
SECVENȚE NOI DIN MARELE FILM
AL DUMINICII SPORTURILOR DE MASA

Desfășurarea etapelor județene ale „Crosului tineretu lui" a constituit, fărâ îndoială, centrul de greutate al com
petițiilor de masă organizate duminică. Dar, paralel cu aceste întreceri — purtind un caracter oarecum oficial, 
dat fiind că urmau să desemneze pe participanții la finalele pe țară — au avut loc multe alte acțiuni în 

numeroase orașe ale țării. Se poate aprecia, deci, că sarcina trasată in Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din
28 februarie — 2 martie, de a se organiza săptăminal activități cit mai variate, pentru cetățeni de toate virstele, 
este transpusă in viață de către organele și organizațiile sportive.

In rindurile de mai jos

A pornit ștafeta 
pionierilor și ele
vilor din Sectorul 
I. dedicată împli
nirii, la 3 mai. a 
52 de ani de la 
istorica data a 
creării Partidului 
Comunist Român.

Micii sportivi 
au purtat cu în- 
suflețire. pe ar
terele principale 
ale Capitalei, me
sajul de dragoste 
și recunoștință 
adresat partidu
lui, conducătoru
lui iubit, tovară
șul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Foto : Theo 
MACARSCHI

SE CUNOSC ANALIȘTII
scurte reia- 

„Crosului
Publicăm. în continuare,

Uri dc la etapa județeană a „ 
tineretului", marca competiție populară 
al cărei • — -
13 mai.

act final va avea loc duminică 
la Arad :

O splendidă dimineață de prl- 
un traseu răcoros și plin de

CLUJ.
rr.ăvară. _ __________
pitoresc, o organizare ireproșabilă și un 
entuziasm specific vîrstelor — iată ca
drul și atmosfera în care s-a desfășurat, 
la Cluj, etapa județeană a celei de-a 
Vl-a ediții a Crosului tineretului. în
trecerile au fost extrem de disputate, 
fiecare dintre cei 320 de concurenți do
rind să ocupe primele două locuri la 
categoria lor de vîrstă, poziții care să 
le ofere mandatul de participare la ac
tul final al acestei antrenante compe
tiții a tineretului din întreaga țară. în 
cele din urmă, dorința le-a fost împli
nită următorilor : Iolanda Rus, Angela 
Moldovan, Laszlo Balaș și Geza Lapoși,

Campionatul de atletism pe echipe: UN START (reușit!)
NU POATE FI DECIT UN START...

a campionatului re- 
echipe-categoria A,

din- 
rîn-

for-

Prima etapă 
publican pe 
desfășurată simbătă și duminică în 
Capitală, a prilejuit o seamă de 
constatări interesante. Citeva 
tre acestea le vom prezenta în 
durile următoare :

• Este neîndoios că actuala
• mulă, îmbunătățită, de desfășurare 

a competiției a sporit, pe de o par
te. interesul echipelor față de a- 
ceste întreceri, iar pe de altă parte 
a contribuit în mod stimulator la 
creșterea performanțelor 
fruntași. In 
amintim să 
din multele 
lui, care să 
performanțe 
țătoare, în

atleților 
această privință nu ne 
mai fi fost vreo etapă 
ediții ale campionatu- 

se fi încheiat cu atîtea 
remarcabile și promi- 
proporție de... masă.

Romeo VILARA
Radu URZIC EA NU la

(C'Tnnuoore nao (Continuare in pag a 3-a)

(Continuare tn pag a 3 a)

absoluta a

ră. 
ierea

VALENTIN STANESCU (antrenor 
principal) : „Dincolo de rezultat, me
ciul cu Albania mă satisface din 
două puncte de vedere. Pe de o

IN ULTIMA ZI A „CUPEI STEAUA"

la

1
LA PISTOL CALIBRU MARE

LA BRAȘOV A ÎNCEPUT

<T.R.)

1NT1LN1RI AMICALE

Herlea
Manea

Ion Găsitu, noul recordman național al cursei de 10 km marș. Antreno
rul său. Dumitru Paraschivescu. ne-a mărturisit intenția ci peste citeva 
zile, împreună cu alți mărșăluitori fruntași. Găsitu să încerce să doboare 

recordul mondial al probei.

: 1. Iuliana
2. Vasilica

347 p, 3. Florica Ro-
344 p. Pistol cu aer 
1. L. Giușcă 314 p,

Al. Gered (Steaua) 382 p, 3. M.

hotelului 
început 

echipele 
Ungariei.

de festivități a
din Brașov a 
de șah dintre 

ale României și 
după sistemul Schewenin- 

meciul

In sala 
„Carpați" 
întîlnirea 
feminine 
Se joacă 
gen (fiecare cu fiecare), 
însumînd astfel 36 de partide.

Conducătorii tehnici ai celor două 
schipe au comunicat următoarea 
ordine a jucătoarelor :

ROMANIA: Alexandra Nicolau, 
Elisabeta Polihroniade. Rodica Rei- 
ther, Gertrude Baumstark. Suzana 
Vlakai, Margareta Teodorescu, re
serve — Margareta Perevoznic și 
Emilia Chiș ; UNGARIA : Erzsebet 
finta, Maria Ivanka, Zsuzsa Veroci, 
Eva Karakaș, Maria Porubszky, 
Luîsa Honfi, rezerve — Anika 
Csapo și Maria Grosch.

Tragerea la sorți a hotărît ca
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completări la comentariile noastre de ieri •• Citeva

„CROSULUI TINERETULUI

IN CONTINUARE. EXIGENTA SI SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

fa cat. 15—16 ani; Paraschiva Deac, Ro
zalia Roman, Tiberiu Rozsngai și Ște
fan Vasilovlu, la cat. 17—19 ani; Demi- 
nuța Bărbățean. Domnica Zagrai. Va- 
sile Tințiu și Zoltan Todosi, la cat. peste 
19 ani. (Nușa DEMIAN)

RM. -VÎLCEA* *̂  Cel mai tînăr cartier al 
orașului de pe Olt — „Nord“. a fost 
locul-de desfășurare a etapei județene a 
„Crosului tineretului* 4. Un public nu
meros și entuziast a urmărit întreceri 
foarte frumoase și animate în care în
vingători au fost următorii : FETE : 
cat. 15—1G ani — Elena Bălăceanu (Co
păcel). cat. 17—19 ani — Maria Pîrvu 
(Rm. Vîlcea). cat. peste 19 ani — Maria 
Pîrcălăboiu (Rm. Vîlcea) ; BĂIEȚI : cat. 
15—16 ani — constantin Roman (Rm.

(Continuare in pag. a 2 a)

Este, fără discuție, un semn bun 
că și atletismul nostru a început 
să se 
acum, că atleții și antrenorii, sec
țiile din cluburi și asociații simt 
mai mult răspunderea activității pe 
care o desfășoară.

• Cu acest prilej, de debut în 
competițiile cu caracter oficial din 
actualul sezon, se cuvine 
liniem un fapt care, după 
noastră, nu trebuie uitat 
moment. Concursurile de 
și duminică, din cadrul 
ca și cele imediat următoare, de la 
19—20 mai (concursul republican 
de primăvară al seniorilor) nu tre
buie privite, în nici un caz, ca un 
scop în sine, ci ea o bază de por- 

echipa noastră să aibă albele în 
rundele fără soț (1, 3, 5) și negrele 
în celelalte.

IATĂ REZULTATELE: runda I: 
Nicolau — Finta într., Polihroniade 
— Ivanka */t—*/*, Reicher — Veroci 
0—1, Baumstark — Karakas 1—0, 
Perevoznic — Porubszky într., Teo- 
dorescu — Honfi într. ; runda a 
Ii-a : Fința — Teodorescu 1—0, 
Ivanka — Nicolau într., Veroci — 
Polihroniade 1—0, Karakas — Rei
cher */t—*/j, Porubszky — Baum
stark, într., Honfi — Makai într.

După două runde, scorul este de 
4—2 în favoarea formației oaspe 
6 partide fiind întrerupte. Astăzi 
dimineața se reiau întîlnirile ne
terminate ; după amiază se joacă 
runda a

.miște" mai mult decit pină

să sub- 
părerea 
nici un 
simbătă 
diviziei,

ÎN VERDELE CRUD 
AL PĂDURII BĂNEASA
Pădurea Băr.easa a fost duminică 

dimineața unul dintre cele mai popu
late locuri de agrement din apropie
rea Capitalei. Numeroși bucureșteni 
au venit aici „la iarbă verde", foarte 
rr.ulți pe biciclete, în grupuri ce se 
organizau ad-hoc. pe drum.

Atenția vizitatorilor a fost captată 
de un spectazol inedit oentru cei 
mai multi : CONCURSUL DE ORIEN
TARE TURISTICA, la care au parti
cipat elevi din licee, școli generale 
și profesionale ale Bucureștiului.

Dumitru VATAU

(Continuare fn pag a 2 a)

nire in activitatea atletică de per
formanță din acest an. Facem a- 
ceastă afirmație în baza unei mai 
vechi experiențe, din păcate, ne
fericite. Nu o dată, atleții noștri 
fruntași aveau un debut spectacu
los în sezonul de concursuri, de
but concretizat prin numeroase per
formanțe de valoare, pentru ca, 
mai apoi, plafonul de calitate al 
rezultatelor lor să nu mai fie de
pășit decît în proporții infime. A- 
ceasta s-a datorat faptului că pre
gătirea propriu-zisă era în parte, 
neglijată, accentul puriîndu-se pe 
participările la diferite competiții, 
deci pe pregătirea specifică pen
tru concursuri. Ținînd seama că în 
actualul sezon, principalele competi
ții atletice sînt programate in luna 
august (Universiada, camnionatele 
europene pentru juniori. Cupa Eu
ropei, Jocurile Balcanice. Concursul 
Prietenia etc.) programul de pre-

LA SFIRSITLL SĂ PTAMlXII

VOR FI DESEMNATE
NOILE CAMPIOANE

DE GIMNASTICA
ALE TARII

La mai puțin de o lună de Ia cam
pionatele internaționale ale României, 
care au confirmat atît de pregnant 
valoarea deosebită a tinerei gimnaste 
Nadia Comăneci, iată că maestrele 
noastre au în față un nou și deose
bit de important examen competi- 
țional. Este vorba de finala campio
natului național individual pentru 
maestre, menit a desemna noua cam
pioană absolută și campioanele pe 
aparate pe anul 1973. întrecerea este 
programată a se desfășura în muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, la finele 
acestei săptămîni. Comisia tehnică 
feminină a Federației de specialitate 
a alcătuit următorul program de 
concurs : simbătă, 12 mai — în cursul 
dimineții, prezentarea exercițiilor im
puse, iar după amiază — programul 
liber ales ; duminică 13 mai. dimi
neața — finala pe aparate. Așadar, o 
primă noutate pe care ne-o oferă 
programul este programarea în ace
eași zi a exercițiilor impuse și liber 
alese, ceea ce duce la scurtarea cu 
o zi a duratei concursului. Celelalte 
noutăți urmează — sperăm — să ni 
le ofere sportivele participante la 
finală. Anca Grigoraș, care a mar
cat în acest an o constantă revenire 
de formă de la o competiție la alta, 
are dificila misiune de a-și apăra 
titlul de campioană absolută a țării, 
cucerit în iulie trecut la Brașov. Tro
feul este rîvnit cu îndreptățite spe
ranțe și de alte două gimnaste va
loroase ale țării, Alina Goreac și 
Elena Ceampelea. De asemenea, prin
tre finaliste se numără maestre bine

Miine, pe terenul Giulețti

RAPID BUCUREȘTI
Miine după amiază, pe terenul 

Giulești, are loc meciul feminin din
tre divizionarele A Rapid Bucu
rești și Progresul întîlnirea, care

PROLETARI DIN TOATE TÂWLE, VHM-VÂJ.

ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

DUPĂ FRUMOASA VICTORIE A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI LA TIRANA

cert că duminică, la Tira- 
primul lor meci oficial al 
„tricolorii" s-au prezentat 
progres sensibil față de e- 
anterioară, cea de la Kiev, 
progres s-a făcut simțit pe

ca și medicul 
au intervenit 

eficace pentru 
să abordeze su-

Este 
na, în 
anului, 
intr-un 
voluția

Acest 
toate planurile, începînd de la pre
gătirea fizică, evident îmbună
tățită, continuînd cu ameliorarea 
jocului de ansamblu, cu tenta mai 
pronunțat ofensivă și terminînd 
certa îmbunătățire constatată Ia 
pitolul eficacității.

Așa îneît, din capul locului, 
cern această constatare îmbucu
rătoare, că timpul care a trecut de 
la 18 aprilie, și pină la partida cu 
Albania a fost bine folosit, că an
trenorii echipei, Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc, 
Dumitru Tomescu 
prompt, au lucrat 
ca echipa națională 
ita meciurilor oficiale cu un po
tențial sporit, care să-i aducă pre
țioasa victorie de la 6 mai, soco
tită — De bună dreptate — indis
pensabilă pentru ca „tricolorii" 
să-și continue cu șanse intacte 
cursa pentru obținerea calificării 
la turneul final ai C.M.

Nu este mai puțin adevărat însă 
că, față de meciul de la Kiev cu 
reprezentativa U.RS.S., „team“-ul 
nostru reprezentativ a abordat a- 
cest joc cu Albania (care ne pro
ducea, și pe bună dreptate, destule 
griji) și cu alte atu-uri (în afara 
celor amintite și care țineau de 
pregătirea propriu-zisă). Ne refe
rim, anuiue, la posibilitatea pe care 
a avut-o antrenorul selecționer de 
a alcătui un „unsprezece" mai re
prezentativ, decît cel de la 18 apri
lie, în sensul că acum i-a putut 
folosi pe Dinu și pe Iordănescu, 
două piese de bază ale echipei na
ționale Ia ora actuală și a căror 
prezență 
percutat _ 
mentele. in întregul „bloc-funcțio- 
nal" al 
vulnerabilă la Kiev, a cîștigat în 
siguranță și încredere prin intro
ducerea lui Dinu iar atacul a sim
țit- t' el apurttrl lui Iordănescu nu 
numai prin ..plusul combinativ” cu 
care a venit stelistul ci și prin 
creșterea puterii de finalizare. Vom 
sublinia că, în plus, acești doi ju
cători. reîncadrați în echipă la mo
mentul oportun, au întărit și jocul 
la mijloc, cunoscută fiind predilec
ția lui Dinu pentru acțiuni de mai 
larg suflu decît jocul rigid de fun
daș central, ca și ideea tactică pri
vitoare la Iordănescu, ca acesta să 
joace un așa-zis „centru doi re
tras". rol pe care la Tirana l-a

printre tricolori s-a re- 
rozitiv în toate comparti-

echipei. Apărarea, atît de

Va reuși Anca 
Grigoraș să cu
cerească din nou 
titlul de campi
oană 
țării ? Răspunsul 
— simbătă sea- 

la inche- 
in trecerii 

Municipiu! 
Gheorqhiu-

cunoscute ca ; Rodica Sabău, Iuliana 
Simonfi, Ileana Coman, Olga Ștefan, 
Maria Antinie, Gabriela Trușcă.

Mai mult decît orice insă, de la 
întrecerea fetelor dorim evoluții de 
bună calitate, confirmarea speranțe-

PROGRESUL, LA HANDBAL
contează pentru 
tapă, se dispută 
ora 17,45,

cea de a 24-a 
cu începere de

e- 
la

Tricolorii, ieri pe aeroportul Otopeni, la citeva momente după ce au coborit din avionul care i-a adus 
de la Tirana

îndeplinit cu succes. Vom mai re
ține, în ceea ce privește compo
nența echipei, și fericita „reconsi
derare" a lui Antonescu, un jucă
tor cu experiență, sigur, om de 
echipă și care a trecut duminică 
un nou examen.

La toate aceste aspecte, de pre
gătire, de alcătuire a formației, de 
tratare a meciului din punct de

lor pe care iubitorii acestui sport Ie 
pun In cele mai bune gimnaste ale 
țării.

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CURSA PĂCII7/

între 9 și 26 mai se dispută cea 
de a 26-a ediție a tradiționalei com
petiții intematlonalffs'.Cursa Păcii", 
înscrisă pe traseul Praga — Varșo
via — Berlin, competiția însumea
ză peste 2 000 km și se bucură de 
participarea celor mai valoroși ru
tieri amatori din lume.

DECLARAȚII
EMIL GHIBL, secretar al C.N.E.F.S. 

(conducătorul delegației) : „Victoria 
de la Tirana este o consecință fi
rească a modului serios, plin de spi
rit de răspundere in care s-au des
fășurat pregătirile in săptămina an
terioară meciului. Mă refer, în mod 
concret, la cele două jocuri de pregă
tire susținute la Plopeni și 
Snagov, ca și la programul de 
după sosirea noastră, vineri 
prinz, la Tirana și pină la ora 
meciului. Apreciez, de asemenea, 
că meciul de verificare pe care e- 
chipa noastră l-a susținut la Kiev 
a fost de un real folos pentru pregă
tirea de ansamblu. Acest joc ne-a 
ajutat să vedem mai bine lipsurile 
echipei și in mod deosebit defecțiu
nile la capitolul eficacitate, ca și in 
ceea ce privește circulația mingii, as
pecte sub care s-au realizat unele

Ieri, tn ultima zi a .Cupei Steaua", 
eotnperirie cu caracter republican care 
a reunit timp de patru zile tntr-o 
confruntare utiA o serie de trăgă
tori fruntași, pistolarul Lucian Giuș
că (ILLS.) a obținut un rezultat 
deosebit de valoros la pistol calibru 
mare. E; a reușit ea în cele două 
manșe (precizie și viteză) să puncteze 
590 din 800 posibCe, ceea ce reprezin
tă echivalentul recordului național. 
Giușcă era la un pas de a doborî re
cordul, dar in ultima serie de 5 focuri 
la viteză, el a obținut din 50 de 
puncte posibile 48. Tot lui i-a reve
nit trofeul și la pistol cu aer com
primat, cu un rezultat bun — 384 p. 
La pușcă cu aer comprimat, după o 
întrecere viu disputată, pe primele 
locuri s-au clasat doi tineri trăgători 
ai clubului Steaua, I. Codreanu (380 
p). și L Trâscăveann (379 p.) La aceas
tă probă de._ cameră, o luptă intere
santă s-a dat pentru primul loc în 
clasament și la juniori. Pină la urmă 
victoria a surîs ploieșteanului V. 
Stancu. care a avut cu un punct mai 
mult decît adversarul său principal, 
M. Mirea (I.E.F.S.). La fete, rezulta
tele au fost mai modeste, primul loc 
revenind, destul de comod, lulianei 
Herlea, de la Metalul.

Competiția, pe întreg parcursul ei, 
a fost dominată de trăgătorii de la 
STEAUA, care în clasamentul gene
ral au ocupat locul I, urmați de con- 
curențll de la I.E.F.S. și Olimpia.

ali- 
ur- 
Se-

Echipa României, care se va 
nia la start, este alcătuită din 
mătorii rutieri: V. Teodor, V. 
lejan, N. Andronache, I. Cernea, Al. 
Sofronie, C. Grigore. Cicliștii noștri 
vor fi însoțiți de antrenorul N. 
Voicu,

DUPĂ MECI
remedieri. Consider, în plus, că re
intrarea lui Dinu și Iordănescu a 
adus echipei un plus de echilibru 
intre compartimente, mai multă forță 
de percuție in atac, a dus la creș
terea încrederii echipei în comparti
mentul apărării, ceea ce s-a reflec
tat intr-o mai mare siguranță in jocul 
de ansamblu. Cu toată victoria obți
nută în fața Albaniei, socotesc că 
pentru partida de la 27 mai cu R.D.G. 
trebuie intensificată și mai mult pre
gătirea. în special pentru căpătarea 
unui plus de prospețime fizică".

REZULTATE TEHNICE: pistol ca
libru mare 30 +30 focuri seniori : 1.
L. Giușcă (I.E.F.S.) 590 p (la precizie 
293, la viteză 297), 2. G. Maghiar (Di
namo) 581 p (292—289), 3. V. Atana- 
siu (Steaua) 573 p (282—291), 4. M. 
Stan (Steaua) 563 p, 5. C. Feciorescu 
(Steaua) 560 p. Pușcă cu aer compri
mat 40 „diabolouri" seniori: 1.1.Codrca- 
nu 380 p, 2. I. Trăscăveanu 379 p, 3. 
T. Coldea 376 p, 4. T. Ciulu 373 p 
(toți de la Steaua), 5. I. Stoicescu 
(Petrolul Ploiești) 363 p. Juniori: 1. 
V. Stancu (Petrolul) 364 p, 2. M. Mi
rea (I.E.F.S.) 363 p, 3. M. Ion (Olim
pia) 361 p. Fete - - -
(Metalul) 354 p. 
(Unirea Focșani) 
mano (Olimpia) 
comprimat (40): 
2. ’ 7
Tapu (I.E.F.S.) 380 p, 4. V. Âtanasiu 
380 p, 5. I Corneliu (Steaua) 372 p.

DI TENIS (tineret)

ROMANIA-POLONIA

T. Marcu, FI. 
Mielcarek

Ieri, pe terenurile din parcul Pro
gresul, s-a disputat o nouă întîlnlre 
amicală de tenis dintre echipele de 
tineret ale României și Poloniei. Pri
ma formație a țării noastre a termi
nat învingătoare cu 3—0: T. Marcu— 
J. Gonsior 6—4, 6—4; FI. Manea — 
J. Gonsior 6—4, ab. 
Manea — K. Kydon, P. 
6—4, 6—3.

Echipa secundă a cîștigat întîlni
rea cu 2—0: M. Tăbăraș — K. Kydon 
6—4, 6—3; Mirza — P, Mielcarek 
4—5, 7—5, 6—0,
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După intilnirea cu echipele R.D.G. LA FINALE, COPIII

BUNELE REZULTATE NU POT ASCUNDE S-AU PREZENTAT ÎN EVIDENT PROGRES TEHNIC

„UCENICI-SPORTIVI VOINICI!..?1
Duminică, la Constanța, peste 

4 000 de concurenți au luat parte 
la marele „Cros al ucenicului", com
petiție ce va deveni tradițională. Ti
neri și tinere, care își însușesc la 
locul de muncă măiestria profesio
nală, precum și elevi din școlile pro
fesionale, au concurat pe un traseu 
strătătînd centrul orașului, din față 
Cazinoului, prin Piața Ovidiu și 
avînd punctul terminus la Sala 
sporturilor.

întrecerile au fost foarte dispu
tate pentru că și premiile erau deo
sebit de ispititoare: cite o excursie 
de trei zile în Ungaria, pentru în
vingători (oferite de Comitetul ju-

Peste 200 de participant! la

dețean U.T.C.), materiale și echi
pament sportiv (Consiliul județean 
al sindicatelor și C.J.E.F.S.). Uce
nicii s-au dovedit a fi sportivi voi
nici, cursele fiind aprige, iar la 
1 500 m băieți doi alergători au tre
cut simultan linia de finiș.

Iată cîștigătorii; 600 m fete — 
Marcela Costea (Liceul agricol), 800 
m fete — Doina Dragu (Gr. școlar 
comercial), 1 000 m băieți — L. 
Zmeu (Sc. prof. C.F.R.), 1 500 m 
— Gh. Ignat (Sc. prof. C.F.R.) și 
Viorel Tăutov (S.N.C.).

Cupele pentru cea mai bună mo
bilizare au revenit Grupului școlar 
profesional de construcții, la fete 
(376 concurente), și Școlii profesio
nale C.F.R„ la băieți (272 de concu
renți).

Cornel POPA-coresp. județean

4.000 DE STUDENȚI 
DE LA A.S.E.,

LA „CUPA VICTORIEI44
Catedra de educație fizică și sport 

de la Academia de Studii Economice 
din București organizează miercuri, 
pe Stadionul Tineretului, un mare 
festival al sporturilor, care va fi 
dotat cu „Cupa Victoriei". Se preco
nizează ca aceste întreceri de masă 
să devină tradiționale. Disputele vor 
cuprinde probe de atletism (100 m, 
lungime, greutate, 500 m, 1 000 m. șta
feta 4 X 400 m). meciuri de handbal, 
bt-.schet. volei, rugby și întreceri de 
judo. Se scontează pe prezența a 
peste 4.000 de universitari.

Tot cu acest prilej va avea loc și 
o repriză de gimnasti-că a studentelor 
de la A.S.E., precum și o demonstra
ție a gruoului acrobatic de la 
l.E.F.S.

Primul start se va da la ora 16,00.

TOTUȘI LIPSURILE...

„CUPA PRIMĂVERII" LA ÎNOT

PENTRU STUDENȚI Șl STUDENTE

Duminică dimineața, peste 200 de 
înotători, studenți «i studente, și-au 
dat întîlnire la bazinul acoperit de 
la „Complexul 23 August" pentru a-și 
disputa „Cupa Primăverii*.  Cadrele 
didactice de la catedrele de specia
litate ale institutelor de învâțămînt 
superior din Capitală au asigurat o 
bună organizare competiției. Au avut 
loc probe de 100 m liber, bras, del
fin și spate, pentru băieți și fete, 
precum și ștafete de 4 x 100 m liber 
băieți și 4 x 100 m mixt băieți ș! 
fete.

Disputele aprige, interesante, au 
demonstrat marea dorință de întrecere 
a tineretului nostru universitar, iar 
■unele rezultate înregistrate atestă 
reale posibilități de creștere a per
formanțelor studențești în această dis
ciplină. La sfîrșitul competiției a fost 
alcătuit clasamentul final care are 
următoarea configurație : 1. Univer
sitate 119 p, 2. Politehnică 117 p, 
3. l.E.F.S. (?) 73 p, 4. A.S.E. 47 p, 
5. Medicina 38 p, 6. Arhitectura 6 p, 
7. Construcții 6 p, 7. Arte 1 p.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Mihai Sorescu și Petre 
Teodorescu (Politehnică), Cristina Stă- 
nescu, Cristina Gorbați și Mihaela 
Predoescu (Universitate). Ica Pădu- 
răieanu și Beatrice Malahin (A.S.E.), 
Renate Kartman și Georgeta Cer- 
beanu (l.E.F.S.).

Studentele facultăților bucu~eș: ?ne de Mmematicfi și Chimie, locatarele 
Blocului C de la Complexul Groetfrejri. participă săptămînal. în timpul 
liber la activități sportive. Inițiatoarea lor a fost maestra sportului la 
handbal Lidia Scat eseu. Numărul amatoarelor de a se destinde astfel, 

dună orele încordate de studiu, este f*  continuă creștere.

SE CUNOSC ANALIȘTII
(Urmare din pag I)

ÎN VERDELE CRUD

AL PĂDURII BĂNEASA

VCeea), cat t<—U ani — Constantin 
XedeScu (Drăgășar.i). cat. peste u
— Const, ionescu (Crețem). <P. GTOR- 
NOIU)

(Urmare din pag 1)

în decorul verde al pădurii, în 
Imediata apropiere a poligonului Tu
nari. s-au întrecut 102 băieți și 74 
de fete, repartizați In 73 de echipe 
pe categorii de virată sub 14 atu, 
juniori mici și juniori mari. Marea 
majoritate a concurenților și concu
rentelor au dovedit o burtă pregă
tire, au demonstrat că știu să meargă 
repede după... hartă sî busolă. Ei au 
avut de străbătut un traseu ce se În
tindea de la 4 la 6 km, cu atinge
rea unor posturi fixe de control.

Iată cîștigătorii : FETE : cat. sub 
14 ani : Surorile Astried și Heige 
Oswald (Liceul 21) — traseu parcurs 
in 42 de minute din cele 75 acordate, 
junioare mici : Gabriela Stapcu și 
Neta Andrei (Șc. gen. 87) 87 min (96), 
junioare mari : Nicoleta Draga și E- 
lena Glonț (Voința) 60 min. (100) ; 
BĂIEȚI : cat. sub 14 ani : Cristian 
Repanzu și Cristian Voinea (Lie. 
C A. Rosetti) 48 min (75), juniori 
mici : Comei Donea și George Ioniță 
(Lie. Matei Basarab) 91 min. (96), ju
niori mari : Sorin Gerghișan și Ni- 
colae Mavropol (Voința) 44 min (100).

Primii clasați au fost distinși cu 
diplome și numeroase premii. De a- 
semenea, el au cucerit dreptul de a 
participa Ia finala pe Capitală a com
petiției.

BAIA MARE : Traseul întrecerii a fost 
ales între centrul nou și cel vechi. el 
găzduind peste 400 de tineri care și-an 
disputat tsttnnle județene. Iată primi) 
doi clasați, care vor participa la finala 
de la Arad : V. Hobeanu (Vișeu) și V. 
Dan (B. Mare) la cat. 15—16, băieți- 
Georgeta Vancea (Șomcuța Mare) si 
Maria Buda (Tg. I.ăpcș), la fete ; V. 
Ingovschi (Vișeu) și G. Hapea (Vișeu) 
la cat. 17—19 ani. băieți și Ioana Cos
tea (Sighet) și Era Tipțer (Sighet) la

300 de participam1. Derina Feraeș fȘc 
gen. Șimieuj Si.van*ei). Rodit* Oaie*
(Lie. ped. Zalău), Grațiana Strău tUC- 
ped. Zalău) la categoriile rezervate fete
lor și V. Muresan (Șc. gen. GtgMu pe 
Someș), P. Drâgan (Lie. ind. Z-.ti--. 
Gheorghe Șiling (Asoc. sportivă Lrrr»> 
la cele ale băieților, au fost ciy et.-'-ri: 
merituoși ai curselor. (M. BOSiTOfl i

fete : M. Mare (Sigbet) ți V. Roman
(B. Mare) la peste a:xL TAfeti
și Valeria Biri’U de sub
ratntte) ți Florsra L» Mare) M
fere. (T. tohAtixi

SMB
de sport rvi ore

putat etapa pe Jude
în ordinea categortnor : Lzicn Ci«-
clea (Șc. prof. E-hL ■fca Mica
(Lie. nr. 2 Orașul Gh. u-Dej) s:
Mihâița Chici oaia si. . ped_ Z La
fete. Arpad Szabo ișjc. n:r. It Ba-
cău). Constantin BaîiBea i «rolxr
Constr. Bacău) și T. Maatea ț< ig A
Bacău), la băieți. O1ie 1ANCV)

ZALĂU. Capitala Ju< Sila> a Sâr*
duit etapa județeanâ a Crosul^l. tînere-
tulul, la startul căreia s-au atri peste

TÎRGOVIȘTE. Organizată de Comite
tul județean U.T.C. și Consiliul jude
țean al sindicatelor. în colaborare ca 
C.J.E.F.s. Dîmbovița, etapa județeană a

Rapid și Dinamo au obținut noi 
victorii în etapa -a IX-a a campio
natului național de polo, dar în 
maniere eu totul diferite. Ferovia
rii au jucat la bazinul acoperit Flo- 
reasca cu Voința Cluj, echipă afla
tă pe locul III, în timp ce foștii 
campioni au preferat piscina lor 
descoperită pentru a se întrece cu 
formația Progresul.

Prima partidă a fost deosebit de 
echilibrată. Potențialul rapidiștilor 
a fost substanțial scăzut prin ab
sența lui C. Rusu și Schervan (de- 
veniți indisponibili după turneu) 
de Ia Pescara), fapt sesizat cu ușu
rință de „7“-le clujenilor, care a 
atacat de la început cu mult curaj. 
De la 1—0 pentru Rapid, scorul a 
ajuns 3—1 pentru Voința ; la mij
locul partidei însă, scorul devenise 
egal (3—3). Mai omogenă și cu un 
atac mai productiv, lidera clasa
mentului a trecut repede la con
ducere (4—3). La această situație 
însă, o eroare gravă a oficialilor

i ATLETISM
(Urmare din pag. V

gătire a atieților nu trebuie să sca
pe din vedere acest amănunt. Deci, 
se impune continuarea pregătirii la 
parametrii cei mai ridicați.

• Că Dinamo conduce în clasa
mentul general al competiției nu 
este nici o surpriză, cunoscînd for
țele de care dispune acest club, 
de -mai multe ori campion al țării 
la atletism. In schimb, marea re
velație o constituie evoluția repre
zentativei județului Argeș, alcătuită 
în majoritate din juniori foarte ta- 
lentați. în clasamentul echipelor 
feminine, Argeșul a și luat o se
rioasă opțiune pentru cîștigarea ti
tlului pus în Joc, avînd de acum 
un avantaj de 52 de puncte ’. Este 
înainte de toate o exprimare con
cretă a seriozității cu care*  se pri
vește activitatea atletică în acest 
județ, a muncii pasionate desfășu
rată de atleți și de specialiști. în 
acest context ni se pare semnifi
cativ ■ și faptul că tov. Constantin 
Crețu, prim vicepreședinte al CJEFS 
Argeș a ținut să asiste la întrece-

„CROSULUI tineretului»
caplins 390 de concurența din cei 35 000 
de participant4 din etapele anterioare, 
îată-i pe ce*  12 tineri care au obținut 
dreptul ce a se presents la etapa finală: 
Elena Gorgan (Lie. Fie ni). Maria Nuțâ 
(Șc. ger- Gura Ocr.ițeî). Eugenia Tudor 
(Lie. 3 Tîrgoviște). Veronica Furnică 
(Lie. 3 Tfc.gov lșih). SHvla Pîrvu (Școala 
tehnică sanitară Tîrgoviște). Mardi Că
lin (Școala tehnică sanitară Tîrgoviște), 
Euren Manele (Lie. 2 Tîrgoviște). Florin 
De Ii ei ora (Școală generală Gf.ești), Va- 
sKe Pmtaru (Moreni). Constantin Filip

~ z --k Victor Ștefan (com. Țătă- 
rani). Rică Mecanu (Tîrgoviște). (Mișu 
AVAW)

REȘIȚA. Pe trasee dificile, situate in 
împrejurimile stadionului Valea Doria
nului, aproape 400 de reprezentanți a 
peste 23 de localități din județul Caras 
Severin și-au disputat titlurile de cam- 
p.ocî ftxdețesi ai Crosulu fîneretuîu: In 
urm*  unor si mtererante între-

CURSA RAPID —DINAMO CONTINUĂ...
de la masă (au fluierat scurgerea 
celor 45 de secunde în defavoarea 
Voinței, deși un poloist clujean șu
tase evident spre poarta adversă), 
și bucureșrenii, prin contraatacul 
care a urmat, au urcat scorul la 
5—3. Din acest moment, oaspeții 
nu s-au mai concentrat și s-au lă
sat dominați de echipa feroviară, 
care a învins cu 8—6 avînd cel 
mai bun om în Ilie Slăvei. Au în
scris : Slăvei 4, Țăranu 2. Băje- 
naru, Olac (Rapid) și CI. Rusu 4. 
Fîitop, Șt. Szilâgy (Voința). A ar
bitrat N. Nicolaescu (Buc.).

Dinamo a întrecut din nou la 
scor formația Progresul, înscriind 
în ultimele 5 minute tot atîtea go
luri cit reușise în primele trei re
prize. Adevărul este că poloiștii 
de la Progresul, neacomodați cu jo
cul în aer liber, s-au sufocat pur 
și simplu în final, permițînd di- 
namoviștilor să-și rotunjească 
golaverajul. Scorul de 10—1 (1—1, 
3—0, 1—0, 5—0) a fost realizat de : 
Rus 2, Nastăsiu 2, Popa 2, Lazăr,

Frinea. D Pw^e-r» M Fopescu 
(Dinamo) ți TrW«rrxt (Progre
sul). Albițiu : Gh Damiim țBoc)

Mnon VASiUU

La Cluj. PoE*enn:ca  a obținut a 
doua victorie in campionat. învin
gi nd pe ILFÂ cu 5—4 (1—6. 2—1, 
0—2, 2—1). Gazdele au condus cu 
3—1, bucurețtenii au egalaț (3—3), 
iar clujenii au realizat succesul 
prin două goluri marcate în SnaL 
Realizatori: V. Pop 3, Covaci. E. 
Pop (Politehnica) ți Bidîniri. Kro
ner, Vasil co. Banca (LE.FJSJ. A 
arbitrat F. Simon (Tg Mureș). (S. 
MIRCEA, coresp.)

CLASAMENT

1. Rapid 1 » 0 0 52—23 18
2. Dinamo 9 8 0 1 79—23 18
3. Voința 10 5 0 5 50—57 10
4. Progresul 10 3 0 7 33—56 6
5. I.E.FS. 10 2 0 8 31—56 4
6. Politehnica 10 2 0 8 28—64 4

UN START (REUȘIT!) NU POATE FI
rile diviziei. Ceea ce n-am văzut 
să fi Tăcut alțl conducători ai miș
cării sportive din Brașov, Cluj sau 
Timiș !

• Dintre vedetele concursurilor 
de pe stadionul Republicii cea mai 
frumoasă impresie a lăsăt-o tînă- 
rul semifondișt metalurgist Gheor
ghe Ghipu. Maniera categorică în 
care și-a întrecut adversarii la 800 
m și mai ales la 1500 m, perfor
manța excepțională de la 1500 m 
(3:40,4-record european de juniori), 
ca și seriozitatea cu care se pregă
tește sînt garanții că acest alergă
tor are șanse mari de a cîștiga un 
titlu la campionatele continentale 
de juniori, de la Duisburg. Fără a 
exagera cu ceva, credem că in 
condiții de concurs mai pretențioa
se, adică cu adversari mai reduta
bili, Ghipu poate obține, chiar în 
acest an, o performanță în jurul 
a 3:38,0 pe 1500 m. Reputatul spe
cialist sovietic Pudov, care l-a ur
mărit nu de mult pe Ghipu, a 
declarat că acesta are o „valoare 
de excepție", iar Mihaly Igloi, un 
alt mare specialist al curselor me
dii și lungi, a apreciat, după Cro

sul Balcanic de la Istanbul, că 
Ghipu are posibilități de a ajunge, 
în scurtă vreme, printre marii aler
gători ai lumii.

Ghipu face zilnic cite două an
trenamente, sub conducerea Geor- 
getei Dumitrescu. Sîmbătă, chiar în 
ziua lui 3:40,4, a făcut de dimi
neață un antrenament tare. Aceas
ta exprimă, dacă vreți, seriozitatea 
pregătirii atletului, dorința lui de 
a obține performanțe mari. In ceea 
ce-I privește, dat fiind faptul că 
el este încă junior, va trebui avut 
în vedere, cu toată grija, să nu 
fie prea solicitat în concursuri, 
pentru a nu-1 uza fizic și psihic!

• Același lucru, privind uzura, 
se poate spune și despre alți atleți 
tineri, care prin forța împrejurări
lor și a valorii lor, vor fi chemați 
anul acesta să îmbrace atît tricoul 
reprezentativei de juniori, cit și 
pe al celei, seniori, să participe 
la concursuri din ambele categorii 
de vîrstă. Atenție, ‘deci !

e Dacă nu se ian urgent măsu
rile necesare, nu peste multă vre
me. îîu Vom avea săritori cu 
prăjina. La ora ăctuală există o

Fără doar și poate că recenta du
blă întîlnire, a 15-a, dintre repre
zentativele României și puternicele 
selecționate ale R. D. Germane, des
fășurate sîmbătă și duminică pe a- 
rena Rafinorul din Ploiești, a fost 
cea mai viu disputată din istoria 
întrecerilor popicarilor fruntași din 
cele două țări. Atit în partida femi
nină, cit și în cea masculină, re
zultatul a fost incert nînă Ia ulti
mele schimburi, victoria surîzînd în 
final gazdelor, grație unui plus de 
putere de luptă. Tot doi _ români, 
Cornelia Petruscă și Iosif Tismănaru 
au fost laureații turneului individual.

Confruntările de la Ploiești au fost 
importante pe mai multe planuri pen
tru loturile naționale de seniori. In 
primul rînd, reprezentanților țării 
noastre le-a revenit dificila misiune 
de a-și lua revanșa, în urma înfrân
gerii suferite anul trecut la Halle, 
in fața unor formații (sextetul mas
culin deține titlul suprem) decise 
să-și apere cu strășnicie prestigiul de 
care se bucură în drena mondială. 
Apoi, echipele României au apărut 
remaniate, pe cele patru piste debu
tând cîțiva popicari tineri, remarcați 
in campionatul divizionar.

Cum s-au comportat acești debu- 
tanți ? Incredințindu-i-se un post de 
mare importanță si anume de... des
chizătoare a pîrtiei, rapidista Florica 
Filip a început jocul stăpînită de o 
explicabilă emotivitate, dar pe par
curs și-a regăsit ritmul normal și a 
înregistrat un rezultat mai mult de
ci*  mulțumitor : 403 p.d. Cealaltă ju
cătoare promovată în echipa repre
zentativă. Elena Bîrligea (eleva an
trenorului Cristian Păunescu de la 
Petrolul Băieoi) a lăsat... tracul în 
vestiar și a acționat cu mai multă 
siguranță, fiind — cu cele 421 p d — 
una din principalele autoare ale suc

cesului. De asemenea, clujeanul Iuliu 
Bice, dornic de afirmare, a dovedit 
precizie în lansarea bilei, reușind 
să-și depășească adversarul direct la 
un scor apreciabil : 915—870 p d. Prin 
urmare, se poate afirma că noul val 
cuprinde urmași de nădejde ai popi
carilor care au reușit, — se știe — 
să-și cucerească un binemeritat Ioc 
în elita internațională.
Dintre sportivii de bază ai selec

ționatelor noastre, Cornelia Petrușcă, 
această neobosită... închizătoare de 
pluton, Ana Petrescu, Ildiko Groză- 
vescu, Iosif Tismănaru și în mai mică 
măsură Ludovic Martina si-au recon
firmat valoarea. Din păcate, însă, bi
lanțul nu este pozitiv pentru toți 
ceilalți componenți ai echipelor na
ționale. De pildă. Elena Trandafir și, 
mai ales, Gheorghe Silvestru, Petre 
Purje și Ilie Băiaș s-au chinuit în 
unele manșe să găsească „ulița" din 
lăcașul popicelor. Ultimii doi jucă
tori, care preluaseră un avantaj de 
132 p d, nu numai că nu au fost ca
pabili să-l mărească, dar la un mo
ment dat adversarii lor reduseseră 
handicapul doar la 17 p d, acționînd 
cu o precizie de parcă ei s-ar fi an
trenat pe pistele respective. Sportivii 
vizați nu- au dat randamentul scontat 
nici în turneul individual.

Așadar, după această întîlnire, în 
care antrenorii Alexandru Andrei (f) 
și Tiberiu Szemani (m) au promovat 
cu mult curaj cîteva .elemente de 
perspectivă, se desprinde concluzia că 
tineretul a fost la înălțime, iar unii 
sportivi consacrați s-au prezentat slab, 
probabil ca urmare a unei pregătiri 
sumare, cohsiderindu-se senatori de 
drept în loturile reprezentative.

Traian ANDRONACHE

Timp de două zile, sala Școlii 
sportive nr. 2 din Timișoara a găz
duit întrecerile finale ale celei de 
a treia ediții a campionatelor repu
blicane individuale de copii, la star
tul căreia au fost prezenți 212 con
curenți. „Spre deosebire de pri" 
mele două ediții — ne-a declarat 
L. Vasilescu, președintele colegiu
lui central al arbitrilor — la con
fruntările de la Timișoara a ieșit 
în evidentă un evident progres teh
nic al micilor competitori".

Cele mai bune rezultate le-a_u 
obținut copiii de la Școala sporti
vă din Municiniui Gh. Gheorghiu- 
Dej, Sc. sp. Sibiu. Șc. sp. Miercu
rea Ciuc, Sc. sp. nr. 2 București 
si cei de la Casa pionierilor din 
Timișoara. Campionii Adrian Sur- 
ghe (Casa pionierilor Timișoara), 
Mîrcea Mihu (Șc. sp. Sibiu) și Mi
hai Iulian (Chimia Tr. Măgurele) 
au primit diplomele destinate celor 
mai tehnici concurenți.

Iată campionii renublicani _ ai a- 
cestei ediții : copii 15—16 ani: cat. 
58 kg — Adrian Surghc (Casa pio
nierilor Timișoara), cat. 65 kg. — 
Duru Santa (Șc. so. Deva), cat. 
75 kg _ Mircea Frătieă (Șc. sp. nr. 
2 București), cat. 85 kg — I.mil 
Mihnea (Șc. sp. Unirea Iași), cat. 
4.85 kg — Ionel Balint (Vagonul 
Arad ) : copii 13—14 ani : cat. 35 
kg — Robert Sîrbu (Șc. Sp. Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej), cat. 40 
kg — Albert Daniel (Șc. sp. Miercu
rea Ciuc). cat. 45 kg — Marin 
Zamfir (Casa nionierilor Focșani), 
cat. 50 kg — Mircea Mihu (Șc. so. 
Sibiu), cat. 55 kg — Gheorghe Ma
rinescu (Sc. SD. 1 București), cat. 
60 kg — Ion Calotă (Șc. «n. 1 Bucu
rești). cat. 4- 60 kg — Teodor Bo
ra (Vagonul Arad) ; copii H—12

ani: cat. 25 kg — Marian Matei 
(Șc. sp. Energia București), cat. 29 
kg — Laszlo Veres (Șc. sp. Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej), cat. 
32,500 kg — Iulian Mihai (Chimia 
Tr Măgurele), cat. 35 kg — Gheor
ghe Dani (Șc. sp. Oradea), cat. 40 
kg — Gabriel Popa (Șc. sp. Sibiu), 
cat. 45 kg — Zoltan Nagy (Șc. sp. 
Oradea) și cat. +45 kg — Alexan
dru Pop (Casa pionierilor Timi
șoara).
Petre ARCAN — coresp. județean

ETAPĂ DE MARE

„CURSA MUNȚILOR" NU NE-A EDIFICAT

ASUPRA POTENȚIALULUI COMPONENTILOR ECHIPEI NOASTRE PENTRU „CURSA PĂCII"
A XiV-a ediție a „Cursei Mun

ților" organizată de clubul Dinamo 
și A.S. Loto—Pronosport — recent 
încheiată — necesită unele co
mentarii. în primul rînd, era 
de așteptat ca experiența de 
anul trecut unanim considera-

RAPID - PRABNICZANKA CRACOVIA
5-5 LA „(BERC1* (juniori)

Sîmbătă seara, în sala Ciulești, a 
avut loc intilnirea internațională 
de lupte libere dintre formațiile de 
juniori ale cluburilor Rapid și Prad- 
niczanka Cracovia. La capătul unor 
partide extrem de disputate, în care 
tinerii luptijsri au etalat frumoase 
cunoștințe tehnice, intilnirea a luat 
sfirșit cu un rezultat egal : 5—5. 
Pentru stabilirea acestui scor final, 
elevii ankenorjlui Vasilc Pătrașca 
au trebuit să facă eforturi deose
bite. juniorii fiind adver
sari nrU«'.ao_i cua. eunosca..

Din rindul echipei Rapid s-au de
tașat printr-o evohrtie re-narcabilă 
Victor Tmnesre (-r.vmfiâtor eu 20—T 
in me“.-l cu Marek Klosewsfc). Nr- 
eMae Derebaațu și Aurel Bălăiana 
(cistigători prin tus in urma unor 
evoluții excelente). Tînărul campion 
de juniori Anrel Bălăianu a înce- 
p-jt partid sa cu Jan Reszka intr-un 
ritm extraordinar. Un torent de 
procedee tehnice reușite. încheiate 
cu o ariincare peste șold cu prin
derea coapse: a pus capăt luptei in 
r--: puțin de două minute. Cele
lalte victorii ale rapidiștilor au fost 
realizate de Iulian Dumitrache (prin 
ruj astrpra lui Riczard Wieckowski, 
dar nu înainte de a trece el printr-o 
situație dificilă) și Paul Prisăcaru 
âa puncte, în meciul destul de echi
librat cu Jan Otierzvnski). Ion 
Dumitru și Trăită Severin, deși s-au 
comportat bine, au fost învinși la 
puncte, iar Ilie Chitea, Nicolae Vizi- 
•:u si Tudor Ivan au pierdut prin 
tuș. (M. Tr.)

,,CUPA DINAMO“
Cu ocazia' aniversării a 25 de 

ani de activitate, clubul din șoseaua 
Ștefan cel Mare organizează un 
concurs de tenis, deschis celor mai 
buni seniori, juniori și fete, dotat 
cu „Cupa Dinamo". Primii favoriți 
în proba de simplu sînt V. Marcu 
și I. Sântei, fapt care nu va împie
dica pe principalii lor adversari — 
Tr. Marcu, S. Mureșan, V. Sotiriu 
și C. Popovici — să aspire la cuce
rirea trofeului pus în joc.

Jocurile se dispută zilnic, pe te
renurile din parcul sportiv Dinamo, 
între orele 8,30—12,30 și 15,30— 
19,30.

DECÎT UN START».
serioasă penurie de prăjini. Marian 
Voicu, un tînăr talentat (4,76 m 
în 1972) practic nu mai are cu ce 
să sară, iar Cornel Anton, atletul 
care vine, și-a rupt sîmbătă ultima 
prăjină pe care o avea...

• N-am fi crezut o asemenea po
veste, dacă n-am fi văzut-o, cum 
se spune, cu propriii ochi... Sîm
bătă, la seria a patra a cursei mas
culine de 100 m, din cauza pistolu
lui defect, startul a fost dat de... 
14 ori, ceea ce, evident, a însemnat 
un mare consum de energie pentru 
alergători. N-ar fj fost nici o pro
blemă dacă la stadion ar fi exis
tat și un pistol de rezervă !

e Dintre participanții la prima 
etapă a diviziei ne-a reținut aten
ția un alergător pe 400 m, din Bra
șov, care n-a avut însă șansa să 
concureze în finală. în serii a ob
ținut 49,2, ceea ce poate că n-ar 
spune prea mult dacă n-am ține 
seama de faptul că autorul acestei 
performanțe, Wilhelm Krauss (an
trenor Liviu Mereuță), este născut 
în anul 1956 și că are o statură 
de-a dreptul impresionantă : 1,86 m!

tă drept deosebit de reușită (este 
vorba de etapă contra cronometru 
individual: Furnica — Cota 1 400, 
probă în premieră pe țară) să fie 
reeditată. Or, tocmai această etapă 
a fost exclusă din programul com
petiției, motivîndu-se că ea ar su
pune pe concurenți la un efort 
prea mare, acum în preajma star
tului importantei competiții „Cursa 
Păcii". Nu știm cit ar fi putut dău
na o atare probă scurtă, de numai 
cîțiva kilometri, unor cicliști de 
primă mină, gata să înfrunte cei 
peste 2 000 km ai „Cursei Păcii", 
cu escaladări mult mai dure și ’ mai 
luhgi. Ceea ce însă știm cu certi
tudine este că — excluzînd aceas
tă etapă — întrecerea a pierdut 
din interes.

Ca și în anii trecuți, „Cursa 
Munților” ar fi trebuit să 
constituie și de data aceas
ta o ultimă și concludentă ve
rificare a selecționabililor noștri 
pentru „Cursa Păcii". Cel care a 
corespuns întru totul unei atari 
sarcini a fost Vasilc Teodor, iar 
în imediata lui apropiere s-a situat 
VasSle Selejan. Cit privește cei
lalți. N. Andronache. este drept, 

I s-a agitat mult dar nu ne-a con

vins ; I. Cernea deși a ocupat un 
loc onorabil în clasamentul gene
ral l-am fi dorit prezent și în ac
țiunile de avanposturi spre a ne 
putea formula o părere asupra com
bativității lui, iar Al. Sofronie, am 
vrea să credem că doar numeroa
sele pane l-au reținut de la o, mai 
edificatoare afirmare. în rest, C. 
Grigore, realmente șters ca -și C. 
Tănâse, alegerea lor fiind — după 
părerea noastră — complet neinspi
rată. Am dori ca desfășurarea 
„Cursei Păcii" să ne dezică această 
afirmație, în care caz ne-am bucura 
în mod sincer.

Considerăm „Cursa Munților" 
drept încheierea primei perioade 
competiționale a actualului sezon, 
iar ..Cursa Păcii" un examen de 
verificare deosebit de sever pe care 
reprezentanții noștri îl vor susține 
în compania celor mai valoroși ru
tieri amatori din Europa. în ase
menea condiții nu putem prevedea 
comportarea pe care o vor avea re
prezentanții noștri în „Cursa Păcii" 
întrucît abia la „Cursa Munților", 
a patra confruntare internațională a 
sezonului, ei s-au situat ceva mai 
rnroape de așteptările noastre.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

ATRACȚIE 

LA MOTOCROS
Etapa a II-a a campionatului republi

can de motocros, desfășurat duminică 
la Zămești, a supus pe concurenți la un 
serios examen. Organizatorii întrecerilor. 
F.R.M. și secția moto Torpedo din lo
calitate, aU ales un traseu mai dificil 
decît cel al reuniunii inaugurale.

Disputele motociciiștilor avansați (s-a 
dat startul în comun concurenților de 
la clasele 250 și 500 cmc), au îneîntat 
publicul, ei făcînd o demonstrație de cu
raj și îndemînare. Principalii animatori 
ai primei manșe au fost Ștefan Chițu 
la 250 cmc și Traian Moașa la 500 cmc. 
Aceștia au avut în Adam Crisbai și, 
respectiv, Constantin Goraa pe cei 
mai periculoși adversari. Duelurile 
dintre alergătorii menționați au conJ 
tinuat cu și mai multă înverșu
nare în manșa următoare, de data 
aceasta învinșii luîndu-și o binemeri
tată revanșă. La reușita spectacolului 
motociclist au mai contribuit Petre 
Lucaci (în evident progres), Paul Fili- 
pepcu (in manșa a II-a), Fr. Szinte, N. 
Murgocî (aflat în primul an de seniorat), 
T. Bălănoiu, D. Moțișan. și FI. Davides- 
cu, Angajați în . aprige dispute pentru 
un loc cît mai bun.

Cursele tinerilor motocrosiști au fost 
dominate copios de juniorul Gh. Barbu 
și E. MuTne'r, care, dacă vor fi supuși 
unui atent proces de instruire, vor pu
tea deveni performeri d'e nădejde.

REZULTATE TEHNICE: motoreta Mo. 
bra — 1. E. Mulner (Torpedo Zărnești) 
8 p. 2. D. Ardeleanu (St. roșu Bv.) 6, 
(restul concurenților au .abandonat); ju
niori — 1. Gh. Barbu (Loc. Ploiești). 8 
,p, 2. E. Lucaci (Torpedo Zărnești) 6 p.
3. T. Ișac (Muscelul. Cîmpulung) 4 p : 
clasa 250 cmc — 1. Șt. Chițu (Poiana 
Cîmpina) 8 p? 2. A. Crisbai (St. roșu 
Bv.) 6 p, 3. P. Lucaci (St. roșu Bv.) 4 p,
4. Fr. Szinte (Torpedo Zărnești) 3 p.
5. N. Murgoci (Poiana Cîmpina) 2 p. 6. 
T. Bălănoiu (Victoria Moreni) in; clasa 
500 cmc — i. Traian Moașa (§T. roșu 
Bv.) ,8 p, 2. C. Goran' (Poiana Cîmpina) 
6 p. 3. P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 4 p. 
4. D. Moțișan (Victoria Moreni) 3 p, 5. 
FI. Davidescu (Victoria Moreni) 2 p, 6. 
Tr. Nistorescu (I.T.A. Tg. Jiu) 1 p.

CLASAMENTELE .dENERALE, DUPĂ 
DOUA ETAPE: motoreta Mobra — 1. E. 
Miilner 16 p. 2. D. ;J:Ardeleanu 6 p. 3.
1. Lăncrănjan (St. roșu Bv.) G p; juni, 
ori — 1. Gh. Barbu 8 p. 2. Gh. Oproiu 
(Poiana Cîmpina) 8r-D.tcf. T. Isac 8 p: 
clasă 250 cmc — T/’A.r Crisbai 12 p,
2. st. Chițu 11 p. 8 p ;
clasa 500 cmc — 1, ^.â^tpașa 12 p., 2. 
C. Goran 12 p, 3. P.^i^i^c.scu 8 p.

Cititorii se vor înpoate, de ce 
cîmpineanul Mihai cîștigătorul
primei etape, .nu clasamentul
clasei 250 cmc. Deși, a'‘{acut duminică o 
cursă excepțională, rescind aproape tot 
terenul pierdut după o .căzătură în pri
ma manșă, M Banu nu -e maț apărut 
în ultimul tur. deoarece arbitrul de so
sire i-a indicat, după cum susține el, 
steagul de intrare în parcul de mașini.- 
Neputînd însă contesta cu probe indi
cația greșită a arbitrului. M. Banu a 
pierdut o etapă muncită. Păcat !

Troian IOANÎȚESCU

ȘI D. LONEANU

E. COT AN (dresaj), N. VLĂD

(obstacole)—ÎNVINGĂTORI
Sîmbătă și duminică, tribunele 

bazei hipice din calea Plevnei au 
devenit neîncăpătoare pentru iu- 
tltorii sportului călare, dornici 
să asiste la concursul dotat cu „Cu
pa Dinamo", organizat (excelent) 
cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de activitate a acestei unități spor
tive de frunte. Au participat spor
tivi de la Steaua, Filmul, Petrolul 
Ploiești și Dinamo.

Primii care s-au prezentat la 
startul probelor au fost specialiștii 
în dresaj, care au oferit celor pre
zenți un spectacol plin de grație și 
eleganță, cei 13 concurenți între- 
cîndu-se în cadrul a două catego
rii: ușoară și „Sf. Gheorghe". în 
ambele, cea mai bună comportare 
a avut-o Eugen Cotan (Filmul) cu 
Baba Novac, care a ocupat primul 
loc intrind, totodată, și în posesia 
trofeului. Desigur, nu pot fi omise 
evoluțiile dr. Panait Sîrbu (Dina
mo) cu Snob, la categoria ușoară, 
și a juniorului Sorin Soveja 
(Steaua) cu Prislop, la „Sf. Gheor
ghe", care s-a remarcat, apoi, și 
Ia obstacole.

Clasament: cat. ușoară.- 1. Eugen 
Cotan cu Baba Novac 330 p, Panait 
Sîrbu cu Snob 322 p, Vasile Tudor

(Steaua) cu Brad 318 p. cat. „Sf. 
Gheorghe": 1. Eugen Cotan cu 
Baba Novac 875 p, 2. Sorin Soveja 
cu Prislop 837 p, 3. Vasile Tudor 
cu Brad 828 p.

Desigur, cea mai atractivă zi a 
fost cea de duminică, fiind progra
mate întrecerile de obstacole. Con
cursul a fost deschis de disputa ju
niorilor. Dinamovistul Nicolae Vlad 
și-a adus aminte că este campion 
balcanic, a evoluat sigur, reușind 
să termine parcursul cu 0 p, pena
lizare cu toți cei 3 cai (Jantuan, 
Campion, Paring) cu care a intrat 
pe pistă. Tot fără greșeală au în
cheiat Monica Ringheanu (Dinamo), 
cu Viniciu, Ileana Mărgineanu 
(Steaua) cu Pipăruș și Mugurel 
Condnrățeanu (Dinamo) cu Milano

Cupa a revenit tînărului Nicolae 
Vlad.

Foarte spectaculoasă si pasio
nantă a fost întrecerea din cadrul 
categoriei ușoare, la startul căreia 
s-au prezentat 26 de concurenți. 
Pentru desemnarea cîștigătorului 
a fost necesar să se dispute un 
parcurs de baraj, victoria revenind 
lui Mihai Aluneanu (Filmul) cu 
Arogant, urmat de Sorin Soveja 
(Steaua) cu Viorica și Dumitru Lo- 
neanu (Steaue) cu Atlas.

Stelistul Dumitru Loneanu o avut o evoluție foarte bună în „Cupa Di- 
namo“, cucerind trofeul rezervat seniorilor.

Foto i Theo MACARSCHI

IN „CUPA DINAMO‘‘
Avînd în vedere că și in proba 

cu caii începători, Dumitru Lonea- 
nu a ocupat un loc fruntaș, conform 
regulamentului, prin adiționare de 
puncte. „Cupa Dinamo", tezervată 
seniorilor, a revenit călărețului ste- 
list.

Concursul s-a încheiat cu o pro
bă de ștafetă (8 echipe a 2 călă
reți), primele locuri fiind ocupate, 
în ordine, de Eugen lonescu cu 
Clopoței, Marian SjBSion cu Pegas 
(Dinamp), Gheorghe Moișeanu cu 
Petrișcr, Sile Mircea cu Pelin 
(Dinamo), Cornel Ilin cu H 3) Du
mitru Loneanu cu Atlas (Steaua).

Să subliniem, cu această ocazie, 
foarte buna inițiativă de a organi
za la fiecare sfîrșit de săptăm'nă 
astfel de concursuri, care, prefa- 
fi.nd sezonul competițional oficial, 
oferă excelente prilejuri de verifi
care a stadiului de pregătire a că
lăreților, de redare a unor cai cu 
mai puțină experiență și — nu 
în ultimul rînd — de popularizare a 
acestui frumos sport.

Emanuel FÂNTÂNEANU

AL. BOZAN PE LOCUL 2 
LA KISKUNHALAS

La Kiskunhalas (Ungaria) s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de obstacole la care au luat parte 
călăreți din U.R.S.S., Iugoslavia, 
Bulgaria, România și Ungaria. La 
întreceri au fost prezenți și spor
tivii români Al. Bozan, I. Popa și 
C. Ilin. în proba de vînătoare (44 
de concurenți), Al. Bozan cu Cerbu 
a_ obținut un rezultat bun, ocu- 
pînd locul doi, în timp ce în pro
ba de ștafetă echipa română (Al. 
Bozan cu Baiaz’d. I. Popa cu Goya 
și C. Ilin cu Zefir) s-a clasat pe 
locul patru; din 15 formații care 
au luat startul.

SENIOR!! LA SOFIA...

între 11 și 13 mai, în capitala 
Bulgariei, se va desfășura un con
curs internațional de obstacole, re
zervat călăreților seniori. . La a- 
ceastă tradițională întrecere vor fi 
prezenți și Constantin Vlad, Dumi
tru Velea, Oscar Keeer, Aurelian 
Stoica, însoțiți de antrenorul Gheor
ghe Antohi.

... JUNIORII LA NOVI-SAD

La Novi-Sad (Iugoslavia) va avea 
loc, între 11 și 13 mai. tradiționa
lul concurs internațional de obsta
cole, destinat juniorilor. Țara noas
tră va fi reprezentată de Dania 
Popescu, Nicolae Gheorghe, Paul 
Mazilu, Victor Conțiu, însoțiți de 
antrenorul Dumitru Velicu.

Tfc.gov
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SELECȚIONATA DE TINERET, LIDERĂ ÎN GRUPA SA...

...DAR TOCMAI POZIȚIA ACEASTA OBLIGĂ!
Echipa 'noastră reprezentativă de 

tineret (pînă în 23 de ani) a pre
luat conducerea grupei preliminare a 
campionatului european din care mal 
fac parte formațiile similare ale Al
baniei și R. D. Germane. Prin vic
toria de duminică, cu 2—1 (1—0) de 
la București In fața teamulul alba
nez, echipa antrenată de Cornel Dră- 
gușin și Emeric Jenei a luat o se
rioasă opțiune pentru calificarea în 
faza superioară a campionatului eu- 
rbpean de tineret. Spunem aceasta, 
deoarece pentru a cîștiga grupa, echi
pei noastre îi mai trebuie o singură 
victorie în dubla întîlnire cu repre
zentativa similară a R. D. Germane ; 
iar primul meci se va disputa Ia 
26 mai, la Pitești. In numele acestui 
ideal, victoria in prima partidă — 
ceea ce înseamnă, automat, califica
rea în sferturile de finală ale com
petiției continentale — în numele u- 
nor rezultate bune în viitor, trebuie 
analizat cu luciditate și obiectivitate 
jocul echipei noastre în partida de 
duminică și, în primul rînd, descifrate 
marile cauze ale unei evoluții care nu 
ne-au mulțumit. Sigur, evoluția de 
duminică — care nu l-a putut mul
țumi nici pe antrenorul Cornel Dră- 
gușin, afectat de faptul că „jocul în 
totalitatea lui nu a putut arăta ade
vărata valoare a echipei și posibili
tățile jucătorilor" -— trebuie anali
zată în funcție de replica adversaru
lui (neașteptat de bun), dar și a 
cauzelor născute de însăși echipa 
noastră. Pentru că, în fond, ceea ce 
ne interesează, acum, sînt CAUZELE 
care pot produce efecte superioare in 
viitorul imediat.

A fost o victorie prețioasă, o vic
torie care ne-a bucurat. Dar o bucu
rie care putea fi foarte ușor ratată 
în repriza secundă. Putea fi, pentru

Singur între trei adversari foarte dectfi. Daeu Gecrgrsni în tricou de 
culoare deschisă) nu poate decit să ffrireasct ea rej-rt după fttcd o 
ocazie irosită. Foto: S BAKCSY

după golul marcat în minutul patru. 
Aici ar fi cazul, probabil, să amintim 
de faptul că au abandonat sarcinile 
de joc atît Lucaci — extremă talen
tată ce începuse bine partida cit si 
Dudu Georgescu — care speriat parcă 
de marcajul strict si deeds al apără
torilor albanezi a fugit de responsa
bilitățile postului de vfrf avansat

DUPĂ FRUMOASA VICTORIE DE LA TIRANA
(U undit din pag 1)

Notele acordate de antrenorul CORNEL DRAGUȘIN jucătorilor 
reprezentativei noastre după jocul de duminică : ( avai 8 — An- 
ghelini 7, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 9. Mateescu 5 — Mulțescu 
6 (Vișan6), Dumitriu IV 8+, Moldovan 6 — Lucaci 5 (Anghel 6). 
D. Georgescu 6, Petrescu (5 pentru pnma repriză. 7 pentru a doua).

că marcajul echipei noastre a fost 
superficial, Mateescu, jucător cu ca
lități, dezamăgind la debutul său și 
dereglînd Intr-un fel mecanismul de
fensiv, și așa deficitar tn raport cu 
alte evoluții. Bucuria victoriei mai 
putea fi ratată ți pentru faptul că 
atacanții noștri g-au liniștit prematur.

pentru care fusese preferat lui Roz- 
nai. De fapt, antrenorul Cornel Dră- 
gușin explica renunțarea la un tan
dem omogen Mulțescu — Roznai e 
drept, mai puțin eficace In ultima 
vreme și la echipa de club) prin a- 
ceea că a mizat mult pe centrările 
celor dpuă extreme de meserie

vedere tactic, trebuie să mai adău
găm, în explicarea succesului de 
duminică, puterea de luptă a „trico
lorilor", admirabilul lor efort colec
tiv, mobilizarea tuturor pentru de
pășirea unui adversar tenace, am
bițios, care venea după 3 infrin
ger! consecutive în grupa prelimi
nară și care își punea mari spe
ranțe de reabiiiiare în acest prim 
meci pe teren propriu din suita de 
3 din acest an.

Dar, cu toată opoziția adversari
lor, cu tot jocul lor dezlănțuit din 
primu repriză, meciul acesta a fost 
cîștigat de „tricolori” mai ușor de
ck era de așteptat. A contat aici 
plusul de tehnicitate ai fotbaliștilor 
români, maturitatea lor. calități 
care le-au permis să termine in 
avantaj de două goluri acele pri
me 45 de minute în care elevii lui 
Mușlim Alia atacaseră și ei cu mul
tă energie, fiind chiar, de 2—3 ori, 

I foarte aproape de a marca.

I
în ..economia psihologică" a par
tidei a contat mult golul lui Du
mitru. din lovitura liberă acordată

I in urma unui fault comis asupra 
I lui Iordănescu. Acest gol. obținut 

destul de devreme, a tăiat elanul
I ofensiv al gazdelor. Golul al doi- 
I les a fost un exemplu tipic de 
| contraatac reușit : Dinu a dat o 
I pasă lungă, de peste 30 m, lui 
j Marcu ; acesta a centrat, Troi și 
J portarul albanez au intervenit dar 
i piteș’eanul a reușit să trimită spre 
| poartă : poate că mingea ar li in- 
I oricum in gol. dar Dumitra-

rhe. care urmărise faza, pentru mai
I mi’Ită siguranță, a împins-o, din 
I voleu. in plasă. Avansul de 2—0, 
I des; important, nu era deloc liniș- 
I titor. mai ales în condițiile debu

tului furtunos de după pauză al 
gazdelor. A venit însă curajosul 
slalom al lui Troi, oprit neregula
mentar în careu, și penaltyul trans
format sigur de Diimitraclie, după 
care — în final — jocul a fost 
efectiv la discreția formației româ
ne. GqIuI lui Țarălungă (jucător pe 
care ne permitem să-1 socotim un 
real cîștig pentru lot) a reprezen
tat doar o modestă fructificare a 
unei perioade de joc în care — cu 
mai multă insistență, cu o mai 
bună colaborare între atacanți — 
echipa României ar fi putut marca 
alte 2—3 goluri.

Astfel a fost trecut, la Tirana, un 
obstacol care ne dădea griji, dar 
pe care echipa română l-a depășit 
— repetăm — mai ușor decît seDECLARAȚII a

(Urmare din pag l)
parte sînt bucuros să constat că ju
cătorii au respectat în foarte bună 
măsură indicațiile date, ceea ce a 
dat o notă de pronunțat echilibru 
acțiunilor noastre, atît in faza de 
atac cit și in cea de apărare. In ăl 
doilea rînd, mă bucură faptul că Iu 
echipa națională se formează din nou 
acel nucleu sufletesc, care a existat 
în trecutul nu prea îndepărtat și care 
am convingerea că se va întări și 
mai mult. Remarc întreaga echipă 
pentru felul cum ;< luptat în acest 
joc, iar dacă mi-ați cere să fac totuși 
mențiuni speciale m-aș opri la Săt
măreanu, Dinu. Dumitru, Antonescu, 
Iordănescu și Dumitrache. M-a bucu
rat, de asemenea, revenirea lui Troi 
din repriza secundă".

MUSLIM ALLA (antrenorul echipei 
clbaneze) : „V ictoria echipei române 
este meritată dar diferența este, după 
părerea mea, prea severă. locul s-a

Mi ine,

A
la Timișoara SELECȚIONATA SERIEI A 

DIVIZIEI 1 iNTlLNEȘTE REPREZENTATIVA
ll-a

ț

CATEGORIEI SECUNDE DIN IUGOSLAVIA
fiind meciurile cu carac-

aștepta. Desigur, tocmai această 
replică, mai slabă decît se sconta, 
a reprezentativei albaneze trebuie 
să ne facă in continuare foarte 
atenți. Acest 4—1 nu trebuie ab
solutizat, circumspecția nu irebuie 
să ne părăsească, mai ales acum 
cînd se apropie meciul cu echipa 
R. D. German ă AcCeași intransi
gență față de lipsuri, aceeași exi
gență în pregătire, care au dus la 
remedierile obținute după Kiev, 
trebuie să fie prezente și mai de
parte în activitatea lotului națio
nal de fotbal, același spirit de răs
pundere trebuie să-i anime pe ju
cători. pentru ca evoluția echipei 
noastre la 27 mai să fie și mai 
aproape de ' potențialul său ma
xim, necesar victoriei.DUPĂ MECI
decis in repriza întîi cînd noi am 
ratat înscrierea a cel puțin două go
luri, în timp ce românii au benefit 
ciat de o oarecare șansă atît la pri
mul gol (cînd mingea a trecut prin 
zidul nostru defectuos), cit și la cel 
de-al doilea (cînd portarul Kama a 
avut, lâ acea fază, de două ori po
sibilitatea să pareze balonul). Nu 
vreau să vă decepționez, dar consider 
că echipa română n-a făcut azi o 
partidă deosebită. A fost poate și 
vina căldurii, așa cum spun cei mai 
mulți dintre oaspeții noștri, dar mă 
așteptam la un joc mult mai dinamic, 
mal ales in atac. Echipa mea a făcut 
contră României cel mai slab joc al 
său din ateste preliminarii. A con
tribuit la această comportare decep- 
ționantă accidentarea lui Pernaska in 
primele minute, ca și faptul că doi 
oameni de bază va Bizi și G. Xafa 
n-au fost in plenitudinea forțelor, 
reintrînd incomplet retăcuți după ac
cidentări".

JOCURI AMICALE
Duminică au avut loc mai multe m«- 

ciuri amicale, in unele fiind angajat» 
și formații de prima divizie care au fo
losit duminica de pauză spre a efectua 
partide cu adversari de aceeași cate
gorie. Iată scurte cronici ale acestor in- 
tîiniri :

F. C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 6—3 (3—2)

p« stadionul „1 Mai" din Pitești, In 
prezența a peate 4 000 de spectatori, a 
avut loc duminică întîlnirea amicală de 
fotbal dintre F. C. Argeș și Universi
tatea Craiova. Jocul a plăcut prin ac
țiunile furnizate de ambele echipe, ri- 
dicindu-se la un nivel spectacular deo
sebit. în special în. prima repriză. Re
intrarea lui Dobrin (a jucat 70 minute) 
a dat un plus de vigoare piteștenilor, 
care au concretizat prin ; Roșu (2), 
Cassal (2), Mustețea și Dobrin. Pentru 
craioveni au înscris- Oblemenco (2) și 
Ivăn.

Iile FEȚEANU-coresp.

S. C. BACĂU — STEAGUL ROȘU 
2—0 (1—0)

în partida amicală, desfășurată dumi
nică, ambele echipe au folosit nume
roase rezerve printre care și trei ju
niori: Sosu și Enescu (Sport Club) și 
Gogea (Steagul roșu) care s-au mișcat 
cu destulă vioiciune în teren. în fazele 
de finalizare băcăuanii s-au dovedit 
ceva mai eficace, șolicitîndu-l foarte 
mult pe portarul brașovean Adamache.

Cele două goluri ale meciului au fost 
înscrise de Pană (min. 40) și Epfescu 
(min. 811. Iată și formațiile care au e- 
voluat : Sport Club Bacău : Ghiță (Voi- 
nea) —. Mioc. Câtargiu. Velicu, Marga- 
soiu (Comănescu) — Vătafu (Hrițcu), 
Sosu (Duțan) — Băluț-ă, Pană, Hrițcu 
(Enescu), Volmer (Florea). Steagul roșu : 
Adamache (Albu) — ivănceșcu, Jenei, 
M. Olteanu, Eîîrlăb — Arineanu. Balint 
(Gogea) — Zolincă (Papuc), Cadar $er- 
bănoiu, Gyorfi (Iambor).

Gh. ©ALBAN — cresp»

SELECȚIONATA JUDEȚULUI HUNE
DOARA — VOLGA GORKI (URSS) 

1—2 (C—1)
HUNEDOARA, 6 (prifii telefon). Pe un 

timp excelent și în prezența unui nu
meros public, ș-a disputat duminică la 
Hunedoara, întîlnirea internațională a- 
micală de fotbal dintre iselebțlonata ju
dețului Hunedoara și Volga Gorki 
(.U.R.S.S.) La capătul unui joc plăcut, 
victoria a revenit fotbaliștilor sovietici 
cu scorul de 2—1. Cel care înscriu pri
mul gol sînt oaspeții în min. $2. prin 
Feodovovici. După pauză htmedox-enii 
reușesc egalarea în min. 65 prin Naidin. 
în finalul intîini'fii fotbaliștii de la Vol
ga reușesc să Înscrie golul victoriei în 
min. 78. prin Grișin. Jocul a fost condus 
bine de Ion Barbu (Deva).

I. JtJRA-coresp.

' ' /. încheiate ___  _______  —------
ter <36 verificare ale selecționatelor 
divizionare B, a venit rîndul, acum, 

. apelurilor, cu caracter internațional.
Mîine, de pildă, lotul seriei a H-a, 

este angajat într-o dispută, la Timi
șoara, cu reprezentativa Diviziei B 
din Iugoslavia ; ultima — o selec
ționată puternică, alcătuită dacă un 
trial la care au participat fotbaliști 
din toate cele patru serii ale cate
goriei secunde din țara vecină.

In vederea acestei partide, antre
norii formației noastre, Gheorghe 
Staicu, de la Olimpia Satu Mare, 
Mircea Negru, de la C.S.M. Sibiu și 
Cicerone Manolache, de la C.F.R. Ti
mișoara, vor alcătui „ll“-le din ur
mătorul lot :

portari : BATHORI (Olimpia Satu 
Mare), JIVAN (C.F.R. Arad) ;

fundași : BORZ (Metalurgistul Cu- 
gir), MEHEDINȚII (Politehnica Timi
șoara), HERGAN (C.F.R. Timișoara), 
MAIER (Politehnica Timișoara) ;

mijlocași : ȘEDEA (F. C. Bihor), 
RADU PÂMFIL (Minerul Baia Mare). 
RADU MIRCEA CSM. Sibiu), SEB- 
FOZO (C.S.M. Sibiu) ;

înaintași : DAȘCU (Politehnica Ti

mîșoara), BOJIX (Politehnica 
șoara), BOTH (Olimpia Satv 
MUNTE ANU (C'orvinul Hunedoara», 
AGUD (F. C. Bihor), ȘCHIOPI (F. C. 
Bihor), COVALCIC (Politehnica Ti
mișoara). DOSAN (C.F.R. Tiririrt-ârat

MareK
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Azi. la București; SELECȚIONATA SERIEI I
A DIVIZIEI B-METALUL BUCUREȘTI

Ieri, a fost convocat in București, 
și lotul seriei I a Diviziei B. care 
se pregătește în vederea meciului 
cu selecționata Diviziei B a Bul
gariei. Antrenorii C. Teașcă. V. Ca
pii și P. Pogescu au apelat la ser
viciile următorilor jucători :

• portari: Hagioglu (F. C Ga
lați), Oostaș (Politehnica îas i ;

• fundași : Safian (BAtehnica 
Iași), Karancsy (F. C. GiLap Pîn- 
tilie (Chimia Rm. Vîlceâ'. Hazjce- 
riuc (Politehnica Iași), Viță Meta
lul București) ;

• ÎBAkltRfi
Giurgiu).

IU

r—r-

B va s
me I a 
pe stadă 

M. • nid

arcu l-« ciepăfit pe. Bizi _Ș2„ 
varza. Din «ceasta. fază a 
■.k «I doilea gol al echipei

Foto : Paul ROMCȘAN

REUNIREA LOTULUI DE TINERET (SUB

Așa cum am anunțat, la sediul F.R. 
Fotbal, a fost convocat lotul lărgit al 
jucătorilor sub 21 de ani în vederea 
unui trial din care va rezulta lotul pen
tru întîlnirea amicală eu selecționată

similară a R.D. Germane, programată, 
la 26 mai, la Altenburg.

Verificarea fotbaliștilor noștri se va 
efectua mîine. pe terenul Voința, de la 
ora 17, sub formă Unui joc de două re-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - SCOR OE HANDBAL: RULMENTUL BlRLAO-UNIREA TRICOLOR BÎRLAD 14-1!
SERIA I SERIA o Vll-a SERIA a iX-a SERIA a Xl-a

ARBITRI ROMANI

LA MECIUL

UNGARIA— IUGOSLAVIA 

(tineret)
Mîine se dispută la Budapesta 

meciul, contind pentru prelimina
riile campionatului european, dintre 
reprezentativele de tineret ale Un
gariei și Iugoslaviei.

Această partidă va fi condusă de 
o brigadă de arbitri români : C. Pe- 
trea (la centru), T. •j'ca și I. Rus.

DE CE A ABSENTAT ȘTEFAN 

DE LA LOTUL DE TINERET
Angajat în sesiunea de sfîrșit de an, 

la facultate, portărul Universității Cluj, 
Ștefan, nu a putut răspunde convocării 
Ia lotul de tfnerbt, lucru pe care clubul 
clujean l-a comunicat F.R.F. Mai cu 
seamă că el pregătește, mai departe, 
prezentarea la un concurs pentru postul 
de preparator la universitatea clujeană, 
vo-m înțelege deci temeinicia motivelor 
care l-au făcut să absenteze de la un 
lot de unde, de altfel, n-a. lipsit nici
odată.

21 DE ANI)

prize a 45 de minute pentru care antre
norul I°n Voica a alcătuit următoarele 
două echipe :

PROBABILII : COSTAȘ (Politehnica
lași) — NIȚU (Steaua), DOBRAU (Di- 

SMARAXDACHE (Steaua). CIO- 
< IRLAN (Sportul studențesc) — SAVU 
(Rapid), IOVĂNESCU (Steaua) ION 
ION (Steaua) — pisau (Petrolul), KA- 
DULESCU (Farul), AMARANDEI (Poli
tehnica Iași).

I.T.A. Iași — Nicotină laș'- • '
Victoria Roman — Avîntul Frasin 1—• 

(1—0) —Străduința Suceava — MinoSraănl va
tra Dornei 1—1 (1—0)

A.S.A. Câmpulung — Danubiana Ro- 
man 2—1 (1—0)

Foresta Fălticeni — C.S.M. Sucea*»  a
2-2 (1-1) ~

Unirea Iași — Textila Botoșani 1—•
(0-0) ,Minerul Gura Humorului — Cristalul 
Dorohoî 6—0 (1—0)

SERIA • ■-«

(î—«> _____ _______

4—♦ <1—9
c StaMă — cezz-pA

1—Z C--3
Chinsîl B-n- — 

țo—1>
LRJL C-TțfJ — Se-~

»—î <4—•) i

1—0 (0—o>

SEî'A c

iova Nouă — Dunărea Ca-

ova — Minerul Motru 1—1

nar: — Metalul Topleț 1—0

(Corespondenți : V. 
Groapă, M. Andricâ, 
ciun, D. Vasile și D.

1. C.S.M. Suceava
2. Victoria Roman
3. Danubiana Roman
4. Avîntul Frasin
5. Foresta Fălticeni
6. Nicolina Iași
7. A.S.A. cimpulung
8. Minerul G. H.
9. Străduința Suceava

10. Unirea Iași
11. Minobradul V. D.
12. Cristalul Dorohol
13. I.T.A. lași
14. Textila Botoșani

Diaconescu. Gh.
A. Rotaru. D. Cră- 

Bolohan).

20 13 4 3 41—14 3» 
20 12 2 6 41—20 26 
20 12 1 7 40—24 25 
20 10 2 8 26—23 22 
20 9 4 7 30—29 22 
20 8 3 9 29—29 19 
20 7 5 8 26—28 19 
20 8 3 9 33—36 19 
20 '6 6 8 17—22 18 
20 7 4 9 29—38 18 
20 7 3 10 37—35 17 
20 7 3 10 23—45 17 
20 5 4 11 16—29 14 
20 4 6 10 21—38 14

Etapa viitoare (13 mai) : Textila Boto
șani — Victoria Roman (1—4), I.T.A. 
iași — Cristalul Dorohol (0—1), Danu
biana Roman — C.S.M. Suceava (0—1), 
Nîeoltaa Iași — Minerul Gura Humoru
lui (3—5), Străduința Suceava — Unirea 
Iași (2—0), Minobradul Vatra Dornei — 
Foresta Fălticeni (1—4), Avîntul Frasin 
— A.S.A. Cimpulung (2—2).

1. MeUlul jj 4 2^—3i 3
2.
3.

Carps.;: Srtsiî 
Olimpia Rm. S.

9 
t

S c
5 2

4. Caraimanul BTreu
& 3 J S 13—0

5-6. Prahova PI. 2» 1 6 6 35—£3 32
5-6. Unirea Focșani 11 S »—3 a

7. Victoria Koreas 39 9 3 3 25—23 a
8. Petrolistul BoJtlețti

î 6 3 25—U SI
9. LR.A. CÎT.pir.a 2» î C î 19—î« »

10. Șoimii TAROM Bac.
B î 5 1 15-13 13

11. Petrolul Ber?a T S t 15-^ 19
12. Poiana Cîmpina 5 t 25—11 n
13. Chimia Brazi 30 6 s 9 25—31 17
14. Chimia Buzău 29 3 3 13 1^—41 3

(CorespoBdențl : N GkMa. A Calfca* 
C. Filosurte. V. Fi Win V. gxyir. 
C. VirjoeMe «4 V. *«■»>»*-

<3fc— Sji

fC«rc»^a«M5e*U  S M. ScaM.. O. Goni- C.
PvfCMV. D. Vxua. c. 
fi A_ Paaăj.

P. Popa

k. Cilail Cattrasi 29 lâ 3 2 38.19 33
X T. Bacv-eT- 3 11 4 5 37-36 29
X A.-otEZZ-. 39 9 6 5 23-19 24
4. Buc. 31 9 3 3 25-15 21
î Flacăra rație Buc. 39 8 5 7 23-17 21
C oizzpâa Giurgiu 29 7 7 6 ±2-21 21
7. Slobozia 29 9 3 3 35-22 21
X Urlrea Tr4c k>r Buc. 29 8 3 9 25-24 19
>. La re met București 29 7 5 8 16-18 13

H. Srera Bacureșt *3 8 3 9 ±5-3$ 19
II Vcmta Bu-trreș-i 20 5 7 8 15-31 17
1L IXnamc Obor Buc. 29 3 10 7 19-20 16
D Bjc 29 3 9 8 22-29 15
M. Sportul Ciorogir'.a 20 2 4 14 12-52 8

Hem*.  o Rușu — Știința Petro-

AS. Bocșa — Steagul roșu- Plenița 
01

. Tg. Jiu — Cimentul 'fft Jiu

Me-a Drooeta Tr. Severin- — Vulturii 
textila Lu«oj 2—3 (1—1)

(Corespondenți: P. Simandan, St. Gur- 
, js, R. Zeao, T. Țăranu, 

O VîJceann și M. Focșan).

Unirea Alba Iulia — Minerul Bihor 
3—0 (1—0)

Industria sîrmei Cîmpia Turzii — Soda 
Ocna Mures 4—1 (3—0)

C.IL. Gherla — C.I.L. Blaj 2—0 (1—0)
Arieșul Turda — Arieșui Cîmpia Tur

zii 2—0 (0—0)
Unirea Dej — Metalul Aiud 2—0 (1—0) 
Dermata Cluj — Mi.naur Zlatna 0—0 
Aurul Brad — Tehnofrig Cluj 2—0 

(1—0)

(Corespondezi : I. Filipescu, P. Tonea, 
A. Sabo. P. Lazăr. T. Prodan, E. Fe- 
hervari și M. Silsan).

SERIA a ll-a
Săvineștî — Letea Bacău 1—0

Comănești — Oituz Tg. Ocna

Petrolul Moinești

Con-

Etapa viitoare : Unirea Focșani — Me
talul Mija (1—2), Poiana Cimpina — 
Victoria Horești (1—2). Ohmp;*  Bm. 
Sărat — șoimii TAROM București 1). 
Caraimanul Bușteni — Chimia Braț: 
(1—1), Petrolul Berea — Prahova Plo
iești (0—5), chimia Buzău — Carpaț! 
Sinaia (0—4), Petrolistul Boldești — 
I.R.A. Cîmpina (0—0).

Etapa viitoare : Dinamo Obor Bucu- 
reș-’ — Lacomei București (0—0), Olim
pia Giurgiu — Azotul Slobozia (1—2). 
Cairea Tricolor București — Flacăra 
rcțte Bucureșr. (9—D. Celuloza. Călărași 
—«ireria București (1—0), Electronica 
București — T. M. București (2—0). 
Sportul Ciorogîria — Autobuzul Bucu
rești (9—4) Voiiița București — Tehno- 
metal București (1—1).

1. Vuhar i Lugoj
2. Motru
3. Mir- Mold. Nouă
4. A S Bocșa
5. Panduri: Tg. Jiu 
S StetHal Oț Roșu
7. Metalul Topleț 
L Steagal r. Plenița 
L Șemța petroșani 

10. Dunârea Calafat 
ÎL Mineral Rovinari
12. C-meatul Tg. Jiu
13. Me va Drobeta T.S.

ÎL Victoria Craiova

20 13 4 3 44—14 30
19 11 5 3 50—17 27
20 10 3 7 39—24 23
20 10 2 8 33—28 22

20 10 1 9 23—29 21
20 8 3 9 30—28 «
20 9 1 10 31—34 19

20 9 1 10 21—26 19
20 9 0 11 28—28 18
20 8 2 10 25—29 18
19 7 4 8 23—28 18
20 6 4 10 16—41 16

20 6 2 12 20—32 14
20 5 4 11 14—39 14

1. Unirea Dej 20 12 4 4 33—1G 24
2. Ind. s. C. T. 20 12 3 5 34—17 23
3. Aurul Brad 19 10 3 6 25—17 23
4. Minaur Zlatna 20 9 5 6 27—19 23
5. Arieșul Turda 19 11 4 4 37—19 22
6. Unirea Alba Iulia 20 8 5 7 23—23 21
7. C.I.L. Blaj 20 9 2 9 21—23 20
8. Metalul Aiud 20 8 3 9 21—27 19
9. Soda O. Mures 20 7 4 9 21—31 18

10. C.I.L. Gherla 20 7 3 10 25—24 17
11. Minerul Bihor 20 8 0 12 18—37 16
12. Arieșul C. Turzii 20 6 2 12 15—23 14
13. Dermata Cluj 20 3 7 10 14—22 13
14. Tehnofrig Cluj 20 4 5 11 9—25 13

(Echipele Unirea Dej, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii și Arieșul Turda au fost 
penalizate cu cite 4 puncte).

SERIA a VI-a

Etapa viitoare : A.S. Bocșa — Mine
ral Rovinari (1—1). Vulturii Lugoj — 
Metalul Oțelul Roșu (1—3). Steagul roșu 
Plenița — Minerul Moldova Nouă (0—3), 
Pandurii Tg. J:u — Minerul Motru (0—6). 
Știința Petroșani — Cimentul Tg. Jiu 
(1—2). Meva Drobeța Tr. Severin — Vic
toria Craiova (0—1). Metalul Topleț — 
Dunărea Calafat (0—4).

SERIA a IV-a
Constructorul Galați — Oțelul Galați

Mureșul TopLița — Unirea Cristuru 
Secuiesc 2—0 (0—0) .

Viitorul Gheorghieni — Forestierul Tg. 
Secuiesc 3—1 (1—l)

Vitrometan Medias — Foresta Bistrița 
3—0 (1—0) .

Textila odorhel — Minerul Bălan 2—1
(1-9)

Oltul Sf. Gheorghe — Lacul Ursu So- 
vata 5—3 (4—1)

someșul Beciean — C arpa ți covasna 
1—1 (0—0)

Viitorul Tg. Mureș — Gaz metan Me
diaș 0—0

(Corespondenți : v. Pașcanii. Cs. Maî- 
nasi. fi. zamfir, A. Pialoga, Gh. Briotă, 
G. Platon și A. Szabo).

1. Gaz metan Medias 20
20

12 5
13 3

3 48—12 29
4 44—20 292. Textila Odorhei

3. Viitorul Tg. Mureș 20 10 4 6 32—28 24
4. Viitorul Gheorghieni 20 10 3 7 26—29 23
5. Lacul Ursu Sovata 20 8 5 7 33—30 21
6. Oltul Sf. Gh. 20 9 2 9 54—28 20
7. Unirea Cristur 20 7 G 7 28—25 20
H. Vitrometan Mediaș 20 10 3 7 24—20 19
9. Minerul Bălan 20 8 3 9 30—26 19

10. Mureșul Toplița 20 7 3 10 24—37 17
11. Forest. Tg. Sec. 20 6 4 10 30—33 16
12. Someșui Beciean 20 6 3 11 17—60 15
1.3. Carpați Covasna 20 4 6 10 29—31 14
14. Foresta Bistrița 20 4 2 14 18—58 10

Relonul 
(0-0)

Minerul
3-1 (2-0)

U.R.A. Tecuci
0—0

Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej 
structorul Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 (2—0)

Cimentul Bicaz — Locomotiva Adjud 
3 Viitorul^ Vaslui — Textila Buhuși 2—0 

(1-0)Rulmentul Bîrlad — Unirea 
Bârlad 14—1 (1—0)

Tricolor

(Corespondenți : C. Nemțeanu, I. Bir- 
zan, C. Filiță., Gh. Gorun, St. Ghimpe, 
M. Florea și L. Solomon).

1. viitorul Vaslui
2. Petrolul Moinești

20 11 7 2 37—10 29
3 33—11 2820 11 6

3. Relonul Săvinești 20 9 5 6 35—22 23
4. Rulmentul Bîrlad 20 8 5 7 38—26 21
5. Textila Buhuși 20 9 3 8 39—31 21
6. Locomotiva Adjud 20 9 3 8 28—32 21
7. Letea Bacău 19 7 6 6 27—21 20
8. Constr. Gh. Gh.-Dej 20 7 6 7 25—33 20
9. Trotușul Gh. Gh.-Dej

20 6 7 7 20—15 19
10. Oituz Tg. Ocna 20 7 4 9 26—28 18
11. U.R.A. Tecuci 20 6 6 8 19—28 13
12. Minerul comănești 20 5 7 8 21—26 17
13. Cimentul Bicaz 20 5 4 11 23—35 14
14. Unirea Tricolor Bîrlad

10 3 3 13 17—70 9

Etapa viitoare : Trotușul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Viitorul vaslui (0—2), Loco
motiva Adjud — U.R.A. Tecuci (0—1). 
Textila Buhuși — Minerul Comănești 
(0—o), Letea Bacău — Cimentul Bicaz 
(1—1), Unirea Tricolor Bîrlad — Con
structorul Gh. GheOrghltl-Dej (2—3). Ol- 
tuz Tg. Ocna — Rulmentul Birlad_ (2—0), 
Petrolul Moinești — Relonul Săvineștî 
(1-1).

1—0 (0-0)
Ancora Galați 

î—o (î—O)
Chimia Brăila

— Electrica Constanța

— Viitorul Brăila 2—1

Portul Constanța

Dunărea Tulcea

(2-1)
Comerțul Brăila

3—0 (2—0)
Știința Constanța

0—4 (0—0)
Granitul Babadag

1-0 (0—0)
I.M.U. Medgidia — Cimentul Medgidia 

1—0 (1-0)
(Corespondenți : Gh. Arsenie. V. Ște- 

fănescu, N. Costin, T. Enache, N. Teo- rar —.1. _ Avramj

FTacâra Morenl — Chimia Tr. Măgu
rele 4—6 (3—5)

Petrolul Videle — Oltul Slatina 2—2 
(»—1)

Progresul Corabia — C.F.R. Roșiori 
de Vede 2—2 (1—1)

Recolta Stoicănești — Chimia Găești 
1—1 (1-0)

Dacia Pitești — Unirea Drâgăsani 2—1 
(2—1)

Automatica Alexandria — Textilistul 
Pitești 1—4 (0—4)

Răsăritul caracal — Petrolul Tîrgo- 
viște 4—0 (3—0)

(Corespondenți : Gh. Ilinca, V. Pancu, 
C. Filip, M. Dogaru. A. Momete, M. Bi
zon șl L Doncîu).

SERIA a Vlll-a
Minerul Ghelar — Furnirul Deta 2—0

(1-0)
Victoria Căian -- Unirea Tomnatic 3—2

(2-0)
Vagonul Arad — Gloria Arad 1—1

: EF«MESCU (Dinamo) - 
MOISESCU (F.C, Argeș). AÎAR1N FLO
RIN (Rapid). PORAȚCHr (..U“ Clui), 
onuȚan (jiul) — istrAtescu (Pe
trolul), ROTARU (Rapid). CUSTOV (Di
namo) — G. STAN (Jiul). CHTHAIA 
(Sportul studențesc), SZABADOS (Jiul).

Rezerve pentru ambele echipe : voi- 
nea și Carpuci. ambii de la S.C. Bacău, 
Roșu (Dinamo), Păunescu (Univ. Cra
iova) și Hei vei (Steaua).

tragerea specială
PRONOEXPRES

DIN 13 MAI 1973

dorescu, N. Fucigiu și B.

1. Constr. Galați 20 12 4 4 31—13 28
2. I.M.U. Medg. 20 10 5 5 26—20 25
3. Marina Mangalia 20 9 5 6 22—16 23
4. Portul C-ța 20 8 6 6 29—16 22
5. Oțelul Galați 20 9 4 7 17-15 22
6. Chimia Brăila 20 8 5 7 27—25 21
7. Cimentul Medgidia 20 7 6 7 17—17 20
8. Viitorul Brăila 20 7 5 8 32—29 1#
9. Electrica C-ța 19 8 2 9 20—19 18

10. Granitul Babadag 20 4 10 6 18—28 18
11. Ancora Galați 20 7 4 9 17—29 18
12. Dunărea Tulcea 20 7 3 10 19—17 17
13. știința C-ța 20 4 8 8 17—26 16
14. Comerțul Brâila 1> 2 7 10 11—23 11

Etapa viitoare : Electrica Constanța — 
Cimentul Medgidia (0—1), Dunărea Tul
cea — Știința Constanța (0—3). Granitul 
Babadag — Marina Mangalia (1—1). 
Portul Constanța — Viitorul Brăila 
(0—0). I.M.U. Medgidia — Constructorul 
Galați (0—3). Comerțul Brăila — An
cora Galați (0—1). Oțelul Galați — 
Chimia Brăila (0—2).

1. Flacăra Moreni 20 13 4 3 36—12 30
2. Dacia Pitești 19 11 3 5 33—16 2a
3. Oltul Slatina 2u 8 9 3 33—21 25
4. Automatica Alex. 19 8 7 4 20—11 23
5. Prog. Corabia 20 9 5 6 29—30 23
6. Unirea Drăgășani 20 7 6 7 17—15 20
7. Petrolul Videle 20 5 10 5 16—15 20
8. Petrolul T-viște 2) 7 5 8 28—35 19
9. Chimia Tr. Măg. 20 6 6 8 22—28 18

10. CFR Roșiori de Vede
20 5 7 8 23—35 17

11. Răsăritul Caracal 20 5 6 9 24—23 16
12. Chimia Găești 20 5 5 10 22—30 15
13. Recolta Stoicăneștl 20 5 5 10 27-45 15
14. Textilistul Pitești 20 4 4 12 19—33 12

(0-0)
U.M. Timișoara — Electromotor Timi

șoara 1—0 (0—0)
Mureșul Deva — Progresul Timișoara 

5—0 (2—0)
C.F.R. Simerla — Minerul Lupeni 2—1 

(1-1)
Constructorul Arad — Minerul Teliuc 

3—2 (1—0)
(Corespondenți : FI. Oprița, A. Gtili

ftier, I. Ștefan, C. Crețu, I. Jura, M. 
Munteaau și N. Gheorghe).

Etapa viitoare î Metalul Aiud — Der
mata Cluj (1—0), Minaur Zlatna — Au
rul Brad (0—1), Minerul Bihor — Soda 
Ocna Mureș (0—3), Tehnofrig Cluj — 
Unirea Dej (0—3). C.I.L. Blaj -h' Arieșul 
Turda (0—4), Industria sîrmei C. Turzii 
— Unirea Alba iulia (0—2), C.I-L. Gher? 
la — Arieșul Cîmpia Turzii (0—5).

SERIA a X-ao? 5 S •

Unirea Zalău — igorjieșul Satu Mare 
1—9 (1—0) ■'

Constructorul Baia Mare — Minerul 
Cavnic 0—1 (0—1) ®;

Victoria Cărei : Rapid Jibou 9—1
(4-0) /

Bihoreana Marghita Recolta Sa- 
lonta 4—1 (1—1)

Bradul Vișeu — Minerul Baia Sprie 
0—0

C.I.L. Sighet — Voința Cărei 0—i (ÎH-1)
Minerul Baia Borșa — Topitorul Baia 

Mare 0—1 (0—1)

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe
nalizată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Gaz metan Mediaș — 
Carpați Covasna (0—0), Someșul Beciean 
— Viitorul Tg. Mures (0—5). Forestierul 
Tg. Secuiesc — Oltul Sf. Gheorghe (0—6). 
Mureșul Toplița — Viitorul Gheorghieni 
(0—1). Unirea Cristur — Textila Odor- 
hei (1—1). Foresta Bistrița — Lacul Ursu 
Sovata (1—4), Minerul Bălan — Vitro
metan Mediaș (0—3).

SERIA d Xîl-a
writâlul feopsa Mică — independența 

Cisnădle 1—0 (0—0)
C.F.R. Sighișoara — Chimica Tîmăveni 

2-1 (1-1) , .. . ..
Torpedo zărnești. —. ȚeXtlla Sebeș 2-0 

(s-o.) .: ' ' '
I.C.LM, Brașov — Tractorul Brașov 

1-1 (1-0)
Lotrul Brezoî — Oltul Rm. Vilcea 1—0 

(1-0)
Carpați Brașov — C.S.U. Brașov 1—0 

(0-0)
u.p.A. sibiu — Chimia Or. Victoria

Tragerea specială Pronoexpres 
din 13 mai a.c., oferă partîeipan- 
Ților posibilitatea obținerii unor 
atractive premii în bani, autoturis
me și excursii peste hotare.

Este vorba despre autoturismele 
DACIA 1300, DACIA 1100, ex
cursiile pe COASTA DALMAȚIEI 
și in BULGARIA și GRECIA, 
precum și de numeroasele premii 
în bani de valoare fixă și varia
bilă.

Participarea se face pe variante 
de 3, 6 și 15 lei. Cu variantele 
de 15 Iei puteți participa la toate 
extragerile.

Pentru stabilirea numerelor eîș- 
tigătoâre se vor efectua 5 extra
geri în 3 faze. în total se vor ex
trage 31 de numere. Premiile se 
vor acorda pe 24 de categorii. 
Procurați-vă din vreme biletele.

Tragerea Pronoexpres d« 
miercuri va fi televizată direct 
din Studioul de Televiziune cu 
începere de Ia ora 17,35. Amintire 
participanților că pentru a ni 
lipsi de la această tragere est< 
bine să-și procure de urgență bi 
letele, astăzi fiind ULTIMA ZI

(Corespondenți ; M. Bonțoiu, T. Teo
dor, Tr. Silaghi, A. Pașcalău, A. Ghile- 
zan, V. Mihali și C. Iureș).

Etapa viitoare : Petrolul Videle — Re
coltă Stoicăneștl (1—1), Flacăra MOreni 
— Automatica Alexandria (1—2), Oltul 
Slatina — Dacia Pitești (0—1). Textilis
tul Pitești — C.F.R. Roșiori (3—3). Chi
mia Găfești — Progresul Corabia (1—4), 
Petrolul Tîrgoviște — Unirea Drăgășoni 
(1—1), Chimia Tr. Mă^nr^le — Răsări
tul Caracal (0—3).

1. Mureșul Deva
2. Victoria Căian
3. U.M. Timișoara
4. Minerul Teliuc
5. Electromotor Tîm.
6. C.F.R. Simeria
7. Minerul Lupeni
8. Vagonul Arad
9. Unirea Tomnatic

10. Furnirul Deta
11. Progresul Tim.
12. Minerul Ghelar
13. Gloria Arad
14. Constr. Arad

20 12 5 3 36—11 29
20 9 5 6 30—25 23

20 10 2 8 34—18 22
20 9 4 7 25—24 22
20 8 5 7 33—20 21
20 8 5 7 30—21 21
20 9 3 8 29—28 21
20 8 3 9 27—25 19
20 9 1 10 31—42 19
20 7 4 9 24—29 18
20 6 6 8 21—30 18
20 8 1 11 26—31 17
20 7 3 10 25—37 17
20 5 3 12 25—55 13

1. Victoria Cărei 20 15 1 4 72—15 31
2. Minerul Cavnic 29 14 1 5 32—22 29
3. Topitorul B. M. 20 11 4 5 38—18 26
4. bihoreana Marghita 20 10 1 9 36—34 21
5. Voința Cărei 20 10 1 9 26—35 21
6. Minerul B. Sprie 20 9 2 9 30—26 20
7. Bradul Vișeu 20 8 4 8 19—27 20
8. Recolta Salonta 20 9 1 10 19—25 19
9. C.I.L. Sighet 20 8 1 11 27—30 17

10. Minerul Borșa 20 8 1 11 27—31 17
11. Unirea Zalău 20 6 4 10 20—31 16
12. Rapid Jibou 20 6 4 10 19—37 16
13. Someșul S. M. 20 5 4 D 18—29 14
14. Constr. Baia M. 20 6 1 13 21—44 13

3—1 (1-1)
(Corespondenți : M. 

C. Chiriac, G. Carol, 
rac și 1. nie).

1. Tractorul Brașov
2. I.C.I.M. Brașov
3. Carpați Brașov
4. Metalul Copșa M.
5. Indep. Cisnădie
6. C.F.R. Sighișoara
7. Chimia Victoria
8. Oltul Rm. Vilcea
9. C.S.U. Brașov

10. U.P.A. Sibiu
11. Lotrul Brezoi
12. Chimica Tîmăveni
13. Torpedo Zămești
14. Textila Sebeș

Faliciu, I. Turjan, 
I. Zldaru, G. Lo-

20 12 6 2 45—13 30
20 10 4 6 29—14 24
20 10 2 8 27—15 22
20 9 3 8 27—19 21
29 9 2 9 27—28 20
20 7 6 7 19—25 20
20 8 3 9 32—31 19
20 6 7 7 29—31 19
20 6 7 7 19—21 19
20 5 9 6 22—30 19
20 7 5 8 14—33 19
20 6 6 8 21—35 18
20 6 3 11 24—22 15
20 7 1 12 18—36 11

Etapa viitoare: Electromotor Timișoara 
— Constructorul Arad (2—2), Vagonul 
Arad — C.F.R. Simeria (0—2). Unirea 
Tomnatic — U.M. Timișoara (0—3), Mu
reșul Deva — Minerul Ghelar (2—0). Mi
nerul - Lupeni’ — Minerul Teliuc (1—0), 
Victoria Căian — Furnirul Deta (0—1). 
Progresul Timișoara — Gloria Arad 
(0-2).

Etapa viitoare : Bradul Vișeu — Biho
reana Marghita (0—5), Voința Cărei — 
Topitorul Baia Mare (0—0), Constructo
rul Baia Mare — Someșul Satu Mare 
(2—3), Minerul Borșa — Victoria Cărei 
(0-5), C.I.L. Sighet — Rapid Jibou 
(1—2). Minerul Baia Sprie — Unirea Za
lău (1—2). Recolta Salonta — Minerul 
Cavnic (0—1).

(Echipa Textila Sebeș a fost penali
zată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Carpați Brașov —
U.P.A. Sibiu (0—1), Oltul Rm. Vilcea — 
Metalul Copșa Mică (1—5), C.F.R. Sighi
șoara — C.S.U. Brașov (0—0), Chimia 
Or. Victoria — Chimica Tîmăveni (1—2). 
I.C.I.M. Brașov — Torpedo Zărnești 
(1—0). Lptrui Brezoi — Independenta 
Cisnădie (0—1), Textila Sebeș — Trac
torul Brașov (1—3) .

Rubrică redactată de
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S-AU încheiat lucrările
REUNIUNII COMITETELOR

Jean de Beaumont, vicepreședinte al C.I.O.> s-a pronunțat pentru o 
mai intensă activitate sportivă pe vechiul continent

MONACO, 7 (Agerpres). — La Mo
naco, s-au încheiat lucrările Adu
nării generale a comitetelor olim
pice naționale europene, cu parti
ciparea delegaților din 28 de țări, 
printre care șl România. Intr-un 
interviu acordat reprezentanților 
presei, vicepreședintele C.I.O., Jean 
de Beaumont, a declarat că reu
niunea de la Monaco a scos în 
evidență dorința de cooperare « 
comitetelor olimpice europene pen
tru dezvoltarea mai intensă a acti
vității sportive pe vechiul conti
nent, precum și In celelalte țări 
ale lumii.

In cursul lucrărilor, președintele 
Comitetului olimpic italian. Giulio 
Onești, a prezentat un program 
de „solidaritate olimpică", atînd 
ca scop acordarea de asistentă 
tehnică tuturor comitetelor olimpice 
și îndeosebi acelora din țările in 
curs de dezvoltare. Acțiunea ar 
urma sâ fie finanțată din fondu
rile C.I.O. provenind din drepturile 
de teleyiziune. fonduri care în mo
mentul de față se ridică la circa

10 milioane de franci elvețieni. 
Delegatul Poloniei a propus ca 
Jocurile Olimpice să fie organizate 
la Secare 8 ani intr-un oraș din

U.R.S.S. a 
țării sale 
Moscova, a 
vară din

Europa, iar delegatul 
reînnoit candidatura 
pentru organizarea, la 
Jocurilor Olimpice de 
anul 1980.

în ceea ce privește înființarea 
-jocurilor europene” nu s-a ajuns 
la un rezultat concret, întrucît 
unele federații internaționale se 
opun acestui proiect, invocînd su
prapunerea competițiilor, diminu
area importanței campionatelor 
europene, care sînt tradiționale la 
majoritatea ramurilor sportive și 
constituie sursa de beneficii pen
tru federații.

Viitoarea reuniune a comitetelor 
olimpice naționale europene va 
avea loc în anul 1974 la Paris. 
O comisie specială de lucru, desem
nată la Monaco, va prezenta noi 
propuneri susceptibile să contri
buie la întărirea colaborării între 
comitetele olimpice europene.

TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU C.E. DE BASCHET

(.agerpres). — La 
igaria) au început între- 

A de calificare pentru fur
ai campionatului

BUDAPESTA. 7 
Szombatiieiy (U 
cerile grupe: 
neu! final a. campionatului european 
masculin de baschet, programat intre 28 
septembrie fi 6 octombrie în Spania. 
După cub 
campionatului sînt calificate, pînă 
prezent, echipele U.R.S.S., Iugoslax^iei, 
României, Poloniei, Bulgariei, Ceho
slovacie'

e înregistrate în prima zi a turneu
lui de la Szombathely: Anglia — Belgia 
92—M (45—45); Ungaria — Portugalia 
115—H (61—25); Grecia — R.F. Germa
nia 81—.. (43—38); Turcia — Finlanda
86—7« (43—31).

<i 6 octombrie în
se știe, pentru faza finală a 

Lui sînt calificate, pînă în 
ecb.pele U.R.S.S.,

Bulgariei,
Italiei și Spaniei. Iată rezul-

Ă 4-a iNTlLNIRE

DE BASCHET

S.U.A. U.R.S.S
NEW YORK, 7 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și turneul în S.U.A,, selecționata 
cluburilor de baschet din U.R.S.S. a sus
ținut la Indianapolis cea de-a patra In- 
tllnire cu reprezentativa țării gazdă. 
Baschetbaliștii americani au obținut vic
toria cu scorul de 83—75. Ultimele două 
jocuri, din seria celor șase, dintre cele 
două echipe, se vor disputa la New York 
ș-. respectiv Baltimore.

ACEASTĂ SAPTĂMINA, LA BOURNEMOUTHPETRE BURICEA

CICLIȘTI
DE VALOARE
LA STARTUL
CURSEI PĂCII”

PE

IN

LOCUL 6

TURNEUL

PRAGA, 7 (Agerpres). — Echipa 
de ciclism a Franței la apropiata 
ediție a „Cursei Păcii” va avea în 
frunte pe cunoscutul rutier Jean- 
Louis Danguillaume. Din 
fac parte Patrick Beon, 
louette, Alain Bernard, 
Bodier.

Selecționata Poloniei va 
nou ca lider pe Ryszard 
ski. de trei ori cîștigător al compe
tiției. Alături de el vor concura A. 
Kaczmarek, Z. Krzeszowiak, S. Szoz- 
da, M. Nowicki. Formația R.D. Ger
mane, mult întinerită anul acesta, 
cuprinde între alții pe M. Schiff- 
ner, L. Griiner, M. Milde, W. Fied
ler. Din echipa Cehoslovaciei se 
remarcă Antonin Bartonicka, Jiri 
Mainus și Josef Hajek.

lot mai 
Eric La- 
Philippe

avea din
Szurkow-

timă oră ne anunță însă o serie de 
absențe. Spaniolul Manuel Orantes 
este indisponibil, la fel Niki Pilici 
și Bob Hewitt. Favorit nr. 2 trece 
italianul Adriano — 
doilea și în seria 
raneene.

Vor fi și alte 
în primul concurs european, 
sînt motivate de programarea pa
ralelă a ultimei întreceri din Cir
cuitul W.C.T., care-și dispută finala, 
la Dallas (Texas). Se întrec „primii 
8” clasați în dubla serie de turnee 
pe t§ren acoperit, desfășurate de la 
începutul anului. Sferturile de fi
nală cu care debutează concursul 
texan sînt edificatoare : Laver — 
Emerson, Smith — Alexander. Ro
sewall — Taylor. Ashe — Riessen. 
Firește, toți aceștia nu vin la Bour-

DE

DIN R.D.C.

FLORETA

AL „CUPEI DAV1S

Panatta, clasat al 
de turnee medite-

absențe notabile. 
Ele

BERLIN, 7 (Agerpres). — In loca
litatea Karl Marx-Stadt s-a desfă
șurat un concurs internațional de 
floretă la care au participat tineri 
scrimeri din Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia, România, R.D. Germană. 
La masculin, pe primul loc s-a cla
sat cubanezul E. John cu 4 victo
rii. Petre Buricea (România), cali
ficat în turneul final, a ocupat lo
cul 6. In concursul feminin, victo
ria a revenit sportivei Gabriele 
Leschnik (R.D. Germană) — 4 vic
torii.

Marele Premiu-FILT *73
în Europa

7—12.V Bournemouth (B)
21.V—3.VI Roland Garros (AA)

2—10.VI Roma (A)
4—10.VI Berlinul occ. (C)

11—16.VI Nottingham (B)
11—17. VI Hamburg (B)
11—17.VI Bruxelles (B)
18—23.VI Londra (Queens’s) (B)
25.VT—7.Vn Wimbledon (AA)
8— 15.VII Bastad (B)
9—15.VH Gstaad (B)
9—14.VII Newport (C)

16—23. vn Kitzbuhel <C)
16—23. VII Hilversum (C)

pările profesioniste s-a mutat acum 
pe terenul tenisului feminin.

Alăturat, inserăm programul pri-

Clasamentele celor două ediții
1972

TELEX

în mai multe orașe de pe conti
nent, au luat sfîrșit întâlnirile con- 
tînd pentru turul doi — optimi de 
finală — ale competiției internațio
nale de tenis pe echipe „Cupa 
Davis” (zona europeană) :

Sofia: Bulgaria — Belgia 3—2 
(B. Pampulov — B. Mignot 6—4, 
7—9, 6—1, 6—2 ; L. Ghenov — P. 
Hombergen 5—7, 6—2, 3—6, 12—10, 
6—3). Invingînd echipa belgiană, în 
care figurau jucători consacrați ca 
Patrick Hombergen și Bernard Mig
not, selecționata Bulgariei a furnizat 
una din primele surprize ale actua
lei ediții. Din cauza timpului nefa
vorabil, ultimele două partide de 
simplu s-au desfășurat în sală.

Viena : Austria — Noua Zeelandă
2— 3 (Pokorny — Parun 4—6, 3—6,
3— 6 ; Kary — Fairlie 6—4, 6—3, 
6—3). In turul următor, neozeelan
dezii întâlnesc echipa Iugoslaviei, în 
sfertul de tablou în care se află 
și reprezentativa României.

Oslo: Norvegia — Danemarca 
3—2 (Melander — Elvstroem 6—2, 
6—4, 3—6, 4—6, 2—6 ; Hegna — 
Christensen 5—7,*  6—1, 6—3, 6—2). 
încă o surpriză !

Casablanca ': Suedia — Maroc 4—1 
(Borg —Ben Omar 6—1,‘ 6—0, 6—1 ; 
Johansson — Limina 4—6, 0—6,
1—6).

Atena : Grecia — Ungaria 1—4 
(Kalogheropoulos — Baranv 6—1, 
7—5, 6—4 ; Kelaides — Taroczy 
1—6, 8—6, 2—6, 3—6).

A. Egipt — Polonia 
— Fibak 1—6, 5—7, 

3—6 ; Mahmoud —

Ilie Năstase, iși apără laurii cuce
riți, anul trecut, în fața 

nisului mondial.
elitei te-

oraș por- 
a insulei 
' Marelui 

ei

" -
Turneul divizionar de baschet masculin

MECIURI ECHILIBRATE, 
DAR FĂRĂ SURPRIZE

Cairo : R.
4—1 (Daoudi 
6—3. 7—5,
Niedzwiecki 4—6, ab.).

Iată acum, programul complet al 
turului trei (sferturi de finală), pro
gramat pentru sfîrșitul saptămînii 
viitoare : Grupa A : Olanda — RO
MÂNIA, Iugoslavia — Noua Zee
landă, Ungaria — U.R.S.S., Franța — 
Danemarca; grupa B: R.F.G. — 
Anglia, Cehoslovacia — R. A. Egipt, 
Italia — Bulgaria, Suedia — Spania.

★
In finala zonei sud-americane a 

„Cupei Davis”, care șe desfășoară la- 
Buenos Aires între echipele Argen
tinei și Chile, scorul este egal : 2—2. 
în penultimul meci de simplu, chi
lianul Patricio Cornejo l-a învins 
cu 11—13, 6—1, 9—7, 3—6, 6—1 pe 
Guillermo Vilas. Ultima partidă- de
cisivă pentru calificare, dintre Jaime 
Fillol (Chile) și Julian 
(Argentina) s-a 
întunericului la 
în favoarea lui

Smith (S.U.A.) 187
. Năstase (România) 172 
. Franulovici (Iugoslavia) 129
4. J. Kodes (Cehoslovacia)

124 p>: 5. C. Richey (S.U.A.) 98
6. J. Newcombe (Australia) 94 

(Australia), 
82
79

69
68

Rosewall
(Franța) 
(S.U.A.)

(S.U.A.)

p; 
p :

Ganzabal 
din cauza 
7—5, 3—3

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon). — 
Turneul divizionar de baschet mas
culin a continuat luni în sala Olim
pia prin meciurile etapei a XXII-a 
(ultima din cel de al doilea tur al 
campionatului). Organizarea judi
cioasă asigurată de C.J.E.F.S. și co
misia județeană de specialitate au 
permis desfășurarea întrecerilor în 
condiții bune. Păcat însă că moder
nei săli îi lipsește ceasul electronic, 
indispensabil unei baze 
care găzduiește competiții de am
ploare.

în partidele de luni au fost în
registrate următoarele rezultate i

întrerupt 
scorul de
Fillol.

★
zi de întreceri în

Bour-
Ion Tiriac — Lloyd 
Zugarelli — Pattison 

Feauver — Mau» 9—7,

sportive

UNIVERSITATEA CLUJ — ACA
DEMIA MILITARĂ 60—50 (33—25). 
Confirmînd forma bună manifes
tată în disputa de duminică (cu 
Voința) bucureștenii au început par
tida luînd imediat conducerea (în 
min. 3 cu 5—1). Replica clujenilor 
a fost promptă și pe rînd, Demian, 
Zdrenghea, Ruhring au înscris (de 
la Academia militară doar Nicoles- 
cu), astfel că în min. 12 scorul a 
devenit 17—12 pentru „U“. In con
tinuare, întîlnirea a oferit un spec
tacol plăcut în care ambele forma
ții au depus eforturi deosebite pen
tru victorie. Cu un lot mai omogen 
și care deține un nivel tehnic mai 
ridicat, Universitatea a obținut suc
cesul, dar se cuvin și învinșilor 
laude pentru evoluția lor merito
rie, mai ales că din rîndul lor a ab
sentat Antonin, unul dintre cei mai 
buni jucători ai echipei. Au mar
cat: Ruhring 12, Zdrenghea 10, 
Ursache 10, Schuller 8, Demian 6, 
Kuhn 6, Ronay 4, Vizi 2, Antal 2 
pentru Universitatea, respectiv, 
Țurcanu 17, Teodorescu 12, Nicoles- 
cu 9, Mărgineanu 8, Papo 2, Neagu 
2. Au arbitrat bine I. Petruțiu 
M. Aldea.

mințim că în min. 30 Farul condu
cea cu 50—47, iar în min. 33 cu 
56—53. In final, plusul de experien
ță s-a valorificat și steliștii au cu
cerit o victorie fără strălucire. Au 
înscris i Ioneci 12, Pirșu 4. Zisu 3, 
Poleanu 5, Baciu 4. Oczelak 12, Cer
nut 7, Savu 5, Tarău 10 pentru 
Steaua și Spinu 23, Pașca 19, Pur- 
căreanu 10, Ivascenko 6 (remarca
bilă reintrarea acestui internațional 
după o pauză de aproape un an sur
venită după accidentul suferit la 
Balcaniada de la Sarajevo din 1972), 
Bănică 2 pentru Farul. Au arbitrat 
tine : V. Kadar și Fl. Took.

I.C.H.F. — I.E.F.S. 83—68 (39—26). 
Experimentații baschetbaliști de la 
I.C.H.F. au dominat permanent a- 
ceastă întrecere, impresionînd prin 
omogenitatea acțiunilor întregii e- 
chipe. Au înscris : Cîmpeanu 16. 
F. Niculescu 16, Dikai 15, Mălușel 
10, Tudossy 10, Chiciu 6. Antonescu 
4, Bulat 6 pentru I.C.H.F. șl 
veanu 28, Nagy 11, Szepp 7, 
Molnar 5, Ladislau Molnar 
chia 2, Chircă 2, Țucunel 6 
I.E.F.S. Au arbitrat bine I. 
țiu și A. Atanasescu.

Brabo- 
Andrei
7, Do- 
pentru 
Petru-

Și

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
RAPID 67—66 (31—36). Meciul 
păstrat tradiția pasionantelor dispu
te dintre aceste vechi echipe ale 
baschetului românesc. A fost o în
trecere echilibrată, cu răsturnări 
spectaculoase de scor și cu un final 
pasionant. Intr-adevăr, de la scorul 
de 67—58 (min. 39), jucătorii de la 
Politehnica au comis o serie de 
greșeli (printre care și un fault teh
nic), au ratat două aruncări libere, 
iar feroviarii, profitînd de această 
situație, au ajuns pînă la o dife
rență de un punct. Șansa formației 
Politehnica a fost tot o greșeală 
tehnică, dar din partea adversari
lor, care au pierdut mingea. Aceasta 
a revenit studenților, care au izbu
tit s-o păstreze timp de 25 de se
cunde. Au înscris : Czel 19, Molin 
19, Dudescu 8, Rusu 8, Posa 8, Anas- 
tasiu 5, pentru Politehnica, respec
tiv Vintîlă 17, Vlădescu 10, Cr. Po
pescu 15, Simulescu 9, Tursugian 
9, Stănescu 6. Au arbitrat bine D. 
Chirlac și I. Ștîrbu.

STEAUA — FARUL 62—60 (35— 
41). Probabil influențați nefavorabil 
de înfrîngerea suferită cu o seară 
înainte, baschetbaliștii de la Steaua 
au avut o comportare cu mult sub 
posibilitățile individuale care alcă
tuiesc echipa. Este suficient să a-

a

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 77—56 
(35—33). In prima repriză, baschet- 
baliștii de la Universitatea Timi
șoara au dominat, însă nu suficient 
de autoritar pentru a-și asigura un 
avantaj substanțial. De altfel, efor
turile lor în apărare s-au resimțit 
apoi prin eliminarea lui Minius și 
Roxin, la încheierea primei repri
ze. în partea a doua a întâlnirii di- 
namoviștii au avut o eficiență deo
sebită datorită în special „rezervei” 
Haneș (autor a 24 de puncte) și au 
cîștigat Ia un scor ce nu lasă dubiu 
asupra diferenței de valoare dintre 
aceste team-uri. Au marcat i Haneș 
24, Novac 16, Diaconescu 10, Nicu- 
lescu 7, Chivulescu 4, Georgescu 3, 
Popa 13 pentru Dinamo și Mănăilă 
15, Czmor 17, Cîmpeanu 10, Mi
nius 6, Gali 4, Ionescu 2, lancea 2 
pentru Universitatea Timișoara. Au 
condus corect M.
zea.

Aid ea și M. Ri-

CLUJ — VOIN-
54—52 (25—16).

POLITEHNICA 
ȚA BUCUREȘTI 
Un meci în care bucureștenii și-au 
jucat ultima șansă de a se men
ține în Divizia A, dar au ratat-o. 
Clujenii, în schimb, prin această 
viotorie, își asigură, în continuare, 
un loc în primul eșalon al țării. 
Au marcat : Moisin 14, Roman 13, 
Barna 11, Banu 10, S. Vidîcan 4, 
Scridon 2 pentrp Politehnica, res
pectiv Kiss 20, Huzum 13, Duțu 
4, Teodoru 4, Giurgiu 3, Dumitru 
3. Bradu 3. Au arbitrat bine N. 
Iliescu șî D. Crăciun.

Programul meciurilor de marți

De la ora 9,30 t Academia Mili
tară — Steaua, Farul — Dinamo ; 
de la ora 15 i Rapid — I.C.H.F., 
I.E.F.S__ Voința, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timișoara, 
Politehnica Cluj — Universitatea 
Cluj.

D. STANCULESCU

• In prima 
turneul internațional de la 
nemouth : 
6—2, 6—î ;
9—8. 9—8 ;
6—3.

De ieri, la Bournemouth, 
tuar de pe coasta sudică 
britanice, noua ediție a 
Premiu-FILT și-a luat startul 
european. Este, de fapt, al doilea
start, primul fiind dat în ultimele 
zile ale anului trecut, cînd un eșa
lon redus de competitori se între
ceau pentru campionatele interna
ționale ale Australiei, la Melbourne. 
A cîștigat Ken Rosewall într-o fi
nală insolită cu modestul tenisman 
neo-zeelandez Ony Parun, instalîn- 
du-se în fruntea unui clasament care 
a rămas, de atunci, intact.

Asistăm acum, așadar, la adevă
ratul semnal de plecare în lunga 
cursă-maraton pe care tenismenii o 
dau în cadrul circuitului de turnee 
organizate de forul suprem de spe
cialitate, Vor fi, in total, 45 la nu
măr. Un record absolut în materie. 
Multe dintre ele se suprapun, însă, 
astfel că un jucător care ar vrea să 
participe de la cap la cap, are de 
străbătut numai 26 de etape. Ultima 
este prevăzută pentru sfîrșitul lui 
noiembrie, urmînd ca imediat după 
aceea să se desfășoare tradiționalul 
„Turneu al campionilor11 (3—9.XII).

La Bournemouth. în campionate
le internaționale de tenis pe zgură 
ale Angliei, lotul partanților este 
condus de Ilie Năstase. laureatul ul
timei ediții, care-și apără un titlu 
de mare prestigiu. Clasat al doilea 
in 1971. cîștigător un an mai târziu, 
supercampionul român al rachetei 
rămine primul cap de afiș al noului 
Mare Premiu și — bineînțeles — al 
competiției inaugurale. Știri de ul-

REZULTATELE ECHIPEI FEMININE DE BASCHET
POLITEHNICA BUCUREȘTI IN CEHOSLOVACIA

FRAGA. 7 (.Agerpres). — Turneul 
inter-femmin de baschet de la Bra
tislava s-a încheiat cu victoria se
lecționatei universitare a Ceho
slovacie;. clasată pe primul loc cu 
8 puncte. Au urmat-o in clasament 
echipele Slovan Bratislava — 7
puncte, Politehnica Buctirejt; — 5 
puncte, Wisla Cracovia — 5 puncte 
și selecționata de junioare a Ceho
slovaciei — 5 puncte.

în-Lată citeva dintre rezultatele 
regitrate în cele patru zile ale com- 
-e'i’iei : Politehnica București — 
Cehoslovacia (junioare) 74—61 (41— 
.30 > : Selecționata Universitară a Ce
hoslovaciei — Wisla Cracovia 72— 
50 (36—31) ; Slovan Bratislava — 
Wisla Cracovia 78—76 (40—32) : Se- 
lectionata universitară a Cehoslova- 
c’?: — Politehnica București 65—60 
(33—29). ,

ÎNAINTEA c.e

Celebrul
Pietrzykowski șt elevul său Leszek

boxer, acum antrenor, Zbigniew
Biazynski

De la mijlocul săptâminil trecute, 
lotul boxerilor polonezi se află în
tr-o cabană din apropierea orașu
lui Jelenia Gora, procedind la ul
timele pregătiri înaintea campio
natelor europene de la Belgrad. De 
fapt, tabăra de la Jelenia Gora, la 
care au fost convocați 22 de pu- 
giliști, este mai degrabă una de 
refacere a forțelor, boxerii polonezi 
efectuînd „repetiția generală” îna
intea campionatelor europene în 
cadrul unui turneu de lungă du
rată desfășurat, în luna aprilie, în 
S.U.A., călătorie încheiată cu brio: 
învingători în toate 
tîlniri, cu scoruri 
12—2 la Elisabeth, 
Paterson, 12—2 la 
la Chicago și 10—4

Intervievat de ziariști în urma 
periplului american, antrenorul 
principal al lotului, Franciszek Kik 
a declarat că turneul a fost con
cludent mai ales în ceea ce pri
vește categoriile mici, la care bo
xul polonez posedă la ora actuală 
reprezentanți redutabili, cu sub
stanțiale șanse de a obține medalii 
la Belgrad.

După toate probabilitățile, Czer- 
winskî va face deplasarea la cat. 
48 kg, în vreme ce selecționarea

cele cinci în- 
semnificative : 

16—6 la West 
Detroit, 12—4 
la Munch.

Cu patru runde înainte de terminarea 
turneului internațional feminin de șah 
de la Tbilisi, în clasament conduce cam
pioana mondiala Nona Gaprindașyili. cu 
8 d. urmată de Nana Aleksandna 
Konopleva șl Șui — 6 p fiecare. In 
runda a S-a, Nona Gapnndașvill a cîști
gat. la Aleksandria. iar în runda a 9-a 
a Invins-o pe Ha.fdarova (Cehoslovacia).

Cursa internațională automobilistică 10S0 
km de la Francorchamps — (Belgia), 
contând pentru campionatul mondial al 
formulelor de automobil a fost ciștigata 
în acest an de echipajul englez Derek 
Bei! _ Mike Hailwood, pe o mașină 
.Gulf Mirage". învingătorii au fost cro
nometrați cu timpul de 4h 05:43,5 (me
die orară de 244.443 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele Ganley— 
’Schuppan („Gulf Mirage"), Besacarolo — 
Larousse (.,Matra Simca"). In clasament 
conduce : 1. „Ferrari" — 75 p urmată 
de „Matra Simca" — 64 p șl ,,Porsche 
— 42 p.
S cadrul galei de box desfășurată la 
Palatul sporturilor din Roma, în prezen
ța a 6 000 de spectatori, campionul mon
dial la categoria mijlocie, argentinianul 
Carlos Monzon, l-a învins prin K.O., în 
repriza a 5-a, pe americanul Roy Dale.

Cursa automobilistică „Raliul lalelelor", 
desfășurată Ije un traseu între Varșo
via și Amsterdam, a Tevenit la actuala 
ediție echipajului olandez: Dolk, de Jong, 
pe o mașină Opel Ascona — 7 662 p, 
urmat de Grieken, Wiedenhoff (Olanda) 
și Wiskowski, Mucha (Polonia). Din 61. 
de echipaje prezente la start, numai 
au reușit să sosească la Amsterdam.
Si prilejul concursului atletic de la 
Malmo, cunoscutul campion suedez 
Ricky Bruch a stabilit cea mai . bună 
performantă mondială a sezonului în 
proba dflF ouncare a discului cu rezul
tatul de^6,l» m.
înotătorul american Mark Spitz, cîștigă
tor a, 7 medalii de aur la Jocurile Olim
pice 'de la Miinchen. s-a căsătorit în lo
calitatea Beverley Hills (California) cu 
Susan Weiner, fostă 
modă.

1. I. Năstase (România) 659 p ;
2. S. Smith (S.U.A.) 587 p ; 3. M.

468 p ; 4. J. Ko- 
l 332 p ; 5. A. Gi- 
I p ; 6. R. Hewitt

7. ~
8.
9. .

; 10.
11.

12.

Orantes (Spania) ' 
des (Cehoslovacia) 
meno (Spania) 319 
(R.S.A.) ----
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Rhodesia) 204 p 
(Franța) 172 p ; 
(S.U.A.) 161

p ; 5. A. Gi-
p; 
p;р.
с. 
T. 
F. 
T.
M.

7—8. K.
Barthes
Gracbner 
Gorman
Froehling (S.U.A.)
Okker (Olanda) 66 p ; 13—14.
Riessen (S.U.A.), R. Taylor (An
glia) 60 p ; 15. A. Ashe (S.U.A.) 59 p.

9.
10.
11.
12.

263 p ;
251 p ;
227 p :

J. Connors 
T. Gorman 
A. Pattison 

. P. Proisy 
Richey 

Fillol
c. 
j.,------ , P ;

(Chile) 158 p : 13. A. Panatta (Ita
lia) 129 p; ‘
lia) 127 p ;
126 p.

experimentală

14. C. Dibley
15. P. Barthes

(Austra-
(Franța)

Marelui Premiu,în 1970 s-a desfășurat o ediție 
clstigată americanul Cliff Richey.

Acextc două jucătoare, americanca Chris Evert și aborigena australiană 
Evonne Goolagong, ocupă primele locuri în clasamentul circuitului feminin. 
nemouth. Ei se vor alătura Marelui 
Premiu, definitiv intrat pe făgașul 
open-ului, numai de la următorul 
start, cel parizian. în tradiționalele 
campionate de la Roland Garros. 
Atunci, se vor afla față-n față toți 
așii.

Pentru secția feminină a între
cerii, lucrurile sînt mult mai avan
sate. Aci, circuitul „indoor” ameri
can a contat și pentru Marele Pre
miu, jucătoarele disputând pînă acum 
11 turnee. Conduce noua stea trans
oceanică. tînăra Chris Evert- cu un 
avans de 45 puncte asupra austra- 
lîencei Evonne Goolagong. și alte 40 
p asupra campioanei engleze Virgi
nia Wade. Din păcate. se pare că 
Marele Premiu al jucătoarelor în 
alb va fi privat constant de o serie 
de mari vedete, printre care Billie 
Jean King, Rosemary Casals, 
Francoise Durr. Vechea sciziune din
tre federația internațională și gru-

mei tranșe, cea europeană, a Ma
relui Premiu-FILT ediția 1973, avînd 
pentru fiecare notată (in paranteză) 
categoria de punctaj.

prezentatoare de

la Montreal unde 
proba de dublu a

Turneul de tenis de 
s-a disputat numai ------- —
opus în finală perechile Smith, Lutz— 
Okker, Riessen. Au cîștigat Smith și 
Lutz cu 6—2, 7—6, 6—0.
■
Finala turneului internațional 
de la Kansas City se va 
intre australianul Tony Roche .
Ies Pasarell (Porto Rico). în semifinale. 
Roche l-a învins cu 7—6, 6—1 pe ameri
canul Jeff Borowiak, iar Pasarell a dis
pus cu 6—3, 7—5 de Cliff Drysdale. In 
semifinalele probei de dublu s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Pasarell 
(Porto Rico), Froehling (S.U.A.) — Con
nors, Olmedo (S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—3 ; 
Borowiak (S.U.A).. Rahim (Pakistan) 
— Roche (Australia), Drysdale (R.S.A.) 
7—5, 6—4

Șl

de tenis
disputa 

și Char-

CAMPIONATE DE FOTBAL

IN EUROPA
• F.C. Bruges — campioană • Ț.S.K.A. Sofia, Ajax Amsterdam, 
Ujpesti Dozsa Budapesta — lidere autoritare • Lupte strînse pen

tru cucerirea titlului în Franța, Grecia și Austria

BULGARIA : T.S.K.A.
SE REVANȘEAZĂ

DE LA BELGRAD

CATEGORIILE MICI
PUNCTUL FORTE

AL BOXULUI POLONEZ
• In reușit turneu in S.D.A.: 5 meciuri, 5
• Dlazunshl —ccl mal in lormft la ora
• Dona semne de întrebare: Gottrid sau

victorii...
actuala
Madej,

Siczcpanshi sau Tomczuk? • Trclo larâ coniracandidați
Biazynski este indiscu-„muștei”

tabilă. boxerul din Bielsko Biala, 
elevul multiplului campion Pietrzy
kowski, fiind declarat cel mă» bun 
pugilist al turneului american și în- 
toreîndu-se cu prestigioasa „mănu
șă de aur”, decernată pentru cele 
patru victorii, dintre care trei prin 
k.o. în prima repriză ! Situația pare 
mai complicată la cat. cocoș, an
trenorii avînd de ales între Got- 
fryd și Madej, ambii excelenți în 
ultimele meciuri de verificare. 
Di^ă cum declara, Kik se gîndeste 
tot mai mult la „promovarea” lui 
Madej la cat. 57 kg, unde Jagielski 
n-a confirmat în confruntările din 
S.U.A.

Cea mai dificilă decizie rămîne 
cea de Ia cat. 60 kg, antrenorii a- 
vînd de ales între campionul olim
pic, Jan Szczepanskî și cel eu
ropean (al penelor) Ryszard Tome- 
zyk, irezistibil în ultima vreme. 
La categoria următoare — un can
didat Sigur: Ryszard Petek, de 
multă vreme neînvins, pugilist pe 
care Pietrzykowski îl consideră cel 
mai îndrituit boxer polonez la o 
medalie continentală.

Cu categoria 67 încep, se pare, 
necazurile antrenorilor polonezi.

Stachowiak (cat. 67 kg) a pierdut, 
surprinzător, meciul de la Munch, 
fiind la un pas de k.o.: Rudkowski 
a fost net întrecut la West Pater
son, acuzînd în plus o mai veche 
întindere musculară și părînd să-i 
cedeze lui Janowski tricoul cate
goriei 71 kg : la cat 75 kg. boxe
rul cel mai în formă din ultimul 
sezon. Stachurski, s-a întors de 
dincolo de Ocean cu mina în ghips, 
selecționarea lui în echipa pentru 
Belgrad rămînînd încă sub semnul 
întrebării.

La semigrea va fi preferat; se 
spune. Janusz Gortat, înaintea vete
ranului Dragan, surprinzător de 
vioi în confruntările din S.U-A., dar 
si el accidentat... In sfîrsit greul 
Treia, singurul pugilist de valoa
re internațională de care disnune 
lotul Ia această categorie, marchea
ză o scădere evidentă de formă, 
dar va fi — cu siguranță — pre
zent pe ringul din Belgrad din... 
lipsă de contracandidați.

Pînă și această simula enumerare 
a categoriilor pare să-i dea drep
tate antrenorului Kik: boxul po
lonez se prezintă redutabil doar la 
categoriile mid, Dugiliștii cu peste 
67 kg străbătînd o perioadă de 
impas.

SOFIA, 7 (prin telefon de la co
respondentul nostru). In derbyul e- 
tapei a 27-a a campionatului bulgar, 
pe stadionul „Vasil Levski”, s-au în- 
tîlnit, în fața a peste 40 000 de spec
tatori, T.S.K.A. și Lokomotiv Sofia, 
învinsă în tur cu 2—0, echipa mi
litară s-a revanșat de această dată, 
cîștigînd cu un scor identic, prin 
golurile marcate de Penev și B. Ko
lev. S-au înregistrat 5 scoruri egale, 
care atestă dorința echipelor din 
coada clasamentului să obțină puncte 
chiar și în fața fruntașelor. Iată re
zultatele : Slavia Sofia — J.S.K. 
Spartak 0—0 ; Cernomoreț — Etîr 
0—0 : Spartak Pleven — Laskov 0—1 ; 
Beroe — Volov 4—0 ; Cerno More — 
Trakia 1—1 : Lokomotiv Plovdiv — 
Pernik 4—1 (Bonev a înscris de două 
ori) ; Botev — Levski Spartak 1—1 : 
Dunav — Akademik 1—1. în clasa
ment : 1. T.S.K.A. — 41 p ; 2. Levski 
Spartak — 35 p ; 3. Slavia Sofia — 
34 p. în clasamentul golgeterilor con
duce Jekov, cu 21 de goluri, urmat 
de Bonev — 20 și A. Mihailov — 17.

TOMA HRISTOV

Franța, Grecia și Austria
franța (etapa a 35-a): Metz — 

F. C. Paris 0—1 ; Angers — Sochaux
1— 0 ; Bordeaux — Valenciennes 2—1 ; 
Strasbourg — Marseille 1—1 ; Nice —• 
Rennes 2—0 ; Nîmes — Nantes 1—1 ; 
Sedan — Nancy 1—0 ; Lyon — Bastia
2— 0; Red Star — St. Etienne 0—3.
Clasament : 1. Nantes — 49 p : 2.
Nice — 47 p ; 3. Marseille — 46 p.

BELGIA (ultima etapă) : F. C. Liege 
— St Trond 1—2 : Diest — Antwerp 
2—0; Crossing Schaerbeeck — Ber- 
chem 2—1 : F. C. Malines — Cercle 
Bruges 1—1 : Anderlecht — Beerin- 
gen 2—0: S. K. Lierse — Standard 
Liege 1—1 : Beerschot — Union St 
Gilloise 1—1 : F. C. Bruges — Racing 
White 1—1. Clasament final : 1. F. C. 
Bruges — 45 p (din 30 de jocuri) ; 
2. Standard Liege — 38 p : 3. Racing 
White — 37 p. Echipele, Union St 
Gilloise si Crossing Schaerbeeck au 
retrogradat în divizia secundă.

SPANIA (etapa a 32-a) : Atletico 
Bilbao — Espănol Barcelona 1—0; 
Real Sociedad — Real Madrid 1—1 ; 
Malaga — Betis Sevilla 0—0: Celta 
Vigo — Ovideo 4—2: Castellon — 
Valencia 1—3 : Gijon — Depirtivo 
Coruna 0—0; Las Palmas — Sara
gossa 1—1: Atletico Madrid — Gra
nada 2—1 : C. F. Barcelona — Bur
gos 2—0. Clasament: 1. Atletico Ma
drid — 45 p ; 2. C. F. Barcelona — 
43 p; 3. Espanol Barcelona — 42 p.

UNGARIA (etapa a 24-a): Vasas — 
Diosgyor 4—1 ; Egyetertes — Salgo- 
tarjan 2—1; M.T.K. — Tatabanya 
3—1 ; Videoton — Ujpesti Dozsa 1—5 ; 
Zalaegerszeg — Ferencvaros 1—0; 
Komlo — Szeged 4—2 ; Raba Eto — 
Csepel 3—5 ; Honved — Pecs 1—0. 
Clasament: 1. Ujpesti Dozsa — 38 p ; 
2. Vasas — 35 p ; 3. Ferencvaros
— 31 p.

OLANDA (etapa a 32-a) : F. C. 
Utrecht — P.S.V. Eindhoven 1—1 ; 
Nec Nijmegen — Go Ahead Deventer 
1—1 ; Feyenoord Rotterdam — F. C. 
Amsterdam 7—2 ; F. C. Groningen — 
Haarlem 4—1 ; Nac Breda — AZ-67 
Alkmaar 3—0; Telstar — M.V.V. 
Maastricht 2—1; Ajax Amsterdam — 
Sparta Rotterdam 4-2 ; F. C. Twente
— Excelsior Rotterdam 2—0 ; F. C.
den Bosch — F. C. den Haag 2—I. 
Clasament: 1. Ajax — 58 p ; 2. Feye
noord — 54 p ; 3. F. C. Twente
- 47 p.

GRECIA (etapa a 30-a) : Kalamata 
— Olympiakos Pireu 1—2 ; Paok — 
Panseraikos 3—1; Panathinaikos — 
Panahaiki 5—1 ; A.E.K. — Ethnikos 
0—0 : Aris — Fostir 4—1 ; Heraklis — 
Atromitos 4—I ; Panionios — Trikala 
2—1 ; Aegaleo — Kavala 2—1 ; Olym
piakos Voios — Olympiakos Nicosia 
1—0. Clasament : 1. Olympiakos Pireu 
82 p: 2. Paok — 81 p ; 3. Panathi
naikos — 72 p.

22-a): Sturm 
0—0 : Admira 

Wacker — Wiener Sport Club 1—0 ; 
Atlstria Salzburg — Admira Neustadt 
2—2 ; A.S.K. Linz — Alpine Donawitz 
- ■ _ a — A. K. Graz

Wacker Innsbruck — F. C. 
Bregenz — Austria 

2—1. Clasament: 1. Rapid

AUSTRIA (etapa a 
Graz — Voest Linz

2—0 ; Rapid Viena 
0—1 ; " 
Vienna 4—0 ; 
Viena
Viena — 31 p ; 2. Wacker Innsbruck 
— 30 p; 3. Admira Wacker — 29 p.

EDDY MERCKX CIȘȚIGĂ
TURUL SPANIEIETAPA A 10-a IN

MADRID, 7 (Agerpres). — Etapa
10-a a Turului ciclist al Spaniei,a

Badona — Ampuriabrava (171 km) 
a fost cîștigată de belgianul Eddy 
Merckx în 5h30:14. Pe locul doi a 
sosit francezul Jacques Esclassan.

Lider al clasamentului general se 
menține spaniolul Jose Pesarrodona, 
urmat acum, la numai 6 secunde, de 
Eddy Merckx. Locul trei este ocu
pat de olandezul Gerben Karsten — 
la 58 sec.


