
PESCARA, 3 (prin telefon). Pes

te 3000 de spectatori au 
piscina descoperită din 
la ultimele întîlniri ale 
II-a ediții a ,,Trofeului

DE AZI, LA MONACO

Reuniunea Comitetelor 
olimpice europene

asistat, în 
localitate, 

celei de a 
Hungaria" 

la polo. în primul meci. Ungaria 
a întrecut Olanda cu 5—1 (2—1,
0—0. 2—0,1—0). Au marcat: Konrad 
III 2, David, Sâroși, Farago (Un
garia) și Landeweer (Olanda). Po- 
loiștii maghiari au terminat astfel 
neînvinși, intrînd 
feului.

Al doilea meci 
natele Italiei și 
dele au condus cu
6— 4, dar în final au trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat egal :
7— 7 (2—1. 2—9, 2—3. 1—3). Rea
lizatorii celor 14 goluri: de Ma
gistris I 2, Formiconi 2, Barac- 
chîni 2. Marsili I (Italia) și Polici 
4. Savinovici, Stanisici, Dzoni (Iugo
slavia).

în' urma acestor rezultate, echipa 
României a reușit să-și mențină

în posesia tro-

a opus selecțio- 
Iugoslaviei. Gaz- 

4—1, 5—3 și

0 amplă trecere in revistă a problemelor mișcării sportive continentale

MONACO, 3 (Agerpres) — înce- 
pînd de vineri, la Monaco, repre
zentanți ai comitetelor olimpice na
ționale europene (printre care și 
cei ai Comitetului olimpic român) 
vor participa la o importantă reu
niune de lucru, prezidată de Jean 
de Beaumont (Franța). La ședința 
de deschidere va fi prezent și pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin. Pe 
ordinea de zi figurează proiectul 
creării unui organism permanent 
case ar urma să grupeze, începînd 
din anul 1974, toate comitetele na
ționale olimpice europene. Va fi 
examinată, de asemenea, posibili
tatea. organizării Jocurilor sportive 
europene, care ar constitui pentru 
vechiul continent o competiție si
milară cu Jocurile Panamericane, 
Jocurile asiatice și cele ale Africii, 
într-un stadiu ulterior, Jocurile eu
ropene ar putea avea un caracter

de calificare la Jocurile Olimpice. 
Se știe însă că unele federații inter
naționale, din motive de 
se opun înființării acestei 
tiții, propunînd în schimb 
rea de jocuri europene, 
exclusiv „speranțelor", 
sportivilor sub 21 de ani.

Vor fi studiate, de asemenea, di
ferite propuneri, cum ar fi limita
rea numărului de participanți la 
olimpiade, eliminarea unor ramuri 
sportive din programul Jocurilor 
Olimpice, repartizarea drepturilor 
de televizare între C.I.O., comitete
le olimpice naționale și federații
le internaționale. Situată la citeva 
luni înaintea Congresului olimpic de 
la Varna, reuniunea de la Monaco 
va face o amplă trecere in revistă 
a principalelor probleme privind 
dezvoltarea mișcării sportive pe 
plan european și pe plan mondial.

calendar, 
compe- 

organiza- 
rescrvate 
în spe(ă

ÎN „TROFEUL HUNGARI A“
locul III in clasamentul final. Este 
cea mai bună performanță reali
zată de o reprezentativă a țării 
la un turneu de asemenea amploa
re. Autorii ei : Huber și Fl. Slavei 
— portari, Nastasiu, C. Rusu, 
Schervan, Răducanu. V. Rus, D. 
Popescu, Frîncu. I Slavei, Lazăr 
si antrenorii A. Griațescu și C. 
Vasiliu.

Clasamentul golgeterilor turneu
lui: 1. SzivOs (Ungaria) 9. 2—4, 
Răducanu (România), Polici, Bela- 
marici (ambii Iugoslavia) 7, 5—7. 
Bodnar (Ungaria), de Magistris 1, 
Marsili I (ambii Italia) 6.

BAD HOMBURG. — Competiția 
internațională feminină de tenis pe 
echipe, dotată cu „Cupa Federației", 
se apropie de fazele decisive. După 
primele partide din optimile de fi
nală — printre care s-a situat și 
frumoasa victorie cu 2—1 obținută 
de echipa României în fața celei a 
Suediei — alte rezultate au com
pletat tabelul întrecerii : Anglia — 
Mexic 3—0 ; Australia — Japonia 
3—0 ; S.U.A. — Coreea de Sud 2—1; 
R.S.A. — Belgia 3—0 ; Olanda — 
Danemarca 2—1.

Ieri s-au disputat primele două 
întîlniri din sferturile de finală. 
Surprinzător, echipa S.U.A. a fost 
eliminată la scor categoric (0—3) de 
formația R. F. Germania. Iată re
zultatele detaliate : Helga _Masthoff 
— Linda Tuero 6—2, 7—5 ; Katja

Ebbinhaus — Patti Hogqtn 6—4' 
6—1 ; Masthoff, Orth — Metcalf, 
Walsh &—4, 6—2. în altă întîlnire, 
R.S.A. a dispus cu 3—0 de Olanda.

în ultimele două „sferturi", care 
se dispută azi, echipa României în
tâlnește redutabila formație a An
gliei, iar Australia joacă împotri
va Indoneziei.

FLORENȚA. — Din cauza tim
pului nefavorabil (ploaie torenția
lă), numai trei partide din optimi
le de finală ale turneului de tenis 
de la Florența s-au putut desfă
șura în condiții normale. Iată re
zultatele : Bertolucci (Italia) — Do
minguez (Franța) 4—6. 6—3, 6—2 ; 
Jauffret (Franța) — Moore (Aus
tralia) 6—2, 7—5 ; Gerken (S.U.A.) 
— Munoz (Spania) 6—1, 6—3. Res
tul partidelor au fo6t amînate.

REÎNCEP ÎNTÎLNIRILE PENTRU „CUPA DAVIS“
lenismanii Olandei conduc cu 2 0 in medul cu Israel

CLASAMENTUL FINAL 
NEULUI :

AL TUR- CAMPIONATUL ARMATELOR
1.
2.
1
4.
5.
6.

Ungaria
Italia
ROMANIA
Iugoslavia 
Olanda
R.F. Germania

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
0
0

o
1 
o
1
1
1

0
1
2
2
1
4

33—15
26—23
22—22
26—21
12—21
12—26

10
7
6
5
1
1

PRIETENE LA CICLISM
Duminică, 6 mai, se dispută pe 

șoselele din împrejurimile Varșo
viei o competiție ciclistă de fond 
contînd pentru campionatul arma
telor prietene. La întreceri parti
cipă și reprezentativa clubului 
Steaua, alcătuită din Vasile Budea, 
Cristian Camer, Iosif Nagy, Petre 
Dolofan, Ștefan Ene și Zoltan Ele- 
keș.

La sfîrșitul acestei săptămîni, se 
dispută întîlnirile din al doilea tur 
al „Cupei Davis" (zona europeană).

în grupa A, în care prim cap de 
serie este echipa României, sînt 
programate meciurile : Israel — O- 
landa, Austria — Noua Zeelandă, 
Ungaria — Grecia, Danemarca — 
Irlanda. Viitoarea adversară a echi
pei țării noastre, calificată direct în 
sferturi de finală, va fi desemna
tă de întîlnirea dintre formațiile 
Olandei și Israelului, care a început 
ieri după amiază, la Tel Aviv. O- 
landezii conduc eu 2—0, după pri
mele două simpluri : Fleury l-a în
vins pe Lemer cu 6—1, 6—4, 9—7 ;

Ieri la baschet

SELECȚIONATA ISRAELULUI 80-79
A

în cea de-a doua' (și ultima) par
tidă de verificare susținută în țara 
noastră, reprezentativa masculină' 
de baschet a Israelului a întîlnit, 
ieri seară în sala Floreasca, echipa 
Dinamo. După un meci spectacu
los, echilibrat, cu dese răsturnări 
de scor, victoria a revenit campio

nilor României cu 80—79 (41—43). 
Au marcat : Novac 22, Popa 16, 
Georgescu 10, Niculescu 10, Diaco- 
nescu 10. Chivulescu 8, Haneș 4 
pentru Dinamo, Brody 20, Leibo
vitz 16, Noymark 10, Keren 9, Mar- 
zel 8, Leza 6, Berkovitz 4, Aizner 
4, Yanai 2 pentru oaspeți.

de Shalem ciiiar Hordijk a dispus 
6—1, 6—0, 6—2.

în grupa B a zonei 
timile de finală programează urmă
toarele întîlniri : Polonia — R. A.' 
Egipt, Belgia — Bulgaria-, Suedia 
— Maroc. Calificată este echipa 
R. F. Germania, care a disputat 
săptămîna trecută, la Freiburg, me
ciul său cu Elveția, de care a dis
pus cu scorul final de 3—0 (ulti
mele două simpluri au fost anu
late).

europene, op'

MECIUL DE TINERET
ROMANIA-POLONIA
Azi și mîifie, Capitala țării noastre 

găzduiește o interesantă întrecere in
ternațională de tenis, rezervată ti
nerelor rachete. Se întîlnesc repre
zentativele de tineret ale României 
si Poloniei, masculine și feminine, 
tn vederea acestor jocuri, lotul nos
tru este format din următorii jucă
tori : Tr. Marcu, Fl. Manea, M. Tă
băraș, A. Daraban ; precum și jucă
toarele Florența Mihai și Simona 
Nunweiller. Oaspeții erau așteptați 
să sosească aseară, de la Varșovia.

Jocurile încep azi, de la ora 16, 
pe terenurile din parcul sportiv Pro
gresul.

La cea de-a 12-a ediție 
naiului meci de Înot . 
■Ol — UJtSS. 
concurentă a 
inorStoa-ea 
ftxo). care a 

două noi
Foto : C.M. IN ACTUALITATE

Oft • Două meciuri importante in grupele

a Vl-a și a Vlll-a • Brazilienii sini,

ca întotdeauna, foarte prevăzători...WM74UT-

PORTUGALIA 2-1 (1-0)
același 
scorul 
foarte 
10 m.

își păstrează 
bulgară majorind 
Bonev a pasat

BULGARIA
SORA, 3 z teje'oc, de Ia co- 

resțșoncenhjl nostru .

a tra.£f*pO-
t. D. Ger-
mai bună
i deci

cea 
fost imani 

K amelia 
stabilit cu 
recorduri mor.
ADN. — AGERPRES

Sfîrșit de sezon pe patinoarele din II. R. S. S.
Patinatorii români Beatrice Huștiu și Dan Săveanu, prezenți la concursurile de la Riga și Leningrad

Două mari competiții tradiționale 
ale patinajului artistic, „Patina de 
chihlimbar" și Memorialul „Nikolai 
Panin", au încheiat, la Riga și Lenin
grad, activitatea internațională pe pa
tinoarele din Uniunea Sovietică. La 
amîndouă au fost prezenți și tinerii 
patinatori români Beatrice Huștiu și 
Dan. Săveanu, alături de sportivi so
vietici și cei din alte țări europene.

Am urmărit ambele competiții. Im
presii ? Dintre cele mai frumoase. 
Atît în ce privește ambianța în care 
au avut loc întrecerile, cît și valoa
rea tehnică, propriu-zisă, a celor două 
manifestări. Palatul sporturilor din 
Riga este o clădire nouă, modernă, 
cu multiple funcționalități, cu tribune 
pentru 5 000 de spectatori și utilată. 
cu tot ce a emis mai bun, pînă la 
această oră tehnica mondială, în pri
vința cronometrajului, afișajului (ta
belă electronică), luminăție etc. Și nu 
mai puțin impunătoare este și sala 
sporturilor „Jubileinaia" «țin Lenin
grad. în plus, la Leningrad, patinoa
rului central (cu tribună pentru 6 000

f

URBANCICI 62,14 m

LA SULIȚĂ
atletic tn 
în cadrul 

„____________ _________  la Celle,
Natașa Urbanclci a realizat la arun
carea suliței 62,14 m, nou record 
iugoslav, a șasea performanță mon
dială din toate timpurile.

A început sezonul 
aer liber tn Iugoslavia, 
unui concurs desfășurat

de spectatori) îi este alăturat și un al 
doilea patinoar — adevărat, fără tri
bune — insă de dimensiuni regu
lamentare pentru jocul de hochei si 
prevăzut cu toate instalațiile necesare 
desfășurării unei bune activități. Și 
activitate există ca nicăieri altundeva 
Orașul care i-a dat pe marii cam 
pioni Ludmila Belousova și Oleg Pro- 
topopov are nu mai puțin de 500 de 
patinatori artistici legitimați (!).

L-am întrebat pe Grigori Korin, un 
vechi activist al federației sovietice 
de patinaj, cine și cînd antrenează 
pe toți acești sportivi „In cele șase 
cluburi din Leningrad, care au secții 
de patinaj, funcționează 30 de antre
nori — ne-a răspuns cu amabilitate 
Grigori Korin. Baza însă o formează 
antrenorii nesalariați ca atare. Foști 
sportivi, în prezent medici, ingineri, 
tehnicieni în diferite întreprinderi 
care continuă să țină legătura cu pa
tinajul, antrenînd în orele libere cite 
unul, sau cel mult doi sportivi. Din 
mîinile acestor antrenori, i-aș numi 
„amatori", ies, de cele mai multe ori, 
patinatori de mare clasă. între antre
norii salariați și colegii lor amatori 
este o continuă întrecere, din care de 
cîștigat are numai patinajul". Iată o 
idee care ar putea fi preluată ș! 
la noi.

Dar să revenim la „Patina de chih
limbar* ți Memorialul „Nikolai Pa
nin*. La ambele concursuri au parti
cipat sportiv! din Ungaria, Polonia, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, Româ 
nia ți bineînțeles din U.R.S.S. Pati
natori! din U.R.S.S. au fost, cum era 
șl firesc, cei mal numeroși șl tot
odată și foarte buni. Ne referim, de 

• al treilea 
Marina Ti

nilor europeni și mondiali 
nina — Aleksandr Zaițe 
și ei Ia cele două concurs, 
mai la demonstrațiile cazi 
mat’. Dar. antrenorul pe: 
j. ioane europene și Bonf 
cuvinte de laudă și pen 
cuplu român Beatrice Huștiu — Dan 
Săveanu. J-am văzut evoluind te 
Riga, iar apoi și la Leningrad. FsJ 
de Riga — ne-a spui Stanislav Juk. 
i umanii s-au prezentat de nereen- 
noscut. La început probabil, cei dx 
sportivi români au concurat puțin 
obosiți—"

Nu, la Riga. Huștiu si Săveanu 
n-au concurat obosiți Au fost în ple- 

felul cum

FOTBALIȘTII
AU ÎNCHEIAT
PREGĂTIRILE

(Urmare din pag. I)

totul pentru a realiza la Tirana un 
joc bun și un rezultat care să men
țină echipa României în cursa pen
tru turneul final al C.M. „Moralul 
nostru este excelent și cred că la 
îmbunătățirea lui a contribuit și 
randamentul din meciurile de veri
ficare" ne-a spus Dinu.

Pentru jocul de duminică vor 
face deplasarea următorii 17 jucă
tori (Beldeanu, suferind, nu poate 
efectua călătoria) :

PORTARI : Răducanu, Haidu, 
FUNDAȘI : Sătmăreanu, Antones
cu, Dinu, Deleanu, Someș, Tănă- 
sescu : MIJLOCAȘI : Dumitru, Nun
weiller, Anca : ATACANȚI : Troi. 
Dumitrache, Iordănescu, Marcu, 
Tarălungă, Muresan. împreună cu 
antrenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosnibc, însoțesc echipa națio
nală medicul lotului, dr. Dumitru 
Totnescu și masorul I. Parcea.

Plecarea are loc astăzi la ora 9, 
cu un avion special. Pentru astăzi 
după amiază, antrenorii proiectea
ză, un antrenament pe stadionul din 
caphala Albaniei. Tot astăzi vor 
sosi la București componenții lo
tului de tineret al Albaniei care 
duminică, începînd de la ora 11, pe 
stadionul' „23 August11, vor întîlni 
selecționata de tineret a tării 
noastre.

f

pildă, la Igor Bobrin • 
patinator al U.R.S.S. —warma 
tova, ex-camploana țării, cuplul Ma
rina Leonidova — Leonid Bogoliubov. 
campioni de juniori ș! a cincea pe
reche, ca valoare, a U.R.S.S. etc. Șl 
tuturor acestora le-a dat replica, com- 
portîndu-se admirabil, Lâszlo Vajda 
(Ungaria), Dagmar Lurtz (R.F.G.) — 
c’știgătoarea concursului din Lenin
grad — apoi, Teresa Veina — Petr 
Bojantsik (Polonia), învingători în 
proba de dans a „memorialului", pa
tinatori care au demonstrat că, foarte 
curînd, se vor putea impune chiar și 
în cadrul campionatelor europene șl 
mondiale de patinaj artistic. Aceasta 
a fost, de altfel, părerea autorizată a 
lui Stanislav Juk, antrenorul campio-

nitudinea forțelor, iar după 
!-am văzut la ultima lor 
generală", înaintea plecării 
au mers chiar ceva mai 
Leningrad, insă, sportivii 1 
evoluat la un nivel superic 
modului în care au știut să ftic
sească zilele premerîȘ-tcăre ul:im.- 
lui concurs. S-au pregătit în fiecare 
zi, asistați fiind de antrenoarea lo
tului patinatorilor maghiari, Mariane 
Nagy (campioana europeană la pe
rechi, împreună cu fratele el Lâsz'.c. 
în anii 1950—1955). în intervalul d’ 
timp dintre cele două concursuri 
Huștiu și Săveanu au perfect::-,î 
„spiralele* în afară șl înăuntru, pi
rueta tn pereche, lasșoul din față, 
și-au mărit viteza de execuție «- 
realizat o mal bună «lncronlzars S 
tcațe acestea au fu»t remarcate, bine
înțeles, șl de către arbitri, care Îs 
concursul de la Leningrad !-au punc
tat pe Huștiu șl Săveanu In conse
cință. Astfel, diferența de punctaj 
față de învingători, Marina Lez-.: 
dova — Leonid Bogoltubov a acăzut 
de la 46,9 p, la Riga, la 23,3, la con
cursul din Leningrad. Un îndemn 
pentru perechea română »ă continue 
să se pregătească și de ale! înainte 
cu multă, foarte multă seriozitate.

Concursurile de la Riga și Le-In 
grad au constituit pentru toți parti
cipant!! la întreceri un util schimb 
de experiență, un fericit prilej de a 
învăța din înalta clasă a școlii sovie
tice de patinaj. A fost, tilodatâ, ur. 
test al posibilităților lor care a ară
tat fiecărui concurent și fiecărei pe
rechi sportive și de dansatori in parte 
unde se află și ce e de făcut, pe mii 
departe, pentru continuul lor progres.

Gheorghe ȘTEFANESCU

bine? L

Miercurt duza isasă. ti fața a 
cesre 65 000 de spectatori, pe sta- 
<ăor.ul „Vasil Le-.sk.* dir. Sofia s-a

■ - -

peî a Vi-a a rre’.imLiarliloe C.M 
Printre persocialifâțiie prezente la 
nseciul intre s .ertiona-e-e Bulga
riei ti Ptortogaliei. G. Bmchaer (an
trenorul reprezentativei R. D. Ger-

ipa tx-lsară î- toamna 
H. Scbdn si F. Scipelt, 

secretar al Comisie- de arbitr; a 
U.țLF_A Marea majoritate a tim
pul-: echipa Bulgariei a dominat 
dar. impcnînd un ritm rapid, care 
o-a convenit portughezilor. A "ești a 
au încercat mereu să liniștească 
tempo, ti pardoei, au și reușit In 
primele minute ale meciului, 
odată cu bara din min- 22 
lent al lui Stoianov de 
fotbaliștii bulgari 
cerea jocului. Tr. -----
.ut. dai* între Bonev șț Detrav, ul
timul Drimește 
viteză si. din 
nic. desehlzind

2J

dar 
(șut vio

la 25 m) 
au preluat condu- 

lr. mia. 38. Ia un

balacul în plin# 
unghi, ratoază wrter- 
sr-rul *- repriza «e-

'M

DANEMARCA

din presa străină
PROFESIONIȘTII ARUNCA NĂVODUL

Sub semnătura Iui 9. Starovoitov, 
membru al Comitetului executiv al Fe
derației sovietice de hochej pe gheață, 
ziarul ,,Sovietski Sport" scrie :

„în ultima vreme. în foarte multe pu 
blicații sportive europene au început să 
apară diferite știrj în legătură cu crea 
rea unei Ligi profesioniste de hochei în 
Europa. în arara unor exagerări, pri
vind nume de cluburi și persoane an ga 
jate într-o asemenea inițiativă, știrile 
conțin însă și o bună parte de adevăr. 
La finele lunii ianuarie și începutul lui 
februarie, a avut loc ședința Biroului 
european și Ligii internaționale de ho
chei în care problema creării unei ase
menea ligi profesioniste europene a fost 
ridicată — oricît ar părea de curios —- 
nu de vreo țară europeană, ci de către 
americani și canadieni ! Propunerea de- 
legaților ligilor profesioniste de peste 
Ocean a fost următoarea : cluburile pro
fesioniste europene ar urma să susțină 
un număr de 60 de meciuri acasă și 
în turnee. în aceste inexistente cluburi

profesioniste, cu imaginația specifică a- 
facerilor, s-âu presupus a participa cele 
mai puternice forțe ale hocheiului eu
ropean, împărțite pe grupe. In prima 
urmau să evolueze cluburile „profesio
niste-4 din Moscova și Leningrad, echipe 
din Praga și Bratislava, de asemenea 
formații reprezentând hocheiul din 
Stockholm și Goteborg. finlandezii din 
Helsinki și Tampere, cluburi britanice 
vest-germane și austriece.

Desigur că o asemenea propunere a 
fost respinsă nu numai de reprezentan
ții sovietici, dar și de ace a ai R.F. Ger
mania. Suediei și Finlandei. Pe scurt. 
Comitetul executiv a! Ligii europene de 
hochei a respins propunerile venite de 
peste Ocean, dar rămîne întrebarea de 
ce acești afaceriști și-au aruncat năvo
dul In liniștita atmosferă a hocheiul»' 
amator european ? Oficial, s-ar parca 
că propunerea privește o mai largă ren
tabilitate a acestui sport și posibilitateL 
de a atrage prin mini-hochei cadre dir 
ce în ce mai numeroase de copii, p-. 
stadioanele de gheață. Se pare. însă, c’ 
adevărul trebuie căutat în altă parte 
Tn timpul meciurilor disputate de cana
dieni în Europa, conducătorii cluburilor 
de peste Ocean s-au convins că printre 
jucătorii europen, se găsesc valori cu 
nimic mai prejos decit cele mai bune 
..stele" ale hocheiului canadian și din 
S.U.A. Statutul profesionist le-ap permite 
să amăgească asemenea jucători".

cundă jocul 
sens, echipa 
in min. 60. 
bine lui Mihailov, care, de la 
a tras în bară. De aici mingea a 
ricoșat la Bonev (între timp el ridi
case mîinile în sus de bucurie!), 
care reia fulgerător și... 2—0.

în continuare, ritmul partidei sca
de Si oaspeții înscriu golul de o- 
r.oare prin Nene, care a profitat de 
o greșeală a fundașului Aladjov 
(min. 73)

Arbitrul iugoslav M. Gugulovici 
condus următoarele echipe :

BULGARIA : Iordanov — Zafirov, 
Ivkov, Penev, Aladjov — B. Kolev, 
Bonev — M. Vasilev (Dermendjiev), 
A. Mihailov (Jekov), Stoianov, De- 
nev.

PORTUGALIA : Henrique 
thur, Humberto, 
Toni, Quaresma 
(Nene) — Jorje,

a

1.
2. 
I.
4.

Fază din meciul Danemarca — Cehoslovacia. Portarul Ivo Viktor prinde 
balonul din fața
său Zlocha

atacantului danez

Andresen (Rastad), 
Olsen, Bjoernmose, 
Dahl, Ilolmstroem. 

Viktor — Do- 
Samek, Zlocha. Hagara — Bi- 

Stafura (Adamec), Kuna 
— B. Vesely, Petras, Jan

sen) — Ahlberg, 
Bjerre, Jensen — 
Nygard — Lund,

CEHOSLOVACIA : 
bias, 
covsky. 
(Stafura) 
Capkovic.

JAN SOKOL

Dahl, sub privirea coechipierului
Telefoto : A.P.-AGERPRES

In
al

campionatul european
echipelor de tineret

STOCKHOLM : SuediaLA
Cehoslovacia 0—3 (0—3)1 

LA PORTO: Portugalia 
garia 0—0.

Bul-

Ar-
Mendez, Adolfo — 

(Pavao), Jacinto 
Eusebio, Simoes. 
TOMA HRISTOV

Clasamentul grupei
Bulgaria
Portugalia
Cipru
Irlanda de Nord

a Vl-a :
3 3 0 0 9-1
4 2 i 1 - ‘
4 10 3
3 0 12

7—3
1—9
1-5

«
5
2
1

CEHOSLOVACIA 1-1
FRAGA, 3 (prin talex, da la co

respondentul nostru).
Primul meci al 

Cehoslovaciei în pre: 
desfășurat miercuri 
baga. în fața a 2! I 
s-a încheiat la e; 
selecționata Dv.e 
dornice de victorie, 
cui cu multă vigoa: 

poarta ao 
au deschis

riclitînd 
Danezii 
18 prin Bjoernmo=e. 
cij au reușit să egale 
tul primei reprize ( 
Retras.

Prin punctul pri 
sare în acest joc. ecl

mm 
«lova- 
sfîrsi- 

prir

în depia- 
? ehoslo va-

(M)
pentru primuleiei râmine în cursa ___  _ „..

ioc împreună cu reprezentativa Sco
ției. urinînd ca meciul de la Glas
gow să hotărască în 
formația calificată în 
Bineînțeles, aceste 
valabile numai dară 
va cîștiga cele două 
teren propriu. Tn meciul de miercuri, 
apărarea a fost la înălțime. în timp 
ce linia de atac în frunte cu Ada- 
mec a ratat numeroase ocazii. In 
echipa Cehoslovaciei au fost intro
duși cițiva jucători tineri ca Bicov- 
sky. Statura și 
corespuns doar

italian Lo Bello 
DANEMARCA:

mare măsură 
turneul final, 
calcule rămîn 

Cehoslovacia 
jocuri de pe

Samek — care au 
in parte. Arbitrul 
a condus echipele :

Therkildsen (Han-

MUNCITOR SAU SCLAV’
Condiția f..t. : : ■ _ - ‘

suscită mereu discuții c:r. rare re
iese limpede că acesta r.u are deloc 
o situație de invidiat intr-o s.'da
tate unde este promova: _ _-:erâ- 
dere sportul spectacol, generator de 
venituri pentru cluburi si organiza
tori. Sub titlul „Fotbaliste!, munci
tor sau sclav", cotidia-T sna': . 
„AS", care apare la Madrid, abor
dează această temă ce vădește ire
conciliabilele contradicții dintre as
pirațiile sportivului și interesele du- 
bului-patron.

„Relațiile de lucru dintre jucător: 
și cluburi — scrie ziarul — nu sint. 
după cum se pare, de ava natură in
cit să servească de exemplu pentru 
o întreprindere model. Fină acum 
fotbalistul era — și este — un domn 
care încheie un contract cu un club, 
un contract bilateral care, atunci 
cînd survin divergențele, se transfor
mă -intr-o luptă clară intre cluburi
le atotputernice și un oarecare, o 
iuptă inegală-, după cum a declarat 
ilustrul avocat madrilen Eduardo 
Ajuria, cel ce a apărat cauza lui J. 
Mendoza in procesul cu Mallorca și 
care a făcut același lucru cu Zubi- 
arrain în fața lui Atletico. El este 
cel ce a pus pe tapet o problemă 
complexă care are firește multe ra
mificații : de la dreptul de retenție. 
la lipsa de asistență din partea Asi-

<iar;o <r»fico deportivo

gurărilor sociale, de la liasa de aju
tor ia cazări de accident ți bătrinețe. 
pînă la un viitor nesigur pentru cei 
mai tnu’ți*.

în continuare, ziarul amintește că 
„Primul sau unul din primii care au 
spus lucrurilor pe șleau, fără a mai 
recurge la tribunal, a fost f-aymond 
Kopa cînd a afirmat că jucătorii de 
fotbal profesioniști sint autentici 
sclavă in plin secol XX. Este și ceea 
ce a recunoscut, nu de mult, ilustrul 
literat Jorge Jordana de Pozas spu- 
nind : -jucătorul nu se bucură de 
libertate dacă clubul nu i-o acordă 
și aceasta seamănă cu manumisiunea 
sclavului în anticul drept roman.»*

în final, ziarul invită federația de 
specialitate și forul suprem al spor
tului spaniol să rezolve problema re
lațiilor dintre jucătorii profesioniști 
și cluburile lor care sînt interesate 
numai de foloasele pe care le pot 
trage, dar nu și îndeplinirea unor 
obligații firești față de sportivii ce 
devin nerentabili.

Clasamentul grupei a VIII-a:
0 6—1 
0 1—1
2 2—7

4
1
1

_ _____  înainte
turneului final al oam-

1. Scoți» 2 2 0
2. Cehoslovacia 10 1
3. Danemarca 3 0 1

© Cu mal mult de 500 de zile 
de „uvertura" t——'—l t’—Z. z. ----
ptonatulul mondial, o delegație formată 
din 4 membri ai conducerii lotului 
brazilian, în frunte cu antrenorul Mario 
ZagaJo, a vizitat R.F. Germania, cu 
scopul nedisimulat de a stabili oel mal 
indicat loo de cazare. Alegerea a căzut 
în cele din urmă asupra unei miei dar 
foarte frumoase localități, numită Hof- 
helm Im Taunus, situată în apropiere 
de Frankfurt pe Main, orașul în care 
deținătorii titlului vor juca meciul de 
deschidere a turneului final. Pentru 
celelalte meciuri ale grupei, brazilienii 
au ales un hotel din orașul Essen. Pînă 
la sosirea tn R.F.G., echipa Braziliei 
și-a planificat un program care cuprin
de nu mai puțin de 15 meciuri de pre
gătire, inclusiv cele 10 pe care le va 
susține cu ocazie foarte apropiatului 
turneu în Africa și Europa. Restul me
ciurilor va fi completat cu meciuri ami
cale în America de Sud.

Dar iată programul meciurilor din 
turneul africo-european, pe care selec
ționata Braziiiei îl înterprinde între 1 
Iunie șl 15 iulie: 3 iunie 
iunie — Tunisia; 9 iunie 
iunie — Austria; 16 iunie 
mania; 21 iunie — U.R.S.S.
Suedia; 30 iunie — Scoția 
Elveția; 11 iulie — Franța.

F. C. Magdeburg a clștigat
„Cupa R. D. Germane"

Peste 30 000 de spectatori au uț 
mărit, la Berlin, finala „Cupei 
R.D. Germane", în care s-au întîl
nit echipele F.C. Magdeburg și Lo
komotive Leipzig. Jucînd mai bine 
in finalul partidei, fotbaliștii din 
Magdeburg au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2 (1—1).

ÎN MECI AMICAL

- Maroc; 6
- Italia; 12 
■ R.F. Ger-
24 iunie —
8 Iulie —

OLANDA - SPANIA 3-2
AMSTERDAM, 3 (Agerpres). — 

Disputat la Amsterdam, în prezen
ta a 25 000 de spectatori, meciul 
amical dintre selecționatele Olan
dei și Spaniei s-a încheiat cu sco
rul de 3—2 (2—1) în favoarea ju
cătorilor olandezi. Pentru gazde au 
marcat Rep, Cruyff, Reina (auto
gol), în timp ce golurile oaspeți
lor au fost realizate de Marques 
și Valdez.

TELEX • TELEX 9 TELEX
Echipele de gimnastică ale R P. Chineze 
vor efectua Intre 18 mai și 5 iunie un 
tumeu in S.U_A. Tn afara unor întîlniri 
demonstrative, ce vor avea loc în dife
rite orașe americane, la 21 mai. la Ma
dison Square Garden din New York, 
se va desfășura un meci oficial intre 
reprezentativele R.P. Chineze și S.U.A-
■
Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S., campioană olimpică, a întîlnit 
pentru a treia oară. în cursul ultimelor 
7 zile, reprezentativa S.U.A. Jocul s-a 
disputat la Albuquerque. în prezența a 
peste 15 009 de spectatori, și a revenit 
baschetbaliștilor americani cu scorul de 
83—67 (44—31).
■
tn urma rezultatelor înregistrate în cursa 
ciclistă internațională de la Frankfurt 
pe Main, ciștigată de rutierul olandez 
Pintens. In clasamentul „Trofeului Super 
Prestige — Pernod" continuă să conducă 
campionul belgian Eddy Merckx cu 195 
p. TI urmează Godefroot — 8" p. Maer
tens șl Poulidor — 80 p, Roger de 
viaeminck — 70 p etc.■
In turul ciclist al Spaniei, după 6 etape, 
conduce spaniolul Pesarrodona, urmat 
de belgianul Eddy Merckx, la 1:03, per- 
rurena (Spania) la 1:14. Etapa a 6-a, 
Teruel — Pueb’a de Farnals (145 km) 
a revenit lui Roger Swerts (Belgia) in 
3 h 36:09. Pe locvl doi. la o secundă, a 
sosit francezul Labourdette.■
Concursul internațional de schi „Cele 
trei zile ale Etnei" s-a încheiat cu des
fășurarea unei probe masculine de sla
lom uriaș, în care victoria a revenit 
sportivului italian Erwin Stricker. în
vingătorul a realizat în cele două manșe

timpul de 1:68.50. fiind urmat de elve
țianul Manfred Jakober — 1:69,10.
i
înaintea ultimei runde a turneului inter
național de șah de la Vrnjacka Banja 
continuă să conducă Velimirovici (Iu
goslavia) cu 101, p. urmat de Forintos 
(Ungaria) — 9''2 p. Vukici (Iugoslavia)
— 9 p (1), Pidevskl (Bulgaria) — 8 p 
(1) etc.■
Concursul internațional de pentatlon 
modem de la Warendorf s-a încheiat 
cu victoria sportivului sovietic Boris 
Oniscenko, care a totalizat 5 081 p. pe 
locul secund s-a situat Pal Bako (Un
garia) — 5 036 p, urmat de Leonid Iva
nov (U.R.S.S.) — 4 928 p. în clasamen
tul final pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de formația U.R.S.S. — 14 812 P, 
urmată de Ungaria — 14 576 p și R.F. 
Germania — 13 387 p. Ultima probă a 
competiției — crosul — a fost ciștigată 
de francezul Cortes cu 1039 puncte.
3
Cunoscutul atlet american AT Feuerbach 
a redevenit al doilea recordman al tu
turor timpurilor în proba de aruncare 
a greutății. în cadrul concursului de 
la Walnut (California), el a obținut o 
performanță de 21.56 m. Recordul mon
dial al probei este de 21,78 m și apar
ține compatriotului său Randy Matson. 
Feuerbach, un sportiv originar din iowa, 
are o înălțime de 1,85 m și greutatea 
de 114 kg. O luptă pasionantă s-a dat 
în proba masculină de săritură în lun
gime. A cîștigat Stan Whitley — 8.06 m, 
care l-a întrecut pe campionul olimpic 
Randy Williams — 7,99 m. Alte rezul
tate: disc: Powell — 64:99 m: înălțime: 
Brown —- 2,19 m; ciocan: Farmer — 
67,88 m; 120 yarzi garduri: Lee White
— 13,6; 100 yarzi: Chuck Smith — 9,5.
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