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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU ZIAR AEL.CONSILIULUl NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 51 SHOR'S

IERI A AVUT LOC LA IAȘI 0 IMPRESIONANTĂ ADUNARE POPULARĂ
CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848

’ lași, 4 mai 1973. Acest străvecnl 
oraș de glorie moldavă, cu adinei 
rădăcini in istoria țării, cu nobile și 
strălucite tradiții revoluționare, acest 
străvechi leagăn de cultură și sim
țire românească, astăzi tînăr si vigu
ros centru economic și spiritual al 
patriei noastre socialiste, a omagiat, 
vineri, unul dintre cele mai înălță
toare momente din trecutul de luptă 
și izbînzi al poporului nostru.

In prezența tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Consiliului de 
Stat, aici s-a desfășurat o grandioa
să adunare populară consacrată ani
versării, a 125 de ani de la revoluția 
burghezo-deinocratică din 1848 în Ro
mânia, eveniment de excepțională 
însemnătate, înscris cu litere de aur 
in marea epopee națională, el mar- 
cînd — pe drumul lung și greu, dar 
mereu ascendent al poporului nostru 
spre unitate și independență, spre 
progres, dreptate socială și unitate 
națională — începutul unei noi epoci, 
de profunde prefaceri în structura 
societății românești, așezînd temelii 
trainice înnoirilor care au urmat 
in viata națiunii românești.

Această impresionantă adunare a 
deschis, în fapt, seria marilor mani
festări populare prin' care națiunea 
noastră socialistă cinstește, cu vene
rație și recunoștință, amintirea re
voluționarilor pașoptiști, care, prin 
lupta și jertfa îor eroică, au adus 
nepieritoare contribuții la înfăptui
rea idealurilor fundamentale ale po
porului român, la făurirea României 
rpoderne, ca stat 
unitar.

Inaugurarea la Iași a acestor ample 
manifestări omagiale 
cație deosebită. Așa cum bine știm, 
semnalul revoluției de la 1848 a por
nit de pe străvechiul pămînt al Mol
dovei. Tot de aici s-a ridicat, cu 12 
decenii și jumătate în urmă, în ad
mirația întregii națiuni, tricolorul, 
care a fluturat, în aceeași vară, la 
București, la Blaj și la Islaz. în frun
tea mișcării revoluționare din Mol
dova s-a situat o întreagă pleiadă 
de gînditori și intelectuali patrioți, 
ce îmbrățișaseră cu dragoste și pa-

independent și

are o semnifi-

siune cauza revoluției — Mihail Ko- 
gâlniceanu, Vasile Alecsandri, Ale
xandru Ioan Cuza și mulți alții.

Flacăra revoluției aprinsă la Iași 
avea sa lumineze cugetele și acțiu
nile luptătorilor de ia 1848 din Țara 
Românească și Transilvania. Revolu
ționarii moldoveni, munteni și tran
silvăneni au militat, uniți In iubirea 
de neam și țară, cu forțe comune, 
in numele cauzei comune.

Năzuințele care au animat pe re
voluționarii pașoptiști au rodit mai 
tîrziu in înfăptuiri de mare însemnă
tate națională și socială; unirea 
principatelor, sub sceptrul domnito
rului Alexandru Ioan Cuza, cucerirea 
neatîrnării de stat a României, fău
rirea statului național român unitar.

Telurile pentru care a militat ge
nerația de la 1848 au fost preluate, 
amplificate și ridicate pe noi trepte 
de clasa muncitoare, de mișcarea 
revoluționară a proletariatului. de 
partidul nostru comunist, exponentul 
intereselor supreme aie întregului 
popor. Sub conducerea partidului, în 
urma unor eroice lupte de clasă, au 
fost împlinite cu adevărat aspirațiile 
de dreptate socială care i-au însu
flețit pe revoluționarii de la 1848.

Evenimentul pe care-1 aniversăm 
dobîh dește, astfel, semnificații și re
zonanțe dintre cele mai profunde a- 
cum, cînd Idealurile pentru care a 
luptat generația pașoptistă au fost 
înfăptuite și mult depășite, cînd 
printr-o muncă creatoare, pasionantă, 
se edifică societatea socialistă multi
lateral dezvoltată pe pămintul româ
nesc.

Realizările socialismului se vădesc 
din plin și pe frumoasele meleaguri 
ieșene, care, în această zi de mai, 
trăiesc clipe de mare sărbătoare.

Populația orașului așteaptă cu mul
tă dragoste sosirea conducătorului 
iubit al partidului șl statului nostru. 
Mii de ieșeni au ținut să-1 primească 
încă de la aeroport.

La coborîrea din avion, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer. împreună cu tovarășii Virgil 
Trofin, Dumitru Popescu. Cornel 
Burtică, sint salutați cu căldură de 
reprezentanții organelor locale de

partid și de sta:, 
otjstesii

O gs
ai organizațiilor

iară prezintă onorul. 
In semn de aleasă ospitalitate, sînt 
oferite, după datină, pline și sare, 
bucliete de fiori.

în aclamațiile entuziaste ale celor 
prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer iau loc în
tr-o mașină deschisă, îndreptîndu-se 
spre lași. De-a lungul traseului, pe 
o distanță de aproape 12 km. se află 
masați numeroși localnici, care fac 
semne prietenești, adresează, 
toată inima, cuvinte de bun

Aceeași atmosferă însuflețită 
găsim în oraș.

Este ora 12.00. Se ajunge în 
Unirii, străjuită de statuia lui Ale
xandru Ioan Cuza, loc ce evocă adtea 
evenimente de seamă din istoria Mol
dovei și a poporului român. Imensa 
piață freamătă de lume.

Aici, în centrul municipiului, s-au 
adunat, pentru a participa la adu
narea populară, 40 000 de oameni.

Mulțimea întimpină cu nestăvilit 
entuziasm pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți oaspeți. Văz
duhul vibrează de puternice urale și 
ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți oaspeți, urcă ia tribtma oficială, 

începe adunarea festivă. Răsună 
solemn Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Cuvintul de deschidere este rostit 
de tovarășul Gheorghe Cilibiu, se
cretar al Comitetului județean Iași 
ai P.C.R.

Au luat apoi cuvintul Ion Tofan, 
muncitor la Uzina de fibre sintetice 
din Iași, Elena Dascălu, «tudentâ la 
Facultatea de istorie a Universității 
.AL I. Cuzari Aglaia Lupu, președin
ta Cooperativei agricole de produc
ție din comuna Ruginoasa. acad. Cris- 
tofor Simionescu.

Primit cu vii și îndelungi ovații, 
ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

.Ampla expunere a secretarului ge
neral al partidului — strălucită sin-

din 
sosit, 
o re-
Piața
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PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
La Arad, Zalău și Suceava s-au desfășurat, ieri, plenarele consiliilor județene pentru educație fizică 

de amplă și exigentă analiză a activității desfășurate pină acum și de stabilire a principalelor 
tru viitor, în lumina sarcinilor trasate de către Hotărirea Plenarei C.C al P.C.R. din 28 

2 martie 1973.
Plenarele au adoptat planuri de măsuri și au ales noile âirouri executive ale consiliilor județene 

ție fizică și sport.
Intr-o atmosferă 

tovarășului NICOLAE 
continua dezvoltare a 

în rîndurile de

și sport, prilej 
obiective pen- 
februarie —

pentru educa-

de puternică însuflețire au fost adoptate textele unor telegrame adresate conducerii partidului, 
CEAUȘESCU, expresia hotărîrii ferme de a se munci mai bine, cu roade mai bogate pentru 
educației fizice și sportului din patria noastră.

mai jos, scurte relatări de la adunările care au avut loc ieri.

SĂLAJ ARAD SUCEAVA
Printre numeroșii invitați care 

au luat parte la plenară s-au aflat, 
alături de membrii C.J.E.FS, re
prezentanți ai organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții In dome
niul sportului, profesori de edu
cație fizică, activiști obștești, ca
dre tehnice, sportivi fruntași.

La lucrări au participat to
varășii Laurean Tulai, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean 
Vaslle Șpan, secretar 
tului județean, și alți 
Biroului, Petru Dragoș, 
dinte al Consiliului popular ju
dețean, loan Moraru, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor. 
Nicolae Negrea, prim-secretar a! 
Comitetului județean U.T.C., Cor
nel Nemeș, președintele Consiliu
lui județean al Organizației pionie-

de partid, 
al Comite- 
membri ai 
vicepreșe-

In sala Consiliului județean al 
sindicatelor s-au aflat, alături de 
membri C.J.E.FB., numeroși invi
tați, secretari ai unor comitete de 
partid și de U.T.C, reprezentanți 
ai unor organizații de masă și in
stituții cu atribuții în domeniul 
sportului, directori de mari unități 
economi co-industriale, cadre didac- 

activiști și tehnicieni ai miș
căm sportive, sportivi de frunte ai 
județului.

Au participat, de asemenea, to
varășii Andrei Cervencovict mem
bru al C.C. al PCX prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid. Liviu Derban. secretar al 
Comitetului județean de partid, și 
alți membri ai Biroului, Nicolae 
Georgescu, vicepreședinte al Con
siliului popular județean. Constan
tin Iancu. președintele Consiliului

împreună cu membrii C.J.E.F.S., 
la plenara desfășurată în sala In
stitutului pedagogic au luat parte, 
in calitate de invitați, directori 
de școli, profesori de educație fi
zică. antrenori și instructori, pre
ședinți de asociații sportive din 
principalele localități ale județu
lui și de la sate, sportivi.

Aa fost prezenti la lucrări to
varășii Ștefan Panaitiu. secretar al 
Comitetului județean de partid. 
Ion Siminiceanu. prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid. 
Alexandru Manoltu. vicepreședinte 
al Consiliului popular juaețean. 
Grigore \ oinescu, președintele 
Consihului județean al siadicatolor. 
Mihai Hanganu. prim-secreta.- al 
Comitetului județean U.TjCL. Petru 
Armănașa. președintele Consi
liului județean al Organiza-

tes
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„CUPA FEDERAȚIEI" :

ROMÂNIA
ANGLIA 2-1!

un remarcabil succes dl jucă

citeva cline după sosirea pe aeroportul din Tirana, fotbaliștii noștri apar tn fața obiectivului fotografic.
Foto i Paul ROMOȘAN

MÎINE, LA TIRANA, PARTIDA DE FOTBAL CU SELECȚIONATA ALBANIEI,

A REPREZENTATIVEI NOASTRE
ALBANIA

• Lotul jucătorilor români a 
efectuat un antrenament pe sta
dionul „Kemal Stafa" • Antre
norul Muslim Alla e optimist în 
privința randamentului echipei 
albaneze

RAMA
GJIKA BERISHA HERSHIMI

RAGANI G. XHAFA
PARNASKA PANO

Arbitri : M. RAUS, J. Medici, M. Spasici (Iugoslavia) 
MARCU

SETDINI
GURMA

BIZI

DcLEANU

IORDÂNESCU 
DUMITRU 

DINU ANTONESCU 
RĂDUCANU

TRCHDUMITRACHE 
NUNWEILLER 

SATMÂREANU

ROMÂNIA
Partida va începe la ora 

posturile noastre de radio (programul I).
17.30, ora București, și vo fi transmisă de

ROMÂNIA—ALBANIA pe stadionul „23 August“, la fotbal

FORMAȚIILE DE TINERET
SE ÎNTlLNESC ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
• Oaspefii au sosit

la ora 
din

ieri in Capitală
Mîine dimineață, de 

Pe stadionul „23 August’ 
pltală, reprezentativa națională de 
tineret, pînă in 23 de ani, va în- 
tilni selecționata similară a Alba
niei, în cadrul campionatului eu
ropean rezervat echipelor de tine
ret. Antrenorii Cornel Drăgușin și 
Emeric Jenei au pregătit cu multă 
atenție acest joc. chiar dacă în 
partida tur, disputată Ia Tirana, ju
cătorii noștri au reușit un rezultat 
egal (l—1). După cele două par
tide de verificare susținute sâptâ- 
nrina aceasta (2—0 cu Metalul 
București șl 6—3 cu Progresul Bucu
rași. . • antrenorul Cornet Drăgușin 
a definitivat formația care va în
cepe mîine dimineață întilnirea cu

11. 
Ca-

teamul albanez: Caval — Anghe- 
lini, Sătmăreanu II (Ciugarin), G. 
Sandu, Mateescu — Mulțescu, Du-

TIRANA 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru),

Lo-tul reprezentativ de fotbal al 
României a efectuat în excelente 
condițiunl călătoria București — Ti
rana. Pe o vreme splendidă, avionul 
cu care a călătorit delegația noas
tră a aterizat pe aeroportul capita
lei Albaniei, unde a fost așteptat de 
reprezentanți ai federației de fotbal, 
de ziariști și sportive

După o . scurtă odihnă în camerele 
de La hotelul „Dajiti" jucătorii, îm
preună cu antrenorii Valentin Stă- 
nescu șî Robert Cosmoc, au făcut o 
scurtă plimbare prin oraș. Apoi, ei 
au luat dejunul. A urmat o oră de 
somn șl un antrenament de acomo
dare pe stadionul „Kemal Stafa", 
care va găzdui partida de dumini
că. Terenul de joc se prezintă bine. 
Tribunele stadionului pot găzdui 
peste 40 000 de spectatori. Componen- 
ții lotului, conduși de cei doi an
trenori, au efectuat mal lntîl un 
susținut program de încălzire, după 
care au lucrat intens și cu balonul. 
Starea de sănătate a tuturor celor 
17 jucători este bună. După termi
narea antrenamentului, Întregul Iot 
s-a reîntors la hotel; o nouă peri
oadă de scurtă odihnă și ei au ap&-

toarclor noastre de tenis
La Bad Homburg (R.F.G.), în fața 

a 1 000 de spectatori, a continuat ' 
competiția internațională feminină de 1 
tenis pe echipe, dotată cu „Cupa Fe-S 
derației". In sferturi de finală 6-au 
întîlnit formațiile României șl An- • 
gliei. Tn prima parlidă de simplu, 
redutabila jucătoare britanică Virgi
nia Wade (a 3-a clasată in Marele 
premiu F.I.L.T.) a învins pe campioa
na României Iudit Gnhn cu 6—2,6—3. 
In cea . de-a doua partidă, jucînrt 
toarte curajos, Mariana Simionescu 
a egalat situația, lntreclnd-o pe Joy
ce Williams cu 6—3, 6—8, 6—3. Ju
cătoare» de 16 ani din România a 
produs o surpriză pe care agențiile 
străine o subliniază. „Mariana Slmio-, 
nescu a jucat cu dezinvoltură și a l 
depășit-o pe experimentata sa edver-' 
sară prin serii reușite de drive-urU 
(Agenția „France-Presse").

La situația de 1—>1, meciul de du
blu s-a desfășurat sub tensiune. An
trenorul emerit. Ion Racoviță (care ', 
a fost lăudat pentru modul inspirat ] 
cum a alcătuit formația) a prezen- . 
tat cuplul Iudit Gohn — Virginia 
Ruzici împotriva perechii britanice 
Virginia Wăde — Joyce Williams. 
Potrivit aprecierilor agențiilor străi
ne de presă, tînăra de "17 ani Vir
ginia Ruzici a fost cea mai bună 
jucătoare a cvartetului de pe teren. 
Acest fapt a decis probabil victoria 
cuplului român cu 7—5, 6—2.

Comentînd rezultatul final de 2—1 
pe care echipa feminină a României 
îl obține împotriva echipei Angliei 
(favorita nr. 2), agenția vest-germa- 
nă S.I.D. îl intitulează „senzația com
petiției".

In celălalt meci din sferturile de 
finală : Australia (cu Evonne Goola- 
gong șî Patricia Coleman) — Indone
zia 3—0.

O frumoasă victorie

la lupte greco-romane

ROMANIA -
R.F. GERMANIA

8-1
TULCEA, 4 (prin telefon). Cele 800 locuri «le sălii Casei de cultură 

* sindicatelor din localitate nu au fost suficiente pentru iubitorii de sport tulceni dornici să asiste la întilnirea in
ternațională de lupte greco-romane dintre echipele reprezentative ale României și R. F. Germania. Numeroși lo
calnici au fost nevolți, astfel, să rămî- nă... în picioare 1 Dar luptătorii ce-

Radu URZICEANU Costin CHIRIAC
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SlMBĂTÂ Șl DUMINICĂ, PE STADIONUL REPUBLICII

CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE MÎINE, IN SALA OLIMPIA DIN TIMIȘOARA. SE REIA ÎNTRECEREA MASCULINĂ
DE ATLETISM PE ECHIPE

Novac, recuperatorul dinamoviștilor

La start —numeroși sportivi de valoare

BASCHETBALIST» SINT INVITAT!
9 9

SĂ-SI DEMONSTREZE VALOAREA!
9

TALERIȘTI DE TALIE INTERNAȚIONALĂ 
CONCUREAZĂ PE POLIGONUL TUNARI
Azi și mîine are loc.Azi și mîine are loc, pe poligonul Tunari, o interesantă întilnire 

amicală de talere (skeet și șanț) între echipele C. S. Școlar București și 
Legia Varșovia. Din formația poloneză fac parte și cîțiva taleriști de 
talie internațională, cum sînt Smelcinski, campion european la proba de 
șanț, și Soharski, fost campion al continentului la skeet.

Din formația bucureșteană amintim pe Andrei Cțyjipjon
național la talere aruncate din șanț. «x..

Campionatul republican de baschet masculin va 
reluat mîine, in sala Olimpia din Timișoara, 

urmînd ca pînă Ia 3 iunie, clnd vor avea loc me
ciurile ultimei etape a competiției, să se desfă
șoare întrecerile hotărftoare ale luptei pentru 
titlu, pentru ocuparea celorlalte două locuri lau
reate și pentru evitarea retrogradării. Urmează, 
deci, o perioadă în care jucătorii vor putea să-și 
arate adevărata lor valoare, în condițiile Intîlr.î- 
rilor decisive, cu încărcătură nervoasă maximă, 
specifice partidelor de final ale campionatelor. 
Cu acest prilej, candidași la selecționata țării au 
ocazia evidențierii în circumstanțele amintite, iar 
antrenorii lotului pot, la rindul lor, face un test, 
sever, atit in cursul întrecerilor de' la Timișoara, 
cit și Ia cele ce vor avea loc la București 
(18—20 mai), Constanța (25—27 mai) ți la Cluj 
(1—3 Iunie), astfel ca la principalele competiții 
internaționale ale sezonului (campionatul euro
pean. și Balcaniada) să prezinte cu adevărat cei 
mai valoroși baschetbalist! ai României.

Ținînd seama de toate acestea, avem încrede
rea că vom asista la meciuri de calitate, in care 
dăruirea pentru culorile echipei ți disciplina »a 
se înlănțuie «trfns.

Referitor Ia partidele de mîine, vom scoate tn 
evidență tradiționalul derby Dinamo — Steaua, 
care reunește majoritatea eomponenților repre
zentativei țărtt. Amintim că In tur victoria a re
venit dlnamoviștCor cu «corul de 65—55, iar de 
aștă dată campionii se prezintă fără Dragomires
eu (aflat tn convalescență după un accident su
ferit tn iarnă), tn vreme c* jucătorii de la Steaua 
vor beneficii de aportul internaționalii! Cerna:, 
transferat de la I.E.F.S. Dar, acestea sint doar 

ultimele informații și ur
mează ea mîine, de la ora 
18, să constatăm dacă omo
genitatea formației Dinamo 
va fi capabilă să înfrfngă 
din nou individualitățile de 
la Steaua.

Iată programul complet 
al etapei de duminică : de 
la ora 9,30 : Politehnica \ 
București — I.E.F.S., Rapid 
— Universitatea Timișoara ; 
de Ia ora 15 : Voința — A- 
tademia Militară, Universi
tatea Cluj — Farul, Dina
mo — Steaua, 1CHF »» Po
litehnica Cluj. _ , Tarău, coșgeterul steliftilor

fășisare a întrecerilor. Un fapt 
cert: campionatul pe echipe își 
importanța hn indiscutabilă în 
temui nostru competițional, fiind 
considerat de toată lumea, în teo
rie. ca o dispută absolut necesară. 
Dar, după cum s a văzut în atiția 
ani, de la teorie 
o cale Itsigă ș! 
font cele dorite.

iată că. tocă o 
cu o modificare de substanță a re
gulamentului divizieă, răspunzînd 
astfel, într-o mare măsură, solici
tărilor formulate de diferițil tehni
cieni ai formațiilor angajate în 
întrecere. Chiar dacă se pierde 
ceva din caracterul unei dispute .pe 
echipe, F.R.A. a fost, totuși, de a- 
cord ca numărul de atleți și atlete 
dintr-o formapie să nu fie limitat 
decit de cerințele standardurilor de

dată, FJl.A. vine

(Continuare tn pag. a 8-a)

Hernia Silai va lua startul in proba 
de 1500 m, care va fi de anul acesta 

distanța sa favorită
-

VASILE TEODOR (DINAMO BUCUREȘTI)

A PRELUAT CONDUCEREA ÎN „CURSA MUNȚILOR"
AZI, ULTIMA

■INajte, 4 ipria te te ortml-
M wwfrui. Ptecnre a» dta <*•*■** șl 
ta cm da a doua atapt .* Ka* — ■*- naști — Bisate. In fruntea puzeonuiul 11 vedem pextaBnd der.lâr.țutt p* Sme- 
aanln »*. Tihonov din formația Dinamo UA8.S, care afr.t hotărîțl nu numai 
să-și mențină poziția fruntașă in samentui pe echipe, ci să preia 
ducerea șl în cel individual. cei

cla- con- 
_____ r __  _ doi aleargă, aleargă și totuși, în ciuda e- 
forturilor, plutonul rămîne compact. 
Aceleași ambiții de a cuceri poziții mai bune în clasament nutresc și ceilalți 
alergători.Prima tentativă de evadare, care pune 
plutonul în alertă, este cea a lui Sorin Suditu de la Olimpia București și o înregistrăm pe coborîrea serpentine- 
16r Posadei. Cei aproape 300 m cuceriți 
la vale, Suditu le pierde pe plat, unde

ETAPĂ, SINAIA *
plutoeuă n Jnghite*. D* atol Înainte, ptnl te tatoeraare* ta Bijuști *1 apoi ta oactlnuar* pini ta arcușul Poaaael, nu mal tarectofrtea «torte deovebU. Din 
față bâta* un vînt puternic car* oblig*, parcă, btoicteta »* înainteze cu în
cetinitorul. La urcuș, din nou pe posada, situația Insă se schimbă, chiar 
după primele serpentine : evadează Jin- 
drich (Ruda Hvezda), căruia 1 se alătură Smetanin și Morozov (Dinamo U.R.S.S.) 
și v. selejan (Dinamo București). Cei 
patru vor rămîne împreună ținta atacurilor plutonului pină in Sinaia, la poa
lele Furnicii, cină sînt prinși. în final. 
Vasile Teodor, care de data aceasta a făcut o cursă deosebit de Inteligentă, 
atacă irezistibil de la mijlocul urcușu
lui și trece primul linia de sosire.Iată clasamentul etapei (91 km — me
die orară 41,210 km) ; 1. V, Teodor

BUCUREȘTI
(Dinamo I Buc.) 2h 12:28, MOTOZOV Sâlăjan 

Mlersch
(Dipuno I Buc.) 2h 12:28, 2.(Dtaamo U.R.S.B.) ah 12:3>, a.
(Dinamo I Buc.) ah U:30, 4. _____
(Dynamo Berlin) Sh U:5C, S. Cogetkov (Dlnamo U.R.S.S.) lh 12:55. Pe echipe a 
ctșUgU formați* Dinamo I București. r,<------- - - ----- . . . _ Teodor Sh

Mlersch #h 27:83, 3. Smetanin
KubiasMorozov echipe :

2

(Dinamo I Buc.) Ih U:30,

Clasament general :27:21, 2. ■ -- ____
(Dlnamo U.R.S.S.) 5h 28:14, 4.(Ruda Hvezda) 5h 28:37, 5.5h 28:40. Clasament general pe
1. Dinamo U.R.S.S. 16h 2S:01, 
namo I București 16h 27:29, r. 
Hvezda Risen 16h 28:24.

Simbătă, ultima etapă : Sinaia
București (120 km) — eu sosirea 
velodromul Dinamo tn jurul orei

----- Gheorghe ȘTEFANESCU )

1. V.

Di-
Ruda

pe 
it.
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PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE
i

SĂLAJ ARAD SUCEAVA
(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. I)

Azi și miine,
ETAPA SECUNDĂ A DIVIZIEI

la Cluj

A
De miine. la Brașov

rilor, Emil Trif, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar jude
țean.

A fost prezent tovarășul general 
It. Marin Dragnea, prim-vicepreșe
dinte al C.N.E.F'.S..

•Discuțiile pe marginea materia
lelor plenarei au prilejuit o adîncă 
analiză, conducind Ia părerea una
nimă că în domeniul activității 
de educație fizică și sport județul 
Sălaj poate înregistra progrese 
considerabile.

Luînd cuvîntul. tovarășul Marin 
Dragnea a scos în evidență, cu 
deosebită satisfacție, sprijinul pe 
care activitatea de educație fizică și 
sport din Sălaj ii primește din 
partea Comitetului Județean de 
partid, ceea ce constituie pen'ru lă- 
itor chezășia îndeplinirii sareiniior 
reieșite din Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. Vorbitorul și-a exurlmai 
părerea că prinir-o bună conlucrare 
a tuturor factorilor implicați m ac
tivitatea <le educație fizică și sport, 
planul de măsuri expus in plenară 
va putea fi finalizat cu deplin 
succes. Tn conținu.: e. tovarăș 
Marin Dragnea a dezvolt.*.’ princi
palele probleme care vor trebui să 

executiv 
spartu
ri con
ți și-a 

și f» 
Sălajul

stea în atenția Biroului 
al C.J.E.F.S. in domeniul 
Iui de masă, al dezvoltării 
salidării bazei materiale, 
manifestat convingerea că 
activitatea de performanță 
poale înregistra păți considerai:, 
înainte și chiar la viitoarea ediție 
a .1.0. să se mîndrească cu repre
zentanți In Iotul olimpic al țării.

Trâgîn'd concluziile. tovarășul 
I.aurean Tulai a apreciat drept 
foarte utile dezbaterile ce au avu: 
loc. Arătind direcțiile in care vor 
trebui canalizate eforturile noului 
organ sportiv județean, vorbitori.1, 
a subliniat importanța colaborării 
permanente între toii factorii che
mați să impulsioneze sportul să- 
Iăjan.

In Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
țu fost aleși : Grigore Beideaftu. 
șef de secție la Comitetul j.idețea-, 
de partid, președinte. I*n Siiaghi, 
prim-vicepreȘedinte. Petru Drago*, 
loan Moraru, Niculae Negrea, Cor
nel Nemeș. Einii Trif, vicepreșe
dinți, Ioan Dumuța, secretar 
9 membri.

județean al sindicatelor, Aurel Pă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Poriirie Moldovan, 
președintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, Ghcorghe 
Gogu, inspector general al Inspec
toratului școlar județeaț.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul Miron Ol- 
tcaau, secretar ai C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor pre
zentate s-au purtat vii discuții. 
Exprimîndu-și acordul deplin la 
Hotărîrea C.C. al P.C.R., vorbitorii 
au arătat că acest important docu
ment al partidului nostru deschide 
mișcării de educație fizică și sport 
vaste orizonturi de dezvoltare.

Referindu-se ia sarcinile organi
zațiilor sportive, in viitorul apro
piat și în perspectivă, tovarășul 
Miron Oiteanu a dat o serie de 
prețioase indicații pentru munca 
noului Birou executiv ce va fi ales.

In cuvîntul său. tovarășul An
drei Cervencovicl a arătat marile 
responsabilități care revin educa
ției fizice și sportului in societa
tea noastră, jalonind principalele 
direcții spre care va trebui îndrep
tată întreaga activitate. Subliniind 
realizările obținute și experiența 
pozitivă cîștigată de arădeni 
organizarea utilă și plăcută 
timpului liber al cetățenilor, 
consolidarea bazei materiale și
domeniul sportului de performan
ță, vorbitorul a subliniat că toate 
acestea trebuie să constituie un 
punct de plecare solid spre o mun
că și mai susținută, calitativ su
perioară. Județul poate și trebuie 
să ocupe un loc de frunte pe harta 
sportivă a țării, să-și aducă o con
tribuție mai mare la alcătuirea 
unor reprezentative naționale pu
ternice. capabile să evolueze cu de
plin succes în marile confruntări 
internaționale.

Din Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
fac parte: Liviu Derban, secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședinte, Eugen Budișan, prim-vice
președinte, Nieolae Georgescu, Con
stantin lancu, Aurel Pănascu, Por- 
firte Moldovan și Gheorghe Gogu, 
vicepreședinți, Cornel Marian, se
cretar, precum și încă 9 membri.

în 
a 

în 
In

ției pionierilor. Eugen Pleșca, in
spector general al Inspectoratului 
școlar județean, alte persoane eu 
munci de răspundere din cadrul 
unor organizații obștești și insti
tuții chemate sâ-și aducă contri
buția la dezvoltarea educației fi
zice și sportului.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șî Sport a 
participat tovarășul lovită Popa, 
șeful secției organizare-control a 
C N E F.S.

Dezbaterile pe marginea mate
rialelor expuse la plenară an 
fost deosebit de fructuoase. A re
ieșit cu pregnanții că înfăptuirea 
planuh.; de măsuri va permite 
aportului sucevean să se situeze 

un nivel mult superior celui e- 
xistent în prezent, va conduce la 
atragerea unor mase largi de oa
meni. a tineretului în special, la 
pi n'iicurea sistematică a educației 
fizice si. pe acest suport, la ridi
carea necontenită a plafonului per
formanțelor.

tn cuvîntul său, tovarășul luviță 
Popa a accentuat asupra necesită
ții ca planul de măsuri să fie 
realizat. în primul rind. la nivelul 
verigilor de bază ale mișcării spor
tive, în asociații, printr-0 muncă 
susținută, entuziastă, de calitate.

Tovarășul Ștefan Panaitiu s-a 
referit pe larg la obiectivele prin
cipale care stau în fața noului Bi
rou executiv ai C.J.E.F.S., arătînd 
eă în județ există mari disponi
bilități pentru relansarea turis
mului, pentru organizarea unor 
mari acțiuni polisportive, așa cum 
se recomandă în documentul 
Partid. Vorbitorul i-a asigurat 
cei prezenți de întregul 
Comitetului județean de 
rezolvarea numeroaselor 
natelor sarcini care stau 
mișcării sportive locale.

în Biroul executiv al 
au fost aleși: Mihai Clim, șef de 
secție la Comitetul județean de 
partid, președinte, Eugeniu Căbul- 
că, prim-vicepreședinte, Alexandru 
Manoliu, Grigore Voinescu, Mihai 
Hanganu, Petru Armănașu, Eugen 
Pleșca. vicepreședinți. Constantin 
Alexa, secretar, și încă 7 membri.

Astăzi și mîine se desfășoară la 
Cluj cele 120 de întîlniri din cadrul 
etapei secunde a campionatului Di
viziei A de scrimă. La toate cele 
patru arme vor evolua trăgătorii de 
frunte ai țării noastre, ca sabrerii 
și spadasinii abia înapoiați de la 
competițiile pentru cupele europene 
desfășurate la Budapesta și, respec
tiv, Heidenheim, ca floretisteie care 
peste o săptămână vor lua startul 
în importantul turneu internațio
nal de la Paris pentru „Trofeul 
Jeanty". De altfel, tot peste o săp- 
tăminâ. sabrerii vor concura și ei 
intr-un nou mare turneu, „Trofeul 
Luxardo", găzduit de orașul italian 
Padova. Cum ambele turnee (de Ia 
Paris și Padova) contează pentru 
Cupele mondiale în armele respec
tive, elita scrimei noastre are pri
lejul. în aceste zile, la Cluj, să facă 
o utilă verificare a actualului po
tențial de luptă.

Așadar, ne aflăm în fața unei 
etape cu dublu obiectiv : pe de o 

lupta pentru o poziție cit mai 
în Divizia A. pe de alta, tes- 
elementelor vizate să ne re-

în sala Fio
la ora 9.

trecerile se desfășoară 
reasca II, începînd de

Episodul final la floretă — femi
nin a fost programat la un interval 
de două săptămînl, deoarece trăgă
toarele fruntașe participă în zilele 
de 19 și 20 mai la tradiționalul tur
neu de mare anvergură „Floreta de 
argint", la Como (Italia). Ele își vor 
disputa titlul de campioană a țării 
în ziua de 3 iunie, de asemenea în 
sala Floreasca II din Capitala.

MECIUL FEMININ ROMANIA
La Brașov va începe mîine. o 

foarte interesantă întîlnire interna
țională de șah dintre reprezentati
vele României și Ungariei. Meciul 
(sistem Scheweningen, la 6 mese, 
deci în total 36 de partide) opune 
două dintre cele mai puternice echi
pe ale lumii, între care există o 
veche și frumoasă rivalitate.

La Olimpiada de la Skoplje, de 
anul trecut, România a cucerit me-

PATINAJ
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UNGARIA

de 
pe 
al 
în

sprijin 
partid 
și însem- 
în fața

C.J.E.F.S.

parte 
bună 
tarea 
prezinte țara în cele două turnee.

• Un eșalon de floretiști și flo- 
retiste reprezentînd tînăra genera
ție participă în aceste zile la un 
turneu 
orașul 
mană), 
lor G. 
făcut deplasarea la Karl Marx-Stadt 
floretisteie Viorica Draga. Elena 
Pricop, Doina Priscorniță, Roxana 
Cochirleanu. Felicia Stoica și 
retiștii P. Buricea, N. Alexe, 
Cursaru, P. Tbmbri, Fr. Hetz, 
Berecki.

• Federația de specialitate a 
talii programul finalei campiona
telor individuale republicane des
chise seniorilor. La trei dintre 
probe, întrecerile se vor desfășura 
grupate pe durata a treî zile, ast
fel : vineri 18 mai — floretă mas
culin, sîmbătă 19 mai — spadă șî 
duminică 20 mai — sabie. Toate în-

international care are loc în 
Karl Marx-Stadt (R.D. Ger- 
Sub conducerea antrenori- 

Gyulafalvi și C. Pelmuș au

Ediția 1973 a „Cupei României" 
la patinaj artistic a debutat joi, la 
pationarul acoperit „23 August", cu 
programul de figuri obligatorii al 
juniorilor și junioarelor.

Ca la majoritatea concursurilor 
interne, s-a putut observa — și de 
această dată — numărul redus de 
concurenți, ca și faptul că la cate
goria juniori II pe lista de partici
pare nu a fost consemnat nici un 
patinator. în ceea ce privește evo
luția tinerilor sportivi, notabile au 
fost doar execuțiile Simonei Grigo- 
rescu și Mihaelei Paraschiva, care 
nu s-au dezmințit, apoi, nici la pro
gramul scurt.

Lată clasamentele după prima zi: 
junioare II — 1. Simona Grigores- 
cu (Șc. sp. 2) 47,5 p ; 2. Irina Ni- 
chiforov (I.E.F.S.) 39,0 p ; 3. Estera 
Egeto (I.E.F.S.) 24,0 p ; 4. Victoria 
Balint (Șc. Sp. M. Ciuc) 10,9 p : ju
nioare I — 1. Mihaela Paraschiva 
(Constructorul) 48,8 p ; 2. Felicia
Pelmuș (Constructor»]) 48,5 p ; ju
niori I — 1. A. Georgescu (Șc. Sp. 
2) 45,4 p ; 2. L. Azzola (Olimpia
Cluj) 40,0 p.

Azi, de la ora 14, se va desfășura 
programul de „libere", la seniori.

N. DUMITRU

daliile de argint, Ungaria pe cele 
de bronz, la egalitate de puncte^, 
dar cu victorie în întîlnirea directă 
(2—4)) pentru formația noastră. La 
recentul „pentagonal" de la Vr. 
Banja, Ungaria a ocupat prunul 
loc, iar România pe cel de al doi
lea, la o diferență minimală de A 
de punct. Trei jucătoare românce 
și trei șahiste maghiare sînt califi
cate, după cum se știe, la turneul 
interzonal din cadrul campionatu
lui mondial individual feminin.

întrecerea de la Brașov este a 
treia în istoria întîlnirilor dintre 
cele două echipe. Anul trecut, la 
Budapesta, meciul s-a terminat Ia 
egalitate, iar în 1971, Ia Cluj, for- 
rriația noastră a învins cu 20—16.

Antrenorul emerit Sergiu Sama
rian ne-a comunicat echipa cu care 
va începe jocul : Alexandra Nico- 
lau, Elisabeta Polihroniade, Gertru
de Baumstarclc, Suzana Makai, Mar
gareta Teodorescu și Rodica Reîclier; 
rezerve — Margareta Perevoznic și 
Emilia Chiș.

In formația oaspe vor figura pu
ternicele maestre Maria Ivanka. 
Zsuzsa Vcroci, Edith Bilele ș.a.

Ș3

fio- 
V. 
B.

»ta-

FL. MANEA - ClȘTIGĂTOR

DE LA MAMAIA

AL COMPETIȚIEI

La Oradea, tn
timpul desfățură-

rii cursei junioa-

relor din. faza ju-

de 
de

Foto : Alexandru
ȘOMOGHI

dețeană a „Crosu
lui tineretului"

CONSTANȚA (Prin telefon, 
la corespondentul nostru). Timp 
patru zile, pe terenurile „Neptun" 
din Mamaia s-a disputat prima edi
ție a competiției de tenis inițiată 
de Școala sportivă nr. 2 din Cons
tanța și deschisă juniorilor. în afara 
jucătorilor din Constanța, au mai / 
fost prezenți tenismeni de la clu
burile bucureștene Dinamo, Progre
sul și Cutezătorii. Campionul na
țional al juniorilor, dinamovistul 
bucureștean Florin Manea, a făcut 

isului de 
cișîi- 
ifrin- 
?ci uri 

pe locuri 
nai _  an

HANDBAL în etapa a XXIII-a din divizia A

iNTILNIRI IMPORTANTE PENTRU CONFIGURAȚIA CLASAMENTELOR

Astăzi și mîine, formațiile mas
culine și feminine din primul eșa
lon se aliniază la startul unei noi 
etape, a XXIII-a. întrecerile băie
ților .stat dominate de derby-ul 
bucureștean Universitatea — Dina
mo, programat să se desfășoare azi 
după-amiază pe terenul Tineretu
lui, cu începere de la ora 17,45. 
Nici celelalte jocuri masculine nu 
sînt mai puțin importante, și cind 
spunem acest lucru ne gîndim la 
întâlnirile Voința București — Tro- 
tușul (formația

Tro-
antrenorului M.

DIVIZIA
40 de echipe din 
apropie de final, 

rămînînd

T •'*-**-ăg

întrecerile celor 
eșalonul secund se 
pînă Ia căderea cortinei 
de disputat încă 5 etape. După cele 
13 runde consumate pînă acum, 
doar două formații pot avea certi
tudinea promovării în divizia A 
(S.C. Bacău — la băieți și Confec
ția — la fete); tn rest, lupta este 
deschisă pentru locurile din fruntea 
clasamentelor. Nu putem omite 
apoi nici faptul că două echipe 
(A.S.A. Sibiu și Universitatea II Ti
mișoara) s-au retras din campio
nat și că, pentru retrogradare, mi
nimum trei formații din fiecare 
serie fac eforturi disperate în do
rința de a evita locurile fatale. Să 
aruncăm. însă, o privire peste si
tuația actuală din cele 
ale diviziei B.

La feminin. în seria 
tueureșteană ConfectL» 
adevărat galop de sănătate 
lungul campionafolui. 
rămînă neînvinsă după 
Textilistele. manifesrind 
maturitate in joc deci: 
natul trecut, se anunță adversare 
incomode și pentru divizionarele A.

Cea de a doua clasată, Universi
tatea Iași, a ieșit practic din lupta 
pentru promovare, datorită unei e- 
voluții șterse și neconvingătoare în 
primele etape ale returului. In a- 
ce6t timp, la coada clasamentului, 
alături de Voința Craiova și IGEX,

patru serii

fl formația 
a făcut un 

de-a 
reușind să 

13 etape, 
mai multă 

în campio-

0 ETAPA CU CITEVA

LUNA SPORTULUI UNIVERSITAR, LA CLUJ
Studenții clujeni se află angrenau 

într-o originală întrecere, „Pentru 
cea mai eficientă organizare a acti
vității sportive de masă", începută 
la 15 aprilie și avind drept punct 
terminus data de 15 mai. Ea urmă
rește ca, prin atragerea ur.ui nu
măr CÎt mai mare de tineri univer
sitari pe terenuriie de sport, prin 
organizarea unor competiții inedite 
și atractive, să dea viață sarcinilor 
noi pe care Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie Ie pune în fața mișcării sporti
ve din învățămîntul noeiru su
perior.

Un prim bilanț al întrecerii ne 
pune în fața citorva succese promi
țătoare. Astfel, la Universitatea 
Babeș Bolyai, imitate cu cea mai 
numeroasă populație studențească 
din oraș, s-au depus eforturi remar
cabile pentru . cuprinderea unul 
mare număr de tineri și tinere în 
activitatea sportivă. La competiții
le desfășurate pină la 1 Mal s-au 
înregistrat aproape 6 000 de pariici-

pări. Au avut loc concursuri pe fa
cultăți (Natura':iada. Economiada». 
inter-tacuități (la handbal, volei, 
judo, baschet), activități atractive in 
cămine. întîlniri prietenești cu for
mații ale mariîbr unități economice 
(Tehnotrig, Unirea. UM.M.R.), 
meroase excursii ?i drumeții..

La Institutul agronomic dr. 
tru Groza, deși baza materială 
îr.că nesatisfăcătoare, au avut

ALEARGA, 
PENTRU

A FI
nu-

Pe
es te 
loc 

numeroace întreceri (peste 3 000 de
participări).

De un deosebit succes s-a bucu
rat- „Cupa polisportivă dr. Iuliu 
Hațieganu". organizată pentru stu
denții Institutului medico-farma- 
ceutic.

O puternică înviorare a activită
ții atletice 
politehnic.

In 
pină 
tului 
nate.
20 000 de 
treceri !

se constată la Institutul

total, 
acum 
universitar' 
pe

la acțiunile organizate 
în cadrul „Lunii spor- 

au fost consent- 
foile de concurs, aproape
participări la diferite în-

LA CONSTANTA, „CROSUL UCENICILOR"
Din inițiativa Consiliului județean 

al sindicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Comitetul județean 
U.T.C. Constanța, duminică se va 
desfășura în localitate prima ediție 
a „Crosului ucenicilor". Este o ma
nifestare la care își vor da întîlnire 
peste 3 000 de tineri care se califică, 
prin ucenicie la locul de muncă.

Vor fi prezenți, de asemenea, elevi 
ai tuturor școlilor profesionale din 
municipiul Constanța.

Se va alerga pe un traseu (800 m. 
fete și 1 000 m. băieți) de la Cazino 
pfoă în

Celor
atribui,
de trei

fata Sălii sporturilor, 
clasați pe locul 1 li se vor 
drept premiu, dte o excursie 
zile în Ungaria.

ISO
RALIUL IAȘULUI !

în ‘ 
se 
în

Pintea se află la un pas de zona 
retrogradării), Dinamo Brașov — 
Politehnica Timișoara, Minaur Baia 
Mare — Independența Sibiu. Lide
rul clasamentului, Steaua, joacă la 
Cluj, cu formația Universitatea. în 
compania căreia va oferi — sperăm 
— spectatorilor clujeni un meci a- 
tractiv. In competiția . feminină, 
runda a XXIII-a are drept cap de 
afiș jocul dintre I.E.F.S.«București 
și Textila Buhuși. întîlnirea, care 
se va disputa miine dimineață, de

B SE APROPIE DE FINAL

la ora 11,15, pe terenul Tineretului 
(în deschidere are loc jocul Uni
versitatea București — Voința O- 
dorhei), este deosebit de importantă 
pentru studente și se pare că va 
oferi publicului numeroase momen
te de handbal spectaculos. în pro
gramul etapei mai figurează urmă
toarele partide : Universitatea Ti
mișoara — Mureșul Tg. Mureș, Rul
mentul Brașov — Rapid București 
și Constructorul Timișoara — Pro
gresul București.

a apărut acum și Constructorul 
București, amenințată serios cu re
trogradarea.

în seria a II-a, CSM Sibiu, deși 
cu un avantaj de numai două punc
te față de Sparta Mediaș (princi
pala sa urmăritoare), are toate șan
sele să rămînă pe poziția de lideră 
pînă în finalul campionatului. Spu
nem acest lucru pentru că în întîl- 
nirea directă dintre primele două 
clasate, handbalistele sibience au 
obținut o victorie categorică, depă
șind apoi, în etapa de duminică, și 
pe Universitatea Cluj, cea de a treia 
candidată la promovare. In partea 
de jos a clasamentului, în afară de 
Universitatea II Timișoara (retrasă, 
așa cum spuneam), Teba Arad, Jiul 
Petroșani și Textila Sebeș au emo
ții întemeiat^

în prima serie masculină, ex-di- 
vizjonara A — S.C. Bacău — a tras 
învățămintele cuvenite și sprintea- 
ză acum spre locul pe care l-a 
pierdut in urmă cu un an. Zilele 
trecute, un cunoscut arbitru ne 
spunea că băcăuanii s-au schimbat 
radical, că sînt disciplinați pe te
ren și că joacă foarte bine, fapt 
care ne îndreptățește să credem că 
S.C. Bacău va redeveni echipa pu
ternică de altădată. Pentru a evita 
retrogradarea, luptă în această se
rie Voința Bacău, Rafinăria Telea- 
jen și, surprinzător, Relonul Săvi- 
nești.

în sfîrșit, seria a II-a masculină 
este și cea mai incilcită, pentru pro- % 
movare concurînd. — practic — 
două formații (CSM Reșița și ASA 
Tg. Mureș), dar teoretic avînd șanse 
...patru!

în disputa pentru evitarea ulti
melor locuri sînt angrenate știința 
Lovrin (!) și Constructorul Oradea, 
rămînînd, însă, ca numai una din
tre ele să guste din amărăciunea 
retrogradării, întrucît ASA 
„lanterna roșie" a seriei, s-a 
din campionat.

Aceasta este situația cu 5 
înainte de final.

CLASAMENTE

Sibiu, 
retras

runde

PARTIDE INTERESANTE

SĂNĂTOS!
Sub această deviză s-au desfășu

rat la Pitești, în pitorescul decor al 
Parcului Trivale. „Crosul cravatelor 
roșii" și faza județeană a „Crosului 
tineretului", competiție care a an
grenat, în etapele sale anterioare, 
peste 90 000 de coocuraați <Kn 
treprinderi, instituții, școli, de 
sate.

întrecerile s-au bucurat de 
deosebit succes. A impresionat

Etapa a XIX-a a campionatului
- rugby programează, mîine, ur- 

mătoaieie partide : Griviț* roșie — 
C.S..M. Sibiu (detBebit de interesan
tă. a-rind in vedere resursele ambe
lor echipe). Sportul Studențesc — 
Știința Petroșani (oaspeții trebuie 
să tnvir.gă pentru a putea păstra 
legănra cu plutonul fruntaș, dar 
bucureștem: sînt destul de greu de 
depășit pe teren propriu), „U“ Ti
mișoara — Vulcan (campionii, în

mod normal, nu pot rata victoria), 
C.S.M. Suceava — Dinamo (suceve
nilor le-a mai rămas doar satisfac
ția de a arăta că pot retrograda..? 
frumos), Rulmentul Birlad— Steaua 
(partidă deloc ușoară pentru actualul 
lider), Farul — Politehnica Iași 
(probabil că oboseala, în urma re
cent încheiatului turneu în Italia, 
nu-i va împiedica pe constănțeni 
să acumuleze punctele necesare 
succesului), Gloria — Precizia Să- 
cele (bucureștenii au neVoâe de vie- ■ 
torie pentru a-și asigura un loc

liniștit, chiar dacă este cei de 
12-lea).

CLASAMENT
1. Steaua
2. Universitatea
3. Dinamo
4. știința
5. c.S.M. Sibiu
6. Gr.i vița
7. Politehnica
8. Vulcan

•9. Farul
10. Sportul î ■
11. Rulmentul
12. Gloria
13. c.S.M. Suceava
14. Precizia

18
13
13 :
18
18
18
18
18
16
18
17
18
18
17

17 o
14
10
9
9
8

1
4
5
6
7
7
6
9
6
9

10
11 115—230

al

120— 82 
224— 61 
181—121 
170— 86

98— 86 
196—116 
124—142 
112—182 
154—113 
139—151

82—150

o
s
3
2
3

7 5
9 0
3 2
7 2
7 0
2 5
1 2 15 85—416
1 3 13 47—251

52
46
41
39
38
37
37
36
34
34
31
27
22
22

FEMININ

Scria I

1. Confecția 13 12 1 0 218- 82 25
2. Univ. Iași 13 9 2 2 170-128 20
3. Gloria Buzâu 13 6 3 4 114-108 10
4. Voința Buc. 13 6 0 7 113-115 12
5. Vulturul PI. 13 6 0 7 102-109 12
S. C.S.U. Construcții 13 4 3 6 96-111 11
7. Tomistex C-ța. 13 3 4 6 112-140 10
8. Constructorul 13 3 3 7 109-117 9
9. IGEX Buc. 13 3 19 111-149 7

10. Voința Cv. 13 3 19 88-158 7

Seria a n-a
1. C.S.M. Sibiu 13 11 « 2 158— 88 22
2. Sparta Mediae 13 10 0 3 129- 94 20
3. Univ. Cluj 13 904 152-113 18
4. Nltramonia Făg. 13 803 122-104 16
3. Constr. B. Mare 13 715 155-118 15
6. Voința Sîghiș. 13 7 1 5 149-125 15
7. Textila Sebeș 13 4 0 9 106-135 8
8. Teba Arad 13 4 0 9 104-141 8
9. Jiui Petroșani 13 3 0 10 75-167 6

10. Univ. îl -Hm. 13 1 0 12 58-121 2
MASCULIN

Seria I
1. S. C. Bacău 13 11 0 1 235-161 22
2. Ștllnta Bacău 13 8 0 5 192-153 16
3. c.S.li. Galați 12 7 14 185-164 15
4, Rapid Buc. 12 7 0 5 220-219 14
5. Comerțul C-ța. 13 7 0 6 171-171 14
6. Agronomia Iași 18 5 2 6 215-243 12
7. Univ. Craiova 12 5 1 6 175-164 11
8. Relonul săvineștl 13 4 1 8 210-217 9
9. Rafinăria Tel. 13 4 18 214-237 9

10. Voința Bacău 13 2 0 11 154-242 4

Seria a II-a

1. C.S.M. Reșița 13 9 13 181-147 19
2. A.S1A. Tg. Mureș 13 8 2 3 173-148 18
3. Metalul C. Mică 13 8 0 5 149-138 16
4. Timișul Lugoj 13 8 0 5 208-179 16
5. Banatul Timiș. 13 6 16 146-166 13
6. Nitramonia Făg. 13 5 2 6 194-185 12
7. Gloria Arad 13 5 2 6 162-177 12
8. știința Lovrin 13 41 R 197-198 9
9. Constr. Oradea 13 4 18 174-203 9

10. A.S.A. Sibiu 13 3 0 10 118-153 6

r

In
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CĂLĂRIE

Astăzi, la Inși, se dă startul 
Raliul lașului, competiție care 
bucură de un deosebit interes 
rîndul automobiliștilor, întrucit este 
considerată cea de a doua etapă a 
campionatului national de raliuri, 
întrecerea, aflată ia cea de a V-a 
ediție, se desfășoară astăzi și mîine 
pe traseul : Iași — Tg. Frumos — 
Hiriău — Botoșani — Suceava — 
Rădăuți — Cimpuluug Moldovenesc 
— Vatra Dornei — Bistrița — Re
ghin — Toplița — Gheorghieni — 
Bicaz — Piatra Neamț — Tg. Fru
mos — Iași (aproape 890 km). 
, Participă 40 de echipaje. „

un 
în 

mod plăcut buna pregătire cu care 
s-au prezentat la starturi tinerele 
și tinerii din mediul rural. De a- 
semenea, trebuie remarcată prezen
ta „in corpore' 
Ia Liceul central experimental 
atletism din Cîmpu’.ung, 
căutsre de noi elemente 
fi dirijate către sportul 
manțâ.

Iată cîștigătorii — eat.
Dana Ciiliceanu (Pitești) și Viorel 
Ene (Stîlpeni). 11—12 
Ungițreanu (Mihăllești) 
Smărăndoiu (C-Iuxg).
Ioana Vlașceanu (Ci 
Staneu (Fîlfani), 15—16 ani : Elena 
Tuțescu' (Cerbureni) și Petre Corduț 
(Pitești), 1”—19 «ni : Maria Opres- 
cu (Stîlpeni) și Co6tel Grigoras 
teșii), peste 19 ani : Victoria 
gureanu (Topoloveni) și Dorin 
ga (Pitești).

a profesorilor de
de 

aflați în 
apte de a 
de perfor-

9—10 ani :

ani : Elena 
și Sorin 

13—14 ani : 
iolibași) și Micu

(Pi- 
Un- 
Ior-

I. F.

START ÎN „CUPA DINAMO
Duminică, baz3 hipică din calea 

Plevnei este, din nou, gazda unui 
concurs de obstacole. De data a- 
ceasia, întrecerea este organizată 
de clubul Dinamo, ea făcînd parte 
din suita de manifestări prilejuite 
de aniversarea a 25 de ani de acti
vitate a acestei mari unități 
sportive.

Concursul, dotat cu „Cupa Dina
mo", reunește la startul probelor 
călăreți fruntași de la cluburile 
bucureștene Steaua, Filmul și, bi
neînțeles, Dinamo, nelipsind dintre 
ei Oscar Recer, Constantin Vlad, 
Eugen Ionescu, Enache Boiangiu, 
Dumitru Velea, Sile Mircea, Gheor
ghe Moișeanu, precum și cîțiva din
tre cei mai talentați juniori, Nico- 
Iae Vlad, Răzvan Stroescu, Edith 
Codiță și alții.

Primul start se va da ia ora 9,30.

DIN VIAȚA SECȚIILOR

DOUĂ EXEMPLE DIFERITE, LA NICOLINA IAȘI

Secția de 
tiv Nicolina 
necunoscută 
acestui sport. De cîțiva ani, spor
tivii de la „libere" activează în 
campionatul celor mai bune echipe 
din țară, iar în acest an și secția 
de greco-romane și-a cîștigat drep
tul de 
Dintre 
bere", 
naș și 
lecționați în loturile reprezentative, 
iar tînărul Emil Butu a făcut parte 
chiar din echipa națională pârtiei- * 
pantă la campionatele europene de 
la Katowice (în 1972) unde a cuce
rit medalia de bronz, fiind apre
ciat, în continuare, ca un element 
de bază în lotul reprezentativ.

lupte a clubului spor- 
Iași este o unitate bi- 
în rîndul iubitorilor

a participa în prima divizie, 
componenții secției de „li- 
Ștefan Enache, Vasile Țigă- 
Stelian Morcov au fost se-

LUPTĂTORII DE LA „LIBERE" 
SE PREGĂTESC FĂRĂ ANTRENOR

LA CLUBUL DINAMO

O CONSFĂTUIRE METODICĂ FESTIVA
Vineri

vi tați a
dimineața, în sala de festi- 
clubului Dinamo din Capi

tală, a avut Ioc cea de-a X-a consfă
tuire metodică a antrenorilor, orga
nizată de sectorul de îndrumare teh- 
nico-metodică -al clubului. La această 
acțiune au participat antrenorii .și 
tehnicienii acestei puternice unități 
sportive de performanță, conducători 
ai altor cluburi bucureștene, profe
sori, antrenori ai secțiilor de perfor
manță din Capitală, activiști din ca-
sori, antrenori ai secțiilor de pi 
manță din Capitală, activiști aii 
drul C.N.E.F.S. șî C.M.B.E.F.S.

In deschiderea consfătuirii, 
de data aceasta a avut un caracter 
festiv — aniversarea a 25 de ani de 
la înființarea clubului din Șos. Ște
fan cel Mare — a luat cuvîntul col. 
Valeri u Burca, președintele clubului.

care

Vorbitorul a tăcut o succintă trecere 
în revistă a activității desfășurată în 
acest sfert de veac în clubul Dir.amo, 
arătind drumul parcurs de această 
mare unitate de performanță, de la 
cele trei secții existente în anul 1948 
(șah, tenis de masă șl fotbal) și pînă 
azi, cind sportivii dinamoviști se pol 
mîndri eu una dintre cele mai fru
moase baze sportive din țară pe care 
își desfășoară activitatea 22 <je secții 
pe ramuri de sport, Enumerînd ci- 
teva dintre marile succese ale spor
tivilor dinamovlștî, vorbitorul a 
amintit de cele 36 de medalii olim
pice cucerite de-a lungul anilor, ci
fră care reprezintă mal mult de ju
mătate din numărul total de medalM

obținute de sportivii români la Jocu
rile Olimpice. In același timp, pre
ședintele clubului a arătat că dacă 
sportivii dinemovițti au merite deo
sebite in realizarea succeselor spor
tului românesc pe plan Internațional, 
ei sint totuși răspunzători de rămî- 
nerile în urmă Ia unele discipline 
sportive, ale căror rezultate nu sînt 
competitive pe plan internațional, 
motiv de reflexie șl mobilizare la o 
muncă mult mai susținută. In conti
nuare, cîțiva tehnicieni al clubului, 
printre care antrenorii emerițl Radu 
Huț»n «!. Constantin Dumitrescu, au 
prezentat referate privind diferitele 
aspecte ale antrenamentului modern 
pentru sportul de performanță.

Zilele trecute am făcut o vizită 
luptătorilor de Ia Nicolina Iași, Ia 
unul din antrenamentele pe care 
le efectuează în sala aflată chiar 
în incinta Uzinei Nicolina. La in
trare era afișat programul de an
trenament al celor două loturi și 
ora vizitei noastre a corespuns cu 
timpul afectat pregătirii luptători
lor de la „libere". Intrînd în sală 
am fost surprinși să constatăm că 
16—17 tineri luptători se antrenau 
îndrumați de un sportiv din pri
ma formație, Ștefan Enache. Ce- 

•rîndu-i relații în legătură cu ab
sența antrenorului Mircea Bîdiu de 
Ia lecția de antrenament, luptător 
rul Enache nu ne-a putut da prea 
multe lămuriri. Mai tîrziu, întîl- 
nindu-1 pe președintele clubului. 
V. Paraschiv, am aflat că antre
norul Bîdiu, care lucrează plătit cu 
ora, deși se găsea In incinta uzi
nei. fiind reținut de unele proble
me profesionale ce trebuiau re

ca
Agavriloaie,

antrenorului
că nu-1 ca*

zolvate urgent, n-a putut participa 
la programul de pregătire al lup
tătorilor. Ceea ce ne-a impre
sionat plăcut însă a fost numărul 
mare de tineri care au rămas în 
sală chiar și în absența antreno
rului, fapt ce dovedește pasiunea 
tineretului ieșean pentru această 
disciplină sportivă. în rîndul ti
nerilor ce se pregăteau pentru e- 
tapa din cadrul campionatului ju
dețean am făcut cunoștință cu cîți- 
va sportivi talentați, care s-au evi
dențiat în diferite concursuri 
Doru Vlad, Viorel 
Virgil Pacrițiu etc.

Despre activitatea 
Mircea Bîdiu am aflat
racterizează un asemenea stil de 
muncă. El îi pregătește pe tinerii 
luptători cu pasiune și pricepere 
(altfel, nici n-ar fi fost posibile re
zultatele foarte bune ale luptăto
rilor ieșeni de care aminteam la 
început), dar profesia sa de bază 
fiind alta, nu poate activa cu ma
ximum de randament. Probabil, 
conducerea clubului ieșean va ur
genta încadrarea secției de „libe
re" cu un antrenor cu normă în
treagă, pentru ca posibilitățile exis
tente (sală foarte bună, tineri ta
lentați) să fie valorificate în con- 
dițiuni optime.
TRAIAN ARDELEANU — UN EXEMPLU 

DE CONȘTIINCIOZITATE

Am așteptat pînă Ia ora începe- 
i antrenamentului sportivilor de 

greco-romane. Antrenorul Tra- 
Ardelean s-a prezentat la sală 

mult înaintea orei stabilite și

rii 
la 
ian 
cu 
și-a tntîmpinat elevii, îndreptîndu-i 
spre vestiar. La ora începerii lec
ției peste 20 de luptători „îmbră- 
cați în echipament de antrenament 
erau aliniați pe saltele. Am asis
tat la o lecție bună de antrena-

ment, condusă cu autoritate și com
petență. Atunci am înțeles rezul
tatele excelente ale antrenorului 
Ardelean în munca de pregătire a 
juniorilor. Abia s-au împlinit trei 
ani de cind activează în secția clu
bului Nicolina (doi ani a muncit 
plătit cu ora) și cîțiva dintre ele
vii săi-s-au afirmat în competițiile 
rezervate juniorilor. Sandu Botez 
(selecționat în lotul național) a 
ocupat locul II la turneul „Spe
ranțelor olimpice" din Bulgaria, 
iar Florinei Gherine, Teodor Lu- 
cescu. Constantin Iuraș și Constan
tin Țuiu au fost luați în evidența 
federației ca elemente de perspec
tivă. Începînd din acest an, junio- . 
rii antrenorului Ardelean (mulți 
dintre ci la primul an în catego
ria juniori mari) activează în cam
pionatul național pe echipe ală
turi de cei mai valoroși luptători 
din țară. Chiar dacă reprezentanții 
Nicolinei n-au realizat nici o vic
torie în cele patru întîlniri dispu
tate, antrenorul nu și-a pierdut în
crederea în posibilitățile elevilor 
săi. în legătură cu aceasta, Traian 
Ardelean ne-a declarat: „Eu pla
nificasem să intrăm în divizie a- 
bia în anul viitor, atunci cind Ju
niorii mei mai cîștigau ceva în 
maturitate. Oricum, nu mi-am pier
dut speranțele în băieții mei Ba, 
dimpotrivă. în partidele susținute 
pînă acum, mulți dintre ei au ob
ținut victorii în fața unor seniori 
cu îndelungată activitate/ în prima 
divizie, evoluînd de Ia un meci la 
altul tot mai bine. Aceasta mă 
face să cred că în turneele indi
viduale cîțiva dintre sportivii ie
șeni vor acumula puncte prețioase 
care ne vor facilita rămînerea în 
divizie".

Mihai TRANCA
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mitriu IV, Moldovan — Lucaci 
(Anghel), D. Georgescu, Petrescu.

Lotul nostru a efectuat și ieri un 
antrenament tehnico-tactic, urmînd 
ca în această dimineață să efec
tueze un antrenament în pădurea 
Băneasa, Tot astăzi, antrenorul 
Cornel Drăgușin — care a urmă
rit luna trecută la Tirana partida 
Albania — R. D. Germană (scor 
1—0) în cadrul campionatului euro
pean rezervat echipelor de tineret 
— va prezenta jocul adversarilor 
de mîine. Aceștia practică un joc 
de elan, cu participarea extremelor 
la construirea acțiunilor la mijlo
cul terenului; ei au o echipă de 
luptă, care joacă cu libero și un 
marcaj foarte strict, o formație în 
care se detașează extrema dreaptă 
Braho, coordonatorul Zări și ata
cantul Hodgea — autorul golului 
din partida cu R. D. Germană. 
Conștient de calitățile de luptă ale 
adversarului de mîine, de defensiva 
aglomerată, dar și de contraatacu
rile susținute de cele două vîrfuri, 
antrenorul Cornel Drăgușin a pre
gătit echipa tocmai pentru o ase
menea replică, fiind convins că la 
calitățile fizice, tehnice și tactice 
ale tinerilor noștri fotbaliști se vor 
adăuga, astăzi, marea dorință de a 
învinge, luciditatea și dăruirea to
tală.

■Ar
Ieri după amiază, a sosit în Ca

pitală echipa de tineret a Albaniei,

care va întilni mîine pe stadionul 
„23 August" reprezentativa similară 
a țârii noastre. Iată lotul jucătorilor 
oaspeți care .au făcut deplasarea la 
București : Aiazzi și Amedani — por- 
tari, L. Ciuri, Altai, Hzsi, Gioni, 
Vasso, Zerri, S. Ciuri, Calluzi, Bull- 
ku, Hodja, Afizzi, Capidani și Frasri 
— jucători de cîmp. Antrenorii e- 
chipei sînt Zuber Conci — principal 
și Sabri Pequini — secund.

Imediat după sosirea la „Hotelul 
Ambasador", unde sînt cazați, oas
peții au plecat la stadionul 23 Au
gust, pentru a efectua un scurt an
trenament. A doua,ședință de pregă
tire este prevăzută pentru astăzi di- 
mine ață.

SATMAREANU

Stadlonul 1 Mal din Pitești va găzdui 
mîine derbyul partidelor amicale, Intre 
F.C. Argeș și Universitatea Craiova, li
derul campionatului Diviziei A. In for
mația plteșteană va reapare Dobrin. re
făcut fa urma tratamentului efectuat în 
ultimul timp. Meciul va începe la ora 
11. In deschidere se vor întilni echi
pele de tineret-rezerve ale celor două 
cluburi.

Miine, la Pitești,
F. C. ARGEȘ — UNIV. CRAIOVA

MIC DOCUMENTAR AL MECIURILOR ROMANIA - ALBANIA
bania — România 1—4 (0—2).
Au marcat: Lungu (2), Vaczi, Fi
lote, respectiv Mirashi. România: 
Szekeli — Apolzan, Mihăilescu — 
Zilahi, C. Marinescu, Petschovschi 
— Lungu, Filote. Vaczi, Iordache, 
P. Moldoveanu.

grupa a IV-a preli-Situația în
minară a C.M. (Meciuri disputate 
pînă acum)

Finlanda 
landa — 
nia — Albania 
nă — Finlanda 
nă — Albania

— Albania 1—0 
România 1—1 ;

2—0; R.D.
5—0; R.D. 

2—0.
Clasamentul

1. R.D. Germană
2. România
3. Finlanda
4. Albania

Partidele

DIVIZIONARELE A
SUSflN PARTIDE AMICALE

; Fin- 
Româ- 

Germa- 
Germa-

2—2—0—0
2—1—1—0
3—1—1—1
3—0—0—3

următoare

14 octombrie : 
landa 
noiembrie : 

Germană
3

ROMÂNIA — Fin-

Albania R.D.

Cele nouă reprezentative ale 
mâniei aliniate în Jocurile cu 

Iecționata albaneză

Ro
se-

Ti-

Lăzăreanu — Ritter, Negrescu — 
Simatoc, Meszaroș, Petschovschi — 
Fabian II, Marian, Spielman. Reu
ter, Coracu.

București : 
STEAUA — RAPID

7-0
3—1
2—6
0—5

4
3
3
0

Întîlnirea de mîine, de la 
rana, este a 9-a din istoria partide
lor dintre reprezentativele celor 
două țări. Bilanțul este următo
rul :

25 mai 1947. Tirana. Albania —• 
România 0—4 (0—1). Au marcat: 
Farcaș (3) și I. Covaci. România: 
Lăzăreanu — Ritter, Novac — Bă
cuț 
caș, 
IU,

I, Mari, Petschovschi — Far- 
Marian, I. Covaci, Dumitrescu 
Reuter.

2

MUL.ȚESCU

Miine. la Tirana : Albania — RO
MANIA
27 mai: ROMÂNIA — R.D. Ger
mană
6 iunie: Finlanda — R.D. Germană
26 septembrie; R.D. Germană — 

ROMÂNJA
10 octombrie: Albania — Finlanda

România: 6 victorii — 21 go
Iuri marcate, 6 primite

Albania: 2 victorii — 
marcate, 21 primite

O partidă s-a încheiat 
litate.

Iată, 
aliniate 
in cele

6 goluri

la ega-

acum, cele nouă 
de reprezentativa 
nouă meciuri :

formații 
noastră

Al-15 octombrie 1946, Tirana, 
bania — România 1—0 (0—0) în 
cadrul Jocurilor Balcanice. A mar
cat Teliti (min. 64). România s

mai 1948, București. România 
Albania 0—1 (0—0). A marcat 

Mireschi. România: Marki — Vas, 
Farmati — Băcuț I, Pali, petschov
schi — A. Covaci, Marian, Bony- 
hadi, Stibinger, Bădeanțu.

23 octomhrie 1949, București. 
România — Albania 1—1 (1—1). 
Au marcat Petschovschi și Te- 
liti. România; Voinescu — C. Ma
rinescu, Farmati — Bodo, Apolzan, 
Băcuț I — Bartha, Lungu, Vaczi, 
Petschovschi, Filote.

24 septembrie 1950, București. 
România — Albania 6—0 (5—0). 
Au marcat: Petschovschi (2), A. 
Rădulescu (2), Mercea, Suru, Ro
mânia : Voinescu — Ambru, A- 
polzan, Farmati — Băcuț I, Fla- 
maropol — Filote, Mercea, A. Ra
dulescu, Petschovschi. Suru.

18 aprilie 1971, București. Ro
mânia — Albania 2—1 (1—0). Au 
marcat Iordânescu și Sălceanu 
România : Coman — Cheran, C. Ol- 
teanu, Vlad. Popovici — Beldeanu, 
Vigu — A" 
nescu, FI.

Sălceanu, Tătaru, Iordă- 
Dumitrescu.

1971, Tirana. Albania —
1—2 (0—1). Au marcat:

29 noiembrie 1949, Tirana. Al-

28 mai
România
Tătaru (2), respectiv Pano. Româ
nia : Coman /— Cheran, C Ol- 
teanu, Vlad, Popovici — Dumitru 
Vigu — Pantea, Tătaru, Iordă 
nescu, Codreanu. *■

Azi. pe stadionul din B-dul Ghencea 
are loc o atractivă partidă amicală în
tre divizionarele A Steaua și Rapid. De 
remarcat că în formația giuleșteană va 
reapare Neagu. Meciul va începe la 
ora 15.

și DINAMO — PETROLUL

Tot azi, de la ora 16.30, pe stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare. Dinamo Bucu
rești întîlnește pe Petrolul Ploiești. Din 
cele dotră formații nu vor lipsi Luces
cu. Fl. Dumitrescu sălceanu. Mlhai Io- 
nescu. Tudorie. Dincuță și Ion Cons
tantin.

S. C. BACĂU — STEAGUL RO$U

după-amiază, de la ora 16, sa 
pe stadionul „23 August" din 

partida amicală de fotbal dintre

Mîine
dispută
Bacău „„___  _______ ___ ____________
echipele divizionare A Sport Club șl 
Steagul roșu Brașov.

ARBITRI! ÎNTÎLNIRII
ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

Campionatul de juniori 

inaintea ultimelor etape
Au mai rămas de disputat doar 

patru etape din campionatul repu
blican al juniorilor și școlarilor. Cu 

•toate acestea, încă nu se poate afir
ma cu siguranță care dintre prota
gonistele celor opt serii vor reuși 
să termine in fruntea clasamente
lor respective. Numai campioana 
de anul trecut, „U“ Cluj, nu mai 
are nici un fel de emoții, distanțin- 
du-se la opt puncte de urmăritoa- 
rea sa din seria a VI-a, F.C. Bihor, 
în celelalte serii, însă, probabil că 
echipele calificate direct (locul I) 
și cele care vor trebui să susțină 
meciuri de baraj pentru a ajunge

A

■ ■ ■

in turneul final (locul II) le vom 
afla abia după desfășurarea ultir 
mei etape, cea din 27 mai.
dem, totuși,' că dintre finaliste nu 
vor lipsi Liceul de fotbal Bacău 
sau Politehnica Iași (seria I), F.C. 
Constanța, Dinamo 
Progresul București 
Metalul București 
F.C. Argeș (seria a
Arad sau U.T.A. (seria a V-a). Școa
la sportivă Sinaia (seria a VII-a) și 
Corvinul Hunedoara (seria a VlII-a). 
echipe clasate, deocamdată, pe pri
mele locuri, la diferențe nu prea 
mari de puncte.

Cre-

București sau 
(seria a Il-a), 

(seria a IlI-a), 
IV-a), Vagonul

Disputa aprigă, pasionantă, pen
tru unul din primele două locuri 
ale clasamentelor este up element 
de atracție al campionatului, pe 
care ne face plăcere să-l consem
năm. Continuă, însă, să dăinuie a- 
celeași vechi și cunoscute deficien
țe, semnalate de nenumărate ori: 
programarea meciurilor pe terenuri 
improprii, jocuri de slabă factură 
tehnică, multe acte de indisciplină, 
contestații, încălcări ale prevederi
lor regulamentului, comportări 
contradictorii, neprezențări la me
ciuri etc.-

Asupra uneia dintre încălcările

săregulamentului competiției vrem 
ne oprim puțin. Cazul echipei Ni
tramonia Făgăraș, în prezent pe lo
cul 2 în seria a VII-a. S-A DOVE
DIT CLAR că această echipă a fo
losit, în mai multe meciuri, jucă
tori ce depășesc vîrsta admisă, de 
regulament. Dar nici una dintre 
adversare n-a contestat. Or, F.R.F. 
sancționează numai în urma unor 
contestații. Dilema ni se pare a fi, 
totuși, falsă. Nitramonia a ÎNȘELAT 
competiția și pe adversarii ei mai 
naivi. Ce facem, închidem ochii și 
o lăsăm să ajungă, pe calea NE
CINSTEI, în turneul final ? (L.D.).

29 octombrie 1972, București 
România — Albania 2—0 (2—0) 
Au marcat Dobrin și Dembrov- 
schi. România : Adamache — Săt- 
măreanu, Dobrău, Antonescu, De 
leanu — Anca, Nunweiller VI — 
Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache. 
Lucescu.

După cum se știe, la 27 mai, la 
București, se va disputa unul din 
cele mai importante meciuri din 
grupa a IV-a a preliminariilor Cam
pionatului Mondial de fotbal. Este 
vorba de întîlnirea ROMÂNIA — 
R.D. GERMANA, principalele can
didate la primul loc în grupă.

Forul internațional al arbitrilor 
din cadrul F.I.F.A. a decis ca acest 
joc să fie condus de o brigadă de 
arbitri din Austria, formată din 
Erich Linemayr (la centru), Adolf 
Mathias și Paul Drabek.

-

IN DIVIZIA B

ÎȘI VOR MENȚINE LIDERII AVANSUL?

PE LACUL HERĂSTRĂU,

UN REUȘIT CONCURS INAUGURAL
Primul concurs bucureștean a întrunit 

pe familiara pistă de apă a Herăstrău
lui, în cadrul competiției organizate de 
Comisia municipală de specialitate, pes
te 150 de tineri participanți. In progra
mul concursului au figurat 18 probe 
(14 pentru băieți și 4 pentru fete). Deo
sebit de atractive au fost cursa feminină 
de caiac simplu, unde Aurelia Coman 
și Doina Simion s-au luptat aprig pen
tru victorie, ca și cele masculine, de 
caiac simplu, canoe simplu sau cea a 
juniorilor mici, în cadrul căreia primii 
trei clasați au fost departajați de o sin-

mergem
STMBATA

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, ora 15.39 : campionatul re
publican pe echipe (categoria A).

BASCHET : Teren Olimpia, ort 
17 : P.T.T. — Universitatea Bucu
rești (fB), Olimpia — Arhitectu
ra (fB); teren Progresul, de la 
ora 16 : Progresul — I.E.F.S. (fB), 
Progresul — Universitatea Bucu
rești (mB).

HANDBAL : Teren Tineretului, 
ora 15.30 : C.S.U. Construcții — 
Voința București (fB), ora 16.38: 
Confecția București — Construc
torul București (fB), ora 17.45 : 
Universitatea București — Dinamo 
București (Am).

PATINAJ : Patinoarul acoperit 
„23 August", ora 14 : „Cupa Ro
mâniei-, seniori (figuri libere).

TENIS : Parcul sportiv Progre
sul, ora 15 : întîlnirea internațio
nală de tineret România — po
lonia.

POLO : Bazinul Dinamo, ora 
U : România (juniori) — Cuba 
(seniori).

POPICE : Arena Frigul, ora 16: 
Frigul — Voința Constanța, par
tidă în cadrul campionatului fe
minin, divizia A.

TIR : Poligonul Steaua (șos. 
Domnești), ora 9 : „Cupa Steaua“ 
(probele de armă și pistol); poli
gonul Tunari, ora 9 : „Cupa
Steaua" (probele de talere), con
curs amical C.S. Școlar Bucu
rești — Legia Varșovia (trap și 
skeet).

DUMINICA

ATLETISM: Stadionul Repu
blicii, ora 9.30 : campionatul re
publican pe echipe (categoria A).

BOX : Stadionul Dinamo, ora 
10 : Dinamo București — Gwardia 
Varșovia, ț

CAIAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, ora 8 : „Cupa Olimpia“.

CAlARIE : Baza hipică din 
Calea Plevnei, ora 9.30 : „Cupa 
Dinamo“.

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 9.30 : Steaua — Șc. sp. 
nr. 2 Buc. (juniori); ora 11 : Ro
mânia (tineret) — Albania (ti
neret) ; teren Metalul, ora 11 : 
Metalul — Progresul Brăila (div.
B) ; teren T.M.B., ora 11: T.M.B.
— Unirea Tricolor Buc. (div. C); 
teren Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Dinamo Obor (div. C); 
teren Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Sportul Ciorogîrla (div.
C) ; teren Flacăra, ora 11 : FI. 
roșie — Voința Buc, (div. C); 
teren Laromet, ora 11 : Laromet
— Tehnometal (div. C).

GIMNASTICĂ MODERNA : Sala 
Tineretului, ora 8.30 : etapa mu
nicipală a campionatului republi
can (categoriile a Il-a, l-a și 
maestre).

HANDBAL : Teren Tineretului, 
ora 10.15 : Universitatea Bucu
rești — Voința Odorhei (Af), ora 
U.15: I.E.F.S. — Textila Buhuși 
(Af); teren Voința, ora 17 : Vo
ința — Trotușul (Am).

ipGBY : Teren Parcul Copilu
lui, ora 9 : Grivița Roșie — 
C.S.M. Sibiu; teren Tei, ora 11 : 
SportU] studențesc — Știința Pe
troșani ; teren Gloria, ora 10.30: 
Gloria — Precizia Săcele.

TIR : Poligonul Steaua (șos. 
Domnești), ora 9 : „Cupa Steaua" 
(probele de pușcă și pistol), poli
gonul Tunari, ora 9 : „Cupa
S-teaua" (probele de talere), con
cursul amical C.S. Școlar — Lje- 
gia Varșovia (trap și skeet). 

gură secundă. Dacă în general partici
parea s-a situat la înălțime, nu putem 
trece cu vederea opinia separată făcută 
de Voința, care nu și-a trimis nici o 
ambarcație la start.

lată cele mal bune rezultate înregis
trate in această primă confruntare a 
caiaclștilor și canoiștllor din Capitală : 
junioare mici, caiac simplu : 1. Elena 
Pirchiu (Rapid) 2:54. 2. Emilia Chiribucă 
(Rapid) 2:53; caiac dublu : 1. Școala
sportivă nr. 2 (Mariana Botgros — Geta 
Georgescu) 2:36, 2. Șc. sp. 2 (Elena Da- 
viiescu, Stela Robanu) 2:45: junioare 
mari, caiac simplu : 1. Aurelia Coman 
(C.N.U.) 2:39, 2. Doina Sirnion (C.N.U.) 
2:40, 3. Elena Rîșniță (C.S.Ș.) 2:44; se
nioare, caiac dublu : 1. C.N.U. (Elena 
Anghelescu — Stela Andrei) 2:18, 2.
C.N.U. (Ema Eremia — Mihaela Cior- 
cllă) 2:28; juniori mici, caiac simplu :
1. Adrian Dlaconu (Șc. sp. 2) 2:25, 2. 
Cornel Clndea (Rapid) 2:25,5, 3. Vasile 
Mlndruț (Olimpia) 2:26; canoe simplu : 
1. D. Vlad (Dinamo) 3:05; caiac dublu:
1. C.S.Ș. (S. Hazlrov — M. Moșoiu) 2:10.
2. Dtaamo (A. Nicolae — A. Giurea)
2:23: caiac 4: 1. Șc. sp. nr. 2 (Gh.
Ioneseu — C. Orlrțehl — V. Foia 
— I. Stroe) 1:07,2. Șc. sp. nr. 2 — 2:38 ; 
juniori mari, caiac simplu : l Florin 
Nițeseu (Olimpia) 2^2, 2. Ion Urang-- 
loiu (Olimpia) 2:1», x Ion Orstota (Ba-

INTRECERI LA MALIUC Șl TULCEA Proba de pistol a revenit, după un baraj, lui Virgil Atanasiu

Zilele trecute s-a desfășurat ia Maliuc 
„Cupa primăverii-, deschisă caiamșulcr 
șl canoiștllor juniori șt dm categoria t-- 
ne ret. Corr.petrpa, <ie
C.J.E.F.S. Tukea. a înregistrat o parti
cipare numeroasă, aproape 1® de spor
tivi lulnd startul în probele de simplu 
(500 m). Cișțigătorii : juniori mici, cazac: 
V. Constantin (Delta Tuleea) ; juniori 
mari, caiac : Ștefan Popa (De’ta Tulcea): 
juniori mici canoe : Petre Ca pusta

CUPA ȘCOLII SPORTIVE TIMIȘOARA"
Pe Bega, sezonul de caiac-c^noe a 

fost deschis de tradiționala competiție 
„Cupa școlii sportive Timișoara", care 
se află în acest an la a XVI-a ediție. Au 
participat 127 de tineri caiaci$ti și ca- 
noiști din centrele nautice Reșița, ’Orșo
va, Satu Mare și Timișoara. Iată care 
sînt echipajele' ciștigătoare ale acestui 
concurs inaugural : junioare mici, caiac 
simplu : Rozalia Laza (Șc. sp Timiș.): 
caiac dublu î Doina Sicrjeru 4- Faina 
Hajdu (Șc. sp. Timiș.); junioare mari, 
caiac simplu : Elisabeta Kiss (Șc. sp. 
Timiș.); caiac dublu : Maria Csali — 
Eva Varadi (Șc. sp. Timiș.); juniori 
mici, caiac simplu : M. Atanasiu (Șc. 
sp. Timiș.); caiac dublu : M. Stoiceru —

ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

participare. în felul acesta dispa
re, sau ar trebui să dispară, forma
lismul existent pînă acum în alcă
tuirea diferitelor echipe, punînd în 
evidență mai bine și pe un plan 
mai general pe toți performerii a- 
devărați ai respectivei reprezenta
tive de club sau de județ. Pe de 
altă parte, reunirea acestora în ca
drul aceluiași concurs, la fiecare 
din cele trei etape ale competiției, 
oferă posibilitatea unei întreceri 
mai disputate, un stimulent pentru 
obținerea unor performanțe de ridi
cată valoare. în legătură cu acest 
aspect, nu ne mai poate fi indife
rentă valoarea rezultatelor obținute 
de atleții noștri fruntași, care au 
datoria de onoare să se străduiască 
mereu să obțină performanțe cît 
mai apropiate de standardul in
ternațional. De altfel, pentru a sti
mula pe cei care obțin asemenea 
performanțe, ca și pe cei care rea
lizează recorduri republicane, F.R.A. 
a validat prin regulament propu
nerea de a se acorda punctaje su
plimentare pentru echipa sau echi-

DINAMO BUCUREȘTI - GWARDIA VARȘOVIA
Mîine, de la ora 10, tn potcoava sta

dionului Dinamo, va avea loc o atrac
tivă reuniune pugilistic» între boxerii de 
la Dtaamo București șl Gwardia Varșo
via. Din . programul întllnirll se des
prind confruntările dirțtre ștefan Boboc

pid) 2:12; caiac dublu : 1. C.N.U. (A.
Ivan — C. Petcu) 1:56, 2. Șc. sp. nr. 2 
(P. Ștefan — A. Nicolae) 2:04; caiac 4 : 
1. Șc. sp. nr. 2 (A. Bucică — M. Nlco- 
rici — M. Buzdugâ — A. Grădișteanu) 
(1:45, 2. C.S.Ș. — 1:54; canoe simplu ; 1. 
Paul Finanțu (Șc. sp. nr. 2) 2:27, 2. A. 
Ungureanu (Dinamo) 2:33, 3. N. Preda 
(Olimpia) 2:43; canoe dublu : 1. Dinamo 
(M. Dincă — S. Mureșan) 2:13. 2. Rapid 
2:29; tineret, eaiac simplu : 1. Vasile 
Panait (Dinamo) 2:11, 2. Mircea Miclea 
(Olimpia) 2:12; canoe simplu : 1. Daniel 
Oancea (Olimpia) 2:30, 2. Gheorghe Du
mitru (Olimpia) 2:36, 3. Tudor Cîrstoi 
(Rapid): 2:43; seniori, caiac simplu : 1. 
Nicușotf Eșeanu (Olimpia) 2:03, 2. Dan 
Stiubei (Olimpia) 2:04, 3. Eugen Tudor 
(Dinamo) 2:05; caiac dublu : 1. olim
pia (V. Stanciu — M. Dincă) 2:09, 2. 
Olimpia (St. Meîanu — N. Călin) 2:11; 
canoe simplu : i. D. Pătrașcu (Dinamo) 
2:30, 2. Tudor Mihai (Rapid) 2:31, 3.
Constantin Sultana (Rapid) 2:33.

Tn clasamentul general, pe primul loc 
s-au situat reprezentanții Școlii sporti
ve nr. 2 cu 161 p, urmați de Olimpia 
— 140 p, Dinamo 123 p. Rapid 101 p. 
C.N.U. 53 p. Clubul sportiv școlar 48 p. 
Fi Energia (care nu a putut realiza nici 
un punct). Mîine, de la ora 8. va avea 
loc concursul dotat cu „Cupa Olimpia**.

(Delta Tuleea}. jun.ori mari, canoe : 
Gheorghe Lun^u {Delta TuJceaj ; tineret 
(bă.'e*.). ea.ac : Zahar S:' x (DelU Tul- 
cea) : junioare man. ca^ac : Axenia TU 
gar.ov (Pescarul Tuleeaj : tineret (fete) 
ca_ac ; Mana A’-unov (Pescarul Tulcea). 
In aceeași timp a avut loc, pe lacul 
Ciupercă <Ln Tuieea un reușr. concurs 
pentru începa-.oru

I. STAN—coresp.

R. Link (Șc. sp. Timiș.): canoe simplu:
L. Drăgânescu (Șc. sp. Timiș.); canoe 
dublu : Tr. Vuc — p. Bumbea (Olimpia 
Reșița); juniori mari, caiac simplu : E. 
Ciucanu; caiac dublu : C. Popescu — E. 
Pascal (Constr. Timiș.); canoe simplu :
M. Bakai (Olimpia Reșița); tineret, ca
iac simp iu : G. Buzelan (Politehnica 
Timișoara) ; canoe simplu : Gh. Lazea 
(Politehnica Timișoara). în clasamentul 
general, primul loc a revenit detușat 
reprezentanților Școlii sportive Timi
șoara, care au acumulat îoo p. Urmează 
Olimpia Reșița 51 p, Constructorul și 
Politehnica Timișoara cite 45 p etc.

P. ARCA^i — coresp. județean 

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
pele din care fac parte respectivii 
atleți.

Iată aceste punctaje : 5 p pentru 
■performanțe de valoare internaționa
lă, 4 p pentru un record republican
de seniori, cite 3 p pentru un record
de juniori sau un record de seniori
egalat, 2 p pentru egalarea unui re
cord de juniori cat. I.

Și pentru că am vorbit despre per
formanțe de valoare internațională, 
iată care sînt aceste rezultate ce vpr 
fi punctate : BARBAȚI : 100 m 
10,3, 200 m — 21,0, 400 m — 46,9, 
800 m — 1:48,5, 1500‘m — 3:43,0, 5000 
m — 13:50,0, 110 mg — 13,9, 400 mg
— 51,3, 3000 m obst. — 8:37,0, lungi
me — 7,30 m, triplu — 16,20 m, înăl
țime — 2,15 m, prăjină — 5J0 m, 
greutate — 18,50 m, disc — 60,Q0 m, 
ciocan — 68,00 m. suliță — 80,00 m, 
10 km marș — 44:00,0 ; FEMEI: 100 m
— 11,6, 200 m — 23,8, 400 m — 54,0, 
800 m — 2:02,5, 1500 m — 4:15,0, 
100 mg — 13,4, lungime — 6,35 m, 
înălțime — 1,81 m, greutate — 17,00 
m, disc — 58,00 m, suliță 56,00 m.

Există, fără doar și poate, mai 
mulți atleți și atlete capabile să rea
lizeze, chiar azi și mîine, asemenea 
performanțe. Le așteptăm.

Prima etapă a campionatului pe e> 
chipe — categoria A va avea loc pe 
stadionul Republicii din Capitală, azi

— Tadeusz Zwierszkie, Simion Cuțov — 
Czeslaw Golik, Pani Dobrescu — Kazl- 
mlers Lewandovsky, Sandu Mlhalcca — 
Bogdan Jaeubowsky, Dumitru Mihalcea
— Zbigniew Zakrze.vsky șl Ion Alexe
— Ryszard Mazur,

Protagoniștii probei de pistol viteză: Virgil Atanasiu (Steaua) — stingă 
și Marcel Roșea (Dinamo), ambii cite 592 puncte

Gheorghe Vasilescu a ciștigat cu un rezultat
Ieri, in prima zi a compelițîfei cu 

caracter republican „Cupa Steaua", 
la care participă numeroși trăgători 
fruntași din întreaga țară, am asis
tat Ia confruntări interesante și de 
bun nivel tehnic. î.i ede două prin
cipale probe ale zilei ce pe poligo 
nul din șoseaua Domnești, pistol 
v.teză și armă liberă calibru redus 
6Q focuri culcat primii clasați au 
obținut, după o lupta strinsă, re
zultate remarcabile. AstfeL riteziștii 
V. Atanasiu și Marcel Roșea au con
curat la un baraj pentru desemna
rea cisdgătoruhii. iar ia pușcă Gh. 
Adam și M. Antal au ocupat locu
rile II și III cu aceiași punctai. Re
prezentantul clubului Olimpia. 
Gheorghe Vasilescu (antrenor C. An
tonescu). s-a dovedit din nou cel 
mai bun ochitor la proba de armă 
ocupind locul I cu 595 p. o cifră va
loroasă Revenind la proba de pistol 
trebuie să spunem Că de mult n-am 
mai asistat la un concurs așa de 
frumos. După manșa I conducea cu 
297 p Atanasiu, iar principalul său 
adversar. Roșea, a realizat numai

i
de la ora lă30 și mîine de ia ora 
9.30. La startul celor 31 de probe vor 
fi prezeqjl unii dintre cei mai va
loroși atleți ffia cluburile bucurește- 
r.e Dinamo, C.A.IL. Steaua, Metalul, 
Rapid șl din județele Argeș, Brașov 
Cluj și Timiș.

MOTO
CONFRUNTĂRI INTERESANTE ÎN
Campionatul republican de mo- 

tocros continuă mîine la Zărnești, 
cu desfășurarea celei de a doua 
etape.

întrecerile inaugurale, găzduite 
de un traseu ales lingă orașul Pu
cioasa, ău fost de bun augur. înre- 
gistrîndu-se un număr sporit de 
concurenți la probele rezervate ju
niorilor și posesorilor de motorete 
Mobra, iar seniorii au oferit dispute 
spectaculoase, în care atît învingă
torii, cît și învinșii au fost deopo
trivă merituoși. Alergătorul nr. 1 
al țării noastre, Ștefan Chițu, a fost

LA SIBIU, CONCURS DE DIRT-TRACK
Cea de a doua etapă a campio

natului republican de dirt-track se 
dispută mîine în orașul Sibiu.

întrecerea motocicliștilor la a- 
ceastă probă se anunță extrem de 
interesantă. în afara lui Bobîlnea- 
nu, campionul necontestat al ulti
milor 3 ani, se prezintă în formă 
bună și alți alergători: Volcules-

Foto ! Dragoș NEAGU 
f 'î*■ \ *

„CUPA STEAUA"

valoros intrecerea pușcașilor
295 p. în manșa secundă. Insă, ro
lurile s-au schimbat. De data a 
cessța Atanasiu a realizat 295 p, iar 
Koțca 2SR p. Deci, egalitate, fiecare 
avea cite 592 p. La baraj, Atanasiu 
a fost cu 2 puncte superior șl astfel 
a cucerit trofeul. Foarte bine a tras 
Iți partea a doua a concursului și 
linărul I. Comeliu; el a punctat 
297 și în final s-a clasat ne locul 
IU.

REZULTATE TEHNICE — pistol 
viteză 68 f — seniori: L V. Atana
siu (Steaua) 592 p (pe manșe : 297— 
295) ia baraj 146 p. 2. M. Roșea 
(Dinamo) 592 p (195—297) b. 144 p. 
3. I, Corneliu (Steaua) 588 p, 4. AL 
Gered (Steaua) 585 p, 5. M. Stan 
(Steaua) 582 p, 6. G. Maghiar (Steaua) 
579 p. Juniori : L P. Gherghina
(C.S. Școlar) 535 p (273—262), 2. I. 
Cojocaru (C.S. Școlar) 535 p (271— 
264), 3. D. Babes (Dinamo) 532 p. 
Armă liberă calibru redus 60 f cul
cat seniori: 1. Gh. Vasilescu (Olim
pia) 595 p, 2. Gh. Adam (Metalul) 
593 p, 3. M. Antal (IEFS) 593 p, 4. 
T. Coldea (Steaua) 589 p, 5. R 
Weinerich (IEFS) 587 p, 6. I. Codrea
nu (Steaua) 587 p. La armă standard, 
60 f culcat, a ciștigat la senioare 
Ecaterina Banta (Olimpia) cu 571 p. 
iar la juniori L. Ilovici (C.S.U Bra
șov) eu 585 p. întrecerile continuă.

T. RABȘAN

Miine, la Zărnești

CAMPIONATUL DE MOTOCROS
victima unei defecțiuni tehnice spre 
finalul cursei, la clasa 250 cmc, 
pierzînd un tur. El va trebui să 
recupereze handicapul și, ea atare, 
disputa cu principalii săi adversari 
(Mihai Banu, Adam Crisbai) se a- 
nunță deosebit de atractivă. La fel 
de pasionant sperăm să fie și due
lul dintre Constantin Goran — Tra
ian Moașa, ambii alergători eandi- 
dind cu cele mai multe șanse la tit
lul clasei 500 cmc.

Reuniunea de mîine se va des
fășura în organizarea F.R.M. și a 
secției moto Torpedo Zărnești.

cu, Datcu, loniță, Marinescu ș.a. 
Dar iată și numărul de puncte cu 
care pornesc în această etapă a- 
lergătorii : Bobîlneanu 15, Voicules- 
cu 14, Datcu 11, loniță 11, Rîurca- 
nu 10, Țichindelean 9, Marinescu 9, 
Nagy 8, Sora 6, Demian 6, Rașca 5, 
Ghiuca 4, Zoritti 4, Constantinescu 
3, Seviciu 3, Muscalu 1, B&nu 0.

Deși atenția generală este atra
să de meciul de la Tirana, dintre 
selecționatele țării gazdă și Româ
niei, din cadrul preliminariilor 
C.M., amatorii de fotbal sînt preo
cupați și de întrecerea diviziona
relor B. în fruntea celor două cla
samente se găsesc reprezentantele 
studenților din Iași și Timișoara, 
care au cîte trei puncte avans față 
de urmăritoarele lor, Metalul Bucu
rești ți, respectiv. F. C. Bihor. De
sigur că avantajul ce-1 au cele 
două Politehnici nu pare hotărîtor, 
deoarece pînă la terminarea cam
pionatului mai sînt de disputaț 9 
etape, iar ele au de trecut unele 
obstacole dificile/Politehnica Timi
șoara are de susținut un examen 
greu, la Satu Mare, în compania 
echipei locale Olimpia. Sătmărenii, 
dacă nu ar fi fost penalizați cu 
patru puncte, puteau candida, cu 
mulți sorți de izbîndă, la primul 
loc. Dar, și în această situație, ele
vii antrenorului Gh. Staicu doresc 
să se mențină în plasa liderului și. 
în eventualitatea unor eșecuri ale 
Politehnicii și F. C. Bihor, să intre 
în cursa pentru promovarea în 
..A**.

Dar ce mai cuprinde programul 
etapei a XXII-a 7 Liderul seriei I, 
Politehnica Iași, va juca pe stadio
nul din Dealul Copoului cu Meta
lul Plopeni docul 9, cu 20 de punc
te) și, firește, are prima șansă să 
cistige ambele puncte. Tot pe pro

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

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

LOTO—PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO

DIN 4 MAI 1973

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 073 706 lei.

EXTRAGEREA I ;
37 78 58 45 31 4 25 29 83

EXTRAGEREA a Il-a :
87 26 47 62 35 53 74 80 81

Plata premiilor de la această tra
gere se va face astfel: în Capitală 
de la 12 mai pînă la 19 iunie 1973 
inclusiv; în țară de la 15 mal pînă 
la 19 iunie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT 

priul teren (stadionul Metalul, ora 
11) va evolua și ocupanta locului 
secund, Metalul București (26 punc
te). Bucureștenii vor primi replica 
Progresului Brăila (locul 16 cu 17 
puncte), echipă avidă de puncte și 
care dorește să părăsească zona 
neliniștii.

în seria a Ii-a, o situație simi
lară : F. C. Bihor (locul 2) susține 
oartida de mîine, cu Gloria Bis
trița, pe propriul teren. Așa că n-ar 
fi exclus ca diferența dintre oră- 
deni și timișoreni să se reducă Ia 
un punct și astfel șă devină mai 
pasionantă lupta pentru locul întîi.

Iată și celelalte partide ale eta
pei a XXII-a : Chimia Rm. Vîlcea
— C.F.R. Pașcani, Știința Bacău — 
C.S.U. Galați. F. C. Galați — Pro
gresul București, C. S. Tîrgoviște
— Ceahlăul P. Neamț. Delta Tul- 
cea — Ș. N. Oltenița, Gloria Bu
zău — Dunărea Giurgiu (seria I), 
Metalurgistul Cugir — Electropu- 
tere Craiova, Nitramonia Făgăraș
— Corvinul Hunedoara, Minerul 
Baia Mare — C.F.R. Arad, C.F.R, 
Timișoara — C.SJVt. Sibiu (se dis
pută azi, în urma acordului inter-r 
venit între cele două cluburi), Mi
nerul Anina — Olimpia Oradea, 
Metrom Brașov — Metalul Drobeta 
Tr. Severin (seria a H-a).

TRAGEREA SPECIALA
PRONOEXPRES

DIN 13 MAI ’73

COâSTâ DALMAȚISI.SOLSWA R UHECU?



VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL BACAU
CEAUȘESCU

în aceeași zi în care poporul ro
mân omagia, la Iași, Revoluția de 

•la 1848, pe fiii țării care, în urmă cu 
125 de ani, au înălțat stindardul lup
tei pentru libertate, pentru elibera
re și unitate națională, pentru in
dependență, pentru progres social și 
adinei înnoiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii Virgil 
Trofin, Dumitru Popescu și Cornel 
Burtică, a sosit. într-o vizită de lu
cru, în județul Bacău, regiune a ță
rii cu vechi tradiții revoluționare.

Marcînd un eveniment remarcabil 
în viața oamenilor muncii băcăuani, 
vizita tovarășului Nicolae Ceausescu 
a oferit locuitorilor acestor melea
guri prilejul de a se întilni din nou 
cu secretarul general al partidului, 
analizării, în cadrul unui viu dialog, 
într-un spirit de adine democratism, 
a realizărilor de pînă acum, a sar- 
cin..or ce le revin în lumina hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului, a 
recentelor plenare ale Comitetului 
Central, a angajamentului pe care 
întreaga țară și l-a luat de a Înde
plini cincinalul în patru ani și ju
mătate.

Sosirea la Bacău a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost așteptată 
cu multă dragoste și bucurie de zeci 
de mii de locuitori ai municipiului. 
In fața Comitetului județean al 
P.C.R., de-a lungul trecerii prin o- 
raș, mii de băcăuani aclamă pe se
cretarul general al partidului, ma
nifestă cele mai înalte sentimente de 
prețuire pentru activitatea sa neo
bosită, pusă în slujba patriei, par
tidului, Întregului nostru popor.

La sosire, secretarul general a
Cest întîmpinat de Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. Bacău, loan Ichim, pri
marul municipiului, de alte oficia
lități locale. O gardă formată din 
ostași ai garnizoanei Bacău, gărzi 
muncitorești, formațiuni de pregăti-

re militară a tî-eretului prezintă 
onorul. Tineri șl tinere, trnbrAcafi 
In costume naționale, pionieri oferi 
oaspeților buchete ce flori. în în- 
timpinarea secretarului general, lo
cuitorii au ieșit cu pline și sare, 
semn de înaltă stimă și dragoste.

Vizita în județul Bacău începe sem
nificativ, la una din cele mâi vechi 
citadele proletare — fabrica de pos
tav Buhuși, unitate cu un glorios 
trecut revoluționar.

La intrarea în Fabrica de postav. 
In întlmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și de stat au venit Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare. Ml 
hai Gheorghiță. secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid Buhuși. pri
marul orașului, Vasiliu Tiț — direc
torul fabricii de postav, numeroși 
muncitori și ingineri.

Colectivul fabricii își primește oas
peții cu un trepidant ritm de lucru, 
cu un rodnic bilanț de realizări 
Muncitorii de aici și-au depășit sar
cinile de plan pe primele 4 iur.iale 
acestui an, coneentrindu-și eforturi
le, întreaga putere de creație pen
tru îndeplinirea în mod exemplar a 
angajamentelor asumate în vederea 
realizării cincinalului înainte de ter
men.

In fiecare secție, muncitorii au 
făcut secretarului general al partidu
lui sincere manifestații 
de aprobare deplină a 
țelepte a partidului.

La Încheierea vizitei, 
stimă și înaltă prețuire 
neobosite desfășurată 
Nicolae 
pentru 
lectivul 
huși îi 
ruia a 
grijă portretul conducătorului ittbtt al 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceeusescu mul
țumește cu căldură pentru darul o- 
ierit, felicită colectivul fabricii pen-

de dragoste, 
politicii îe-
în semn de 
a activității 

de tovarășul 
Ceausescu in slujba patriei, 

binele întregului popor, co- 
fabricii de postav din B-- 

oferă un covor, în firele că- 
împletit cu migală și multă

(fervor 
sectsr.

TURNEUL DE LA FLORENȚA

MASTASE Șl PRIAC

spaniolul Andres dimeno. în 
celelalte două partide s-au înregis
trat 
gan 
6-2, 
jolle

Mai sînt calificați pentru „sfer
turi" italianul Bertolucci, america
nul Gerken și francezul Jauffret.

pe

următoarele rezultate: Mulli- 
(Italia) — Kronk (Australia) 
6—4 ; Panatta (Italia) — Cau- 
(Franța) 6—4, 7—6.

In ..Cupa Davis**

OLANDA
S-A CALIFICAT

IMPRESIONANTA ADUNARE POPULARA DE LA IAȘI
(Urmare din pop •)

teză a tradițiilor noastre revoluțio
nare, a mărețelor înfăptuiri obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, pe calea luminoasă a so
cialismului — a fost urmărită cu deo
sebit interes și subliniată, în repe
tate rînduri. de puternice aplauze.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru găsește un larg 
ecou în conștiința și inimile partici- 
panților la adunare. Din zeci de mii 
de piepturi se înalță, fierbinte, cu
vinte de slavă pentru partid, pentru 
patria 
tăm la 
tinuității 
triotice intre trecut și prezent, a vo
inței întregii noastre națiuni socia
liste de a urma neabătut drumul tra
sat de partid, drumul fericirii și al

noastră socialistă. Asis- 
o vibrantă expresie a con- 
de idealuri și aspirații pa-

bunăstării, al înfloririi multilaterale 
a României socialiste, la temelia că
reia stau jertfele și înfăptuirile tu
turor marilor noștri înaintași.

în marea piață are loc, apei, ta 
impresionant spectacol festiv consa
crat aniversării a 125 de ani de la 
revoluția din 1848. intitulat sugestiv 
„Eroi au fost, eroi sînt încă*.

Impresionanta manifestare consa
crată mărețelor evenimente revolu
ționare de la 1848 ia sfirșit intr-c 
atmosferă de entuziasm patriotic. Ea 
a constituit o puternică expresie a 
sentimentelor patriotice care animă 
intfegul nostru popor, a cinstirii îna
intașilor, care au intrat in istorie ca 
luptători dîrzi, neinfricați pentru 
păstrarea ființei noastre naționale, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
porului spre o viață demnă, liberă, 
civilizată. Manifestarea a fost tot
odată un prilej de evocare a drumu-

în dubla intilnire amicală de tenis tineret România-Polonia

ECHIPELE NOASTRE CONDUC CU 2-0
Incepînd de vineri, terenurile 

clubului Progresul găzduiesc întîl
nirea amicală de tenis tineret Ro
mânia — Polonia, între două echipe: 
A și B.

Antrenorul lotului nostru de ti
neret, Giinther Bosch, vrea să-și 
verifice jucătorii ce-i are in pregă
tire, întrucît ei vor fi aceia care 
vor reprezenta România în ediția 
din acest an a „Cupei Galea".

Prima echipă a țării noastre este 
formată din Traian Marcu și Mi
hai Tăbăraș, cea secundă avîndu-i 
în componență pe Florin Manea și 
Aurel Dărăban.

După prima zi de întreceri, am
bele echipe ale țării noastre con
duc cu 2—0. Traian Marcu a dis
pus destul de ușor, în două seturi, 
de adversarul său Janus Gonsior. 
Doar în primul set jucătorul polo
nez a reușit să cîștige două ghe
muri, al doilea pierzîndu-1 la zero. 
Rezultat final ■ Marcu — Gonsior 
6—2, 6—0. Mihai Tăbăraș și-a in
trat nutin mai greu în ritm și, din 
această cauză, a trebuit să cedeze 
primul set. Dar în următoarele 
două și-a dominat net adversarul.

Rezultat final : Tăbăraș — Rom- 
wald Szczepanik 4—6, 6—1, 6—1.

în meciul echipei secunde, Florin 
Manea a dispus cu 6—3, 6—3 de 
Krystof Kidon, iar Aurel Dărăban 
l-a întrecut cu 6—3, 9—7 pe Parei 
Mielcarek, după ce jucătorul polonez 
avea, la un moment dat, în setul 
al doilea, 4—0 la ghemuri, apoi 5—3 
și minge de setbol. Florența Mihai 
a pierdut ușor, după părerea noas
tră, la jucătoarea Malgoszata Rey- 
dych.

Astăzi, de la orele 15, sînt pro
gramate meciurile Traian Marcu — 
Romwald Szczepanik și Mihai Tă
băraș — Janus Gonsior, din cadrul 
echipelor A, precum și Florin Ma
nea — Pavel Mielcarek și Aurel 
Dărăban — Krystof Kidon. din ca
drul echipelor B. De asemenea, se 
va disputa cîte o întîlnire de dublu 
băieți.

lon GAVRILESCU

Astă-seară, la Giulești

ircepind de azi, la Constanța
MECI INTERNAȚIONAL DE LUPTE

PENTRU MECIUL
CU ROMÂNIA

zi
a intim mi, cununa pe»—u -vjya 
Davis". d:.i:re echipele Israelului și 
Olandei, a avut loc partida de du
blu. Ș: de as'-ă da:ă au cîștigat te- 
nismeiiî olandezi (Ffeury. Hordijk 
— Stabc ta. Weri-.e.mer 10—6, 
5__(. 6—2), ccriducind astfel cu
3 _0 jx fiind pract .c calificați pen
tru mec.ul următoe. cu echipa Ro- 
-rî.-. ei. rx-v va avea loc probabil 
la 1»—3» mai, la Haga.

m-r-m alt meri pentru „Cupa 
Devâr-. la Madras. Australia con- 
doce ia feta Indiei cu 2—0 (New
combe — A. Amrttaj 6—X 6—1, 
6—1: Anderson — V. Amritaj 6—1, 
0—2. 0—1).

Campiiaii lumii la popice mlocaiă ari și aiiae la Ploiești

TURNEUL

Astă-seară, de la ora 17, în sala 
Giulești, se dispută meciul interna
țional de lupte libere dintre for
mația Rapid București și cea po
loneză Bradniczanka Krakowia.

Campioanele și camptccri lumii 
vor evolua azi si mSne la Plo;eșt„ 
in cadrul dublet tn-lniri dintre re
prezentativele de seniori ale Româ
niei și R.D. Germane După cum se 
știe echipa feminină de popice a 
țării noastre și selecționata mascu
lină a R.D.G. dețin titlurile mon
diale, cucerite anul trecut la Sjplit 

întrecerile dintre popicarii ro
mâni si germani, devenite tradițio
nale, au dat loc de fiecare dată la 
dispute interesante, soldindu-se ca 
rezultate valoroase. Este și firesc, 
dacă ținem seama că in cele patru 
formații figurează sportivi care se 
bucură de un bine meritat presti
giu în arena interoaționalâ

Elena Trandafir — campioană 
mondială, Cornelia Petrușcă, Petre 
Purje, Astrid Wloka. Horst Braa- 
tingam, Eberhard Luther. =tă nu
mai cîțiva dintre jucătoarele și ju
cătorii laureați in mai multe rân
duri în marile confruntări interna
ționale, care vor apare in fața pu-

Crid oe așteptat ca echipe- 
noastre să lupte pentru a se

:-r Tir ad- 
învingători anul trecut la

biitahi ploieștean. Atît pentru gaz
de, ât fi pentru oaspeți, dubla în- 
tihnre. care se va desfășura pe are-
- un moment
- - intema-
txmală. 
ie țării 
revanșa 
versari.
Halle.

Formațiile probabile ale țării 
noastre : fete — Bdiko Grozăvescu, 
Ana Petrescu, Elena Bîrligea, Flo- 
rica Filip, Cornelia Petrușcă, Elena 
Trandafir : rezerve : Elena Cernat, 
Gertrude Apro ; băieți — P. Purje, 
Gh. Dumitrescu. I Bice. Gh. Silves- 

I Băias. I. Tismănaru ; rezer
ve ; L. Martina, A. Cătineanu. Reu
niunea va fi condusă de arbitrul 
te-: ac Oskar Saga, după ur
mătorul program i ora 9,30 — pare 
țM» feminină, iar cu începere de la 
ora 15 întîlnirea masculină. Dumi
nică va avea loc un turneu indi
vidual

INTERNATIONAL
DE LUPTE

GRELOROMANE
Luptătorii români de la greco-romane, 

ce urmează să la startul peste mai pu
țin de o lună în competiția continentală 
de la Helsinki, iși continuă pregătirile 
In timp ce antrenorii caută să găsea^ă 
pe cei mai în formă sportivi pentru al
cătuirea echipei.

După o serie de participări la dife
rite turnee internaționale. luptătorii 
noștri fruntași vor fi angajați, începina 
de azi. la Constanța. într-un concurs de 
verificam în compania unor sportivi 
străini. Pentru a aprecia gradul de pre
gătire al elevilor lor, antrenorii lotului 
vor înscrie în turneul de la Constanța 
pe toți sportivii susceptibili de a face 
parte din formația ce va fi aliniată la 
campionatele europene. în fede
rația de specialitate a invitat cîțiva JtiP- 
tători din Franța și o echipă a R.F. Ger
mania. Alături de luptătorii români 
(cite 3—4 la fiecare categorie), la între
cerile de la Constanța vor fi prezenți 
deci și patru sportivi francezi : D. 
Brutto (52 kg), D. Cervaisier (57 kg). 
Th. Toulett (62 kg), A. Bouchoule, ca 
și întreaga echipă a R.F. Germania ce 
a evoluat ieri la Tulcea.

ROMÂNIA-R. F. G. 8-1
(Urmare din P<W. I)

lor două formații i-au răsplătit cu par
tide frumoase, de bun nivel tehnic, u- 
nele deosebit de spectaculoase, pentru 
care au fost adeseori aplaudați la sce
nă deschisă. La capătul celor 9 partide 
(la cat. grea oaspeții nu au avut con
curent), echipa țării noastre a obți
nut o frumoasă șl categorică victorie, 
cu 8—1.

Iată cîteva amănunte. în primul 
meci, la cat. 48 kg, Gheorghe Berceanu 
a acumulat un avantaj de două puncte 
în repriza secundă, avantaj pe care _l~a 
majorat și în ultimul_ rund, cîștigmd 
confruntarea sa cu Fritz Schmidt. Tot 
la această categorie. Ion Gibu l-a sur
clasat pe Erich Nungesser cu 17—3 
juniorul Nicolae Gingă obține apoi o 
nouă victorie pentru echipa României

........... .............. in——

PABTIDA DE FOTBAL 
CU SELECȚIONATA ALBANIEI

IORDĂNESCU

la lupte greco-romane
întrecîndu-l prin tuș (in mln. 5,45), In 
limitele categoriei 52 kg, pe Rolf Kraus 
(de notat că luptătorul român a con
dus cu 10—5). La cat. 62 kg Ion Păun 
reușește să-l învingă la puncte pe Hel
mut Westphal cu 4—2, după o luptă 
dirză.

Singurul punct al oaspeților a rost 
realizat la cat. 68 kg, de către Manfred 
SchBndorfer, care a obținut victoria 
in fața Iul Eugen Hupcă. In continuare, 
la cat. 82 kg, Ion Gabor H depășește 
clar la puncte (7—2) pe Max Mitter- 
hichler. în primul minut al medului 
de la cat. 90 kg, Nicolae Neguț — Hel
mut Gerlach, luptătorul român, cu un 
excelent tur de cap, finalizează tușul, 
tn sfirșit, campionul olimpic Nicolae 
Martinescu (cat. 100 kg), după cîteva 
salturi de toată frumusețea, își asigură 
un avantaj net (5—1) în partida cu Pe
dro Pawlidis, avantaj pe care îl majo
rează în ultima repriză la 9—1, cîștigind 
întîlnirea.

rut pentru masa de seară. La ora 
22, ora Tirana, a sunat .stingerea*.

Să trecem acum în tabăra fotbaliștilor 
albanezi. Aici, iubitorii fotbalului, 
care duminică vor umple pînă la re
fuz stadionul (bCetele au fost epui
zate de mai multe zile) așteaptă r 
victorie din partea echipei lor; deși 
selecționata albaneză n-a acumula' 
nici un punct în cel! trei jocuri dis
putate in deplasare, se consideră 
— prin cîștigarea celor trei pan 
consecutive pe teren propriu — 
va realiza un punctaj care să asig 
re, dacă nu calificarea, un loc fru 
taș în grupă. înțelegem, deci, că r 
prezentativa antrenată de Muslim 
Alia va lupta cu toată energia, du
minică, pentru o comportare bună 
și un rezultat de valoare. In privin
ța .unsprezecelui" pentru partida cu 
selecționata României, antrenorul 
Alla a declarat că numai duminică, 
la stadion, va fi în măsură să dea 
formația exactă. Se presupune însă 
că el va alinia aceeași formație ca 
în partida cu reprezentativa R. D. 
Germane, de la Magdeburg, cu ex
cepția că pe extrema stingă va re
apare experimentatul BizL Solicitat 
de noi, antrenorul Alla a declarat 
următoarele în privința jocului cu 
echipa României : „Sînt unul dintre 
antrenorii care admir fotbalul prac
ticat de jucătorii români. Finețea teh
nicii lor am apreciat-o totdeauna 
Știm, deci, că vom avea un meci de 
cel mai înalt grad de dificultate, 
mai cu seamă că formația română 
e în plină luptă pentru calificare 
Noi am jucat, însă, pe terenul nos
tru, de la egal la egal, cu 
dintre echipele de ridicată 
Sper că și duminică replica 
va fi la înălțime".

încheind, vă informăm că 
norii noștri au decis să înceapă par-

Redacția

MONTREAL, 4 (Agerpres). — Au 
început lucrările de construcție a 
complexului olimpic din Montreal, 
unde se vor desfășura principalele 
competiții ale celei de-a 21-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1976. La inaugurarea șantieru
lui au fost prezenți primul ministru 
al provinciei Quebec, Robert Bou
rassa, primarul orașului Mont-

real, Jean Drapeau, președintele Co
mitetului de organizare, Roger Rous
seau. Complexul olimpic va cuprin
de stadionul cu o capacitate de 
60 000 de locuri, un velodrom, ba
zinul de înot, sala de gimnastică. 
Organizatorii au semnat Un prim 
contract, în valoare de 10 milioane 
de dolari, cu întreprinderile care vor 
efectua lucrările.

/

NEW YORK, 4 (Agerpres). — Co
mitetul olimpic el S.U.A. a adoptat

JOI SEARĂ, LA ATENA

Joi seara, în aer liber, pe Sta
dionul olimpic din Atena, s-a dat 
startul în cea de a Vll-a ediție a 
Balcaniadei de box, la care par
ticipă echipele reprezentative ale 
Bulgariei, Turciei, României, Iugo
slaviei și Greciei. în capitala Gre
ciei, antrenorii din Turcia și Iugo
slavia au prezentat pe cei mai 
buni boxeri din țările respective, 
cu vădita intenție de a-i mai ve
dea o dată Ia lucru înaintea C.E. 
de la Belgrad. In celelalte forma
ții (cum este cazul României) sînt 
cuprinși jougiliști ce nu vor par
ticipa la C.E., sau doar 2—3 spor
tivi pentru care se face o ultimă 
verificare, cum este lotul Bulga
riei. Printre cei mai cunoscuți bo
xeri din Balcani se află în aceste 
zile Ia Atena : Dogru, Tatar, Uz- 
bei (Turcia), Kuncev. Milev si Su- 
vandjev (Bulgaria), Parlov, Vuiko- 
vici. Mitici și Beneș (Iugoslavia), 
Calistrat Cuțov, Gheorghe Ciochi
nă și Ion Gyorffi (România).

In prima reuniupe, de joi sea
ra, după festivitatea de deschidere, 
au urcat în ring boxerii de cate
gorie muscă Krumov (Bulgaria) și 
Fodopouloș (Grecia). Meciul a fost 
la discreția . sportivului bulgar, care 
a cîștigat prin abandon în rundul 
doi. Singurul boxer român care a 
evoluat în gala inaugurală a fost 
Tudor Nicolae (cat. mijlocie mică), 
care I-a întîlnit pe Markovici (Iu
goslavia). După o primă repriză 
în care Nicolae a acumulat a-

vantaj, în rundul doi românului i 
s-a deschis arcada. El a luptat cu
rajos în continuare, dar în ulti
mele 3 minute ale 
modat d'e accident, 
și judecătorii l-au 
decizie de 3—2

partidei, inco- 
a slăbit ritmul 
preferat cu o 
pe Markovici. 

IATĂ CELELALTE REZULTATE: 
pană: Kumova (Turcia) b.p. Kouris 
(Grecia); semiușoară: “ 
cia) b.p. 
mijlocie : 
b.k.o. 3 (!) Jelesivevici 
via); mijlocie: Vuikovici (Iugosla
via) b.p. Janakiev (Bulgaria); se
migrea : Parlov (Iugoslavia) b. ab. 
2 Stoimenov (Bulgaria); grea : Mi
tici (Iugoslavia) b.ab. 2 Cristou 
(Grecia).

în reuniunea de vineri seara au 
boxat și sportivi români : Cozma — 
Dogru (Turcia). Ștefanovici — Ta
tar (Turcia),, Cuțov — Beneș (Iu
goslavia), Hodoșan — Buruci (Tur
cia). Datorită orei tîrzii la care s-a 
încheiat gala, rezultatele le vom 
publica în numărul viitor al zia
rului. Sîmbătă vor urca în ring: 
Cerchia — Krumov (Bulgaria), 
Ciochină — Nikolici (Iugoslavia), 
Gyorffi — Kuran (Turcia), Con- 
stantinescu — Papaghiorghiu (Gre
cia) și Dascălu — Uzbei (Turcia).

Tatar (Tur-
Petrov (Bulgaria): semi- 

Butherianos (Grecia) 
(Iugosla-

PARTICIPARE RECORD
LA UNIVERSIADA ’73

MOSCOVA, (Agerpres). 
versiada ’73 — „Mica
dă", cum este denumită 
tlția studenților sportiv1 -

— Uni- 
olimpia- 
campe- 

- va cu
noaște o participare record : circa
4 000 de concurenți, care se vor în
trece la 10 ramuri sportive. Jocu
rile mondiale universitare de vară 
vor avea loc, după cum se știe, la 
Moscova, între 15 și 25 august.

Ca președinte al Comitetului de or
ganizare a fost ales secretarul Consi
liului central al Uniunii sindica
telor din U.R.S.S., Vladimir Boga
tikov. Din comitet mai fac parte 
reprezentanți ai organizațiilor stu
dențești, de tineret, sindicale, pre
cum și ai unor mari cluburi și a- 
sociații sportive.

Jr T

un proiect privind modificarea struc
turilor forului olimpic american. 
Elaborat de o comisie specială, pro
iectul preconizează o colaborare mai 
eficientă între comitetul director și 
comisiile care dirijează disciplinele 
olimpice. Foști campioni și sportivi 
de frunte vor fi atrași în activitatea 
Comitetului olimpic al S.U.A. Se pre
vede, de asemenea, ca selecția șl pre
gătirea echipelor pentru Olimpiade șl 
pentru Jocurile panamericane să fie 
făcute chiar de comisiile care coor
donează activitatea diferitelor ramuri 
sportive.

BOGATA agendă

IN ADUNAREA

ANUALĂ A. E. A
PARIS, 4 (Agerpres). — Asociația 

europeană de atletism. (A.E.A.) se 
va întruni sîmbătă la Lyon în a- ț 
duinarea sa anuală pentru a stabili 
standardurile de calificare la vii
toarele campionate europene ce vor 
avea loc la Roma. Cu același prilej, 
va fi examinat proiectul unui meci 
între o echipă a Europei și o selec
ționată mondială. întîlnirea, prima 
din istoria atletismului, ar urma să 
se desfășoare în luna septembrie a 
anului viitor la Miinchen. Pe ordi
nea de zi mai figurează : omologa-, 
rea unor noi recorduri europene, 
pregătirea Congresului de la Var- 
șovia (2—4 noiembrie), poziția fe
derațiilor europene de atletism fațS 
de turneele atleților profesioniști.

60 DE AN! ÎN SLUJBA SPORTULUI
Clubul sportiv Slavia din Sofia 

și-a sărbătorit, în aceste zile, ju
bileul de 60 de ani de la fondarea 
sa. Alături de fostele grupări F.K.-13 
din Sofia și Ticea din Varna, Sla
via este cel mai vechi club din Bul
garia. Pînă în aprilie 1913, în Sofia 
și în cîteva orașe mai mari din 
Bulgaria existau echipe mici, în car
tiere mărginașe, care jucau fotbal pe 
terenuri virane. Din fuziunea a două 
asemenea echipe — Botev și Rezvitia 
— a luat naștere, la 10 aprilie 1913, 
primul club sportiv organizat din 
Bulgaria — Slavia.

Curînd după înființarea sa, Slavia 
nu s-a limitat numai la fotbal, ci a 
început să dezvolte șî alte discipline 
sportive: baschet, volei, ’ 
bal, atletism ș.a.

Cele mai mari succese 
ternațional, Slavia le-a 
baschet feminin. In anii 
baschetbalistele Slaviei 
„Cupa Europei", în cadrul echipei ac
tivând cunoscutele jucătoare Vania 
Voinova, Elena Gospodinova, Dora 
Vasileva ș.a. 9 sportivi ai Slaviei au

AZI, PE WEMBLEY

FINALA

box, tiand-

pe plan in- 
obțlnut la 

1958 șl 1963, 
au cucerit

făcut parte din lotul olimpic al Bul
gariei prezent la Miinchen. In anul 
trecut, 144 sportivi de la același club 
au fost incluși în diferite echipe re
prezentative ale țării.

Baza sportivă a clubului este în 
continuă creștere. Slavia are propriul 
său stadion modem, cu 35 000 locuri, 
bazin acoperit șl altul în aer liber, 
mal multe săli de antrenament In 
curs de finisare se află lucrările pa
tinoarului artificial. Clubul dispune 
de 295 echipe de juniori.

Prin baza sa sportivă, bine uti
lată, prin antrenorii și metodiștll săi, 
Slavia contribuie la extinderea acti
vității de masă a culturii fizice și a 
sportului în școlile, întreprinderile și 
instituțiile din raionul Kirkov 
capitala R. P. Bulgaria.

Turneul internațional de
Vrnjacka Banja s-a încheiat cu victoria 
lui Dragohub Velimirovici (Iugoslavia), 
care a totalizat 11 p din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Forintos 
(Ungaria) — 10’2 p, Vukici (iugoslavia) — — - - • - • ... .
garia) 
8'i P. 
slavia) 
sa l-a ____ , . ______ ___ _______ ,__ r _
Vukici, iar Matulovici a cîștigat la Trin
gov. Partidele Simici — Janosevici. Me- 
sing — Velimirovici, Pîdevski — Benkd, 
Ostoici — 
viei s-au

p, Pîdevski, Tringov (ambii Bul-
— 9 p, Jansa (Cehoslovacia) — 
Benko (SUA), Matulovici (Iugo-
— 8 p etc. în ultima rundă, Jan- 
învins pe Iovanovici, Forintos pe

(Urmare din pUv

• Leeds United si
• Meciuri disputate

oricarc 
clasă 

noastră
antre-

tida cu formația aliniată In prima 
repriză a jocului cu Dinamo tineret, 
deci cu Antonescu fundaș central și, 
bineînțeles, cu Iordănescu în linia 
de atac. Atmosfera în- sînul delega
ției noastre este foarte bună, iar mo
ralul jucătorilor ridicat. Iordănescu 
— care revine în echipa națională 
într-un moment foarte important al 
luptei pentru calificare în turneul 
final al C.M. 1974 — ne spunea : „Am 
jucat aici la Tirana, în selecționata 
olimpică, și am reușit să mă achit 
de misiunea încredințată. Sînt con
vins că și duminică vom reuși un 
rezultat de prestigiu, victoria, care 
să ne asigure rămînerea în cursa 
oentru calificare. Toți coechipierii 
sînt dornici să realizeze un joc de 
laloare și să confirme rezultatele din 
ultimii ani ale reprezentativei Ro
mâniei".

„CUPEI ANGLIEI" Lengyel și Martz — Mariano- 
încheiat remiză.

Sunderland
in cursul

Ajunsă la a 92-a ediție, mult in
vidiata de toate cluburile engleze 
„F.A. Cup Competition", sau, după 
cum o cunoaștem cu toți, „Cupa 
Angliei", își sărbătorește azi 101 
ani de la 
a avut loc 
nea, la 23 
Wanderers 
și Royal Engineers pe 
numit Kennington Oval, 
ori avea să se dispute 
terenul amintit, tot de 
pe cel al clubului Crystal Palace, 
de 3 ori pe Stamford Bridge și 
cîte o dată pe Lillie Bridge. Fal
lowfield (Manchester). Everton (Li
verpool) și Old Trafford (Manches
ter). In rest — de 44 de ori pînă 
acum — finalele au avut ca loc de 
disputare celebrul stadion Wem
bley. între anii 1916—19 și 1940— 
45 competiția nu s-a disputat din 
cauza războiului. De remarcat că 
din cele 91 de finale de pînă a- 
cum 19 au avut nevoie de pre
lungiri pentru desemnarea cîști- 
gătoarei.

De această dată, însă, față în față 
se află două echipe pe care aproa
pe toți comentatorii le socotesc de 
valoare disproporționată : cea mai 
bună echipă engleză (fapt unanim 
recunoscut) a ultimilor 10 ani — 
Leeds United, deținătoarea trofeu
lui, și Sunderland, echipă clasată 
abia pe locul al 13-lea în... divizia 
secundă. Prezentă de 3 ori pînă 
acum în finală, Leeds a fost în- 

' ” ' ' ' ’ cu același scor
1965 de Liver-

își sărbătorește
prima finală... Aceasta 
în anul 1872 

octombrie.
(cîștigătoare

și opur 
echipele 

cu 1—0)
stadionul 

De 20 de 
finala pe 
20 de ori

vinsă de două ori, 
minim de 2—1 (în 
pool și în 1970 de Chelsea, după 
prelungiri), intrînd pentru 
oară în posesia trofeului anul tre
cut, cînd a cîștigat finala cu Ar-

prima

(liga a ll-a) față in față
sâptăminii

senal cu 1—0. Sunderland a 
pînă acum de două ori 
în 1913, cînd a pierdut 
Villa cu 1—0, și în 1937, 
butit să cîștige „Cupa"

fost 
în finală: 
la Aston 
cînd a iz- 

_ ... întrecînd
pe Preston North End cu 3—1.

Astăzi deci, pe Wembley, două 
echipe care au In palmares fie
care cîte 
reprezintă 
titluri de campioană la activ), în 
vreme ce - -- -■ -
dată campioană) reprezintă în mod 
sigur prezentul. Chiar și numai 
prin prisma faptului 
lificată, 
„Cupei

in ziua a ____ _______
la Walnut (California), 
cordman suedez Kjell Isaksson a cîști
gat proba de săritură cu prăjina cu 
rezultatul de 5,13 m. Cursa de 5 000 m 
a revenit atletului canadian Steve To- 
chery cu timpul de 14:04,8 iar în proba 
de 440 yarzi garduri, pe primul loc s-a 
clasat americanul Jim Bolding cu 50,9. 
In cursa de 220 yarzi plat, sprinterul 
american Willie Deckard — 20,8 l-a în
trecut pe Jamaicanul Don Quarrie — 21,1.

doua a concursului atletic de 
cunoscutul re

o „Cupă". Sunderland
însă... trecutul (are 6

Leeds United (o singură

că este ca- 
si în finala 
Gr.).

concomitent, 
cupelor"! (D.

★

R.F. Germania s-au dispu-• în
tat semifinalele „Cupei" (meciuri 
tur): Borussia Mănchengladbach— 
Werder Bremen 3—1 și 1 F.C. 
Koln — Kickers Offenbach 5—0.

• în campionatul francez s-a 
disputat etapa a 34-a : Nancy — 
Nîmes 2—1; Rennes — Strasbourg 
I—0 ; Marseille — Bordeaux 1—1; 
Valenciennes — Angers 3—0; So- 
chaux — Metz 4—1; Reims — Red 
Star * 
3—1; 
Paris 
Lyon 
- 48 
Nice — 45 p.

a Rezultate înregistrate în tur
neul anslo-italian : 
Roma 2—1: Fulham 
t—1 : Oxford
I—0; Newcastle 
5—1.

e în Anglia, 
tanță : Sheffield 
ham Hotspur 3—2.

3—0; St. Etienne — Ajaccio 
Bastia — Nice 3—0 ; F.C. 
— Sedan 2—I ; Nantes — 
3—0 în clasament: 1. Nantes 
p; 2. Marseille — 45 o; 3.

Blackpool — 
— Bologna 

United — Como 
United — Torino

un nou meci res-
United — Totten-

La Goppingen a avut loc întîlnirea in- 
ternațională feminină de floretă dintre 
echipele R.F. Germania și Poloniei. Me
ciul s-a încheiat la egalitate : 8—8, vic
toria revenind la tușăveraj (47—46) scri- 
merelor poloneze.

Etapa a șaptea a Turului ciclist al Spa
niei, desfășurată pe traseul Puebla de 
Famals — Castellon (165 km), a revenit 
la sprint olandezului Gerben Karsten, 
cronometrat în 4h 31:22. L-au urmat 
belgianul Roger Swerts, francezul Jac
ques Esclassan, spaniolul Domingo pe- 
rurena și un pluton de alți 16 cicliști’ 
— toți creditați cu timpul învingătoru
lui. în clasamentul general continuă să 
conducă Jose Pessarodona (Spania), ur
mat de Eddy Merckx (Belgia) — Ia 51 
sec., Gerben Karsten — la 1:06, Domin
go, Perurena — la 1:24 etc.

Proba de 50 km din cahrul concursului 
internațional de marș desfășurat la 
Naumburg a fost cîștigat de atletul so
vietic Evghenie Torgov, cronometrat în 
4h 14:38,6. In cursa de 20 km, victoria 
a revenit Iul Sperling (R.D. Germană) 
cu timpul de lh 31:19,6.

La Montreal se desfășoară în prezent un 
turneu de dublu la care participă tenis- 
meni din gruparea W.C.T. In primele 
două partide ale sferturilor de finală 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Laver, Emerson — Addison, Dibley 6—4, 
7—5, 6—1; smith, Lutz — Pilld, stone 
7—6, 6—3, 3—6, 7—6.

Partldpanțli la cursa automobilistică de 
la Spa-Francorchamps (Belgia) au. efec
tuat primele antrenamente oficiale. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de cam
pionul belgian Jacky ickx, care, la vo
lanul unei mașini „Ferrari**, a realizat 
o medie orară record de 261.600 km. Cu 
performanțe bune au mai fost înregis
trați englezul Mike Hailw.-od („Gulf 
Mirage“). francezul Henri Pescarolo 
(,,Matra-Simca“). italianul Arturo Mer- 
zario (,,Ferran“) și neo-zeelandezul 
Chris Amon („Matra-Simca”).
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