
ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Partidului Comunist Român, pre- 
de Stat al Republicii Socialiste

comune au fost examinate princi-

ln ziua de 8 mai 1973 a avut loc ședința comună a 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și' a Consiliului 
de Miniștri prezidată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al 
ședințele Consiliului 
România.

în cadrul ședinței
palele rezultate privind îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială și execuția bugetului de stat și 
ai principalilor indicatori ai planului financiar centralizat 
pe primele 4 luni ale anului în curs.

Comitetul Executiv șl Consiliul de Miniștri au consta
tat că datorită activității desfășurate de oamenii muncii 
din industria și transporturi, de organele și organizațiile 
de partid, de ministere ți centralele industriale, planul 
producției globale pe primele patru luni ale anului a 
fost nu numai realizat, dar și depășit cu 1 miliard lei. 
Analiza făcută cit și realizările din cele patru luni arată 
că sînt toate condițiile ca planul pe 1973 și angajamen
tele suplimentare asumate de colectivele de oameni ai 
muncii și comitetele județene de partid să fie indepli- 
nite.

Totodată, Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri 
au stabilit masuri care sâ duca la eliminarea neajunsu
rilor ce s-au manifestat, la aplicarea consecventa a 
Hotărîrilor Conferinței Naționale și Plenarelor C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătățirea activității economice.

Ministerele economice, centralele și întreprinderile in
dustriale trebuie să acorde în continuare atenție deose
bită bunei aprovizionări cu materii prime, materiale și 
piese de schimb, concomitent cu aplicarea unor măsuri 
energice, de reducerea consumurilor specifice și a chel
tuielilor materiale, de întărire a disciplinei financiare.
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De asemenea, este necesar ca ministerele, centralele, 
întreprinderile, organele și organizațiile de partid să se 
preocupe permanent de îmbunătățirea calității produse
lor, să se acționeze in direcția introducerii mai rapide 
a progresului tehnic, realizind planul de asimilare a 
unor noi produse, să se treacă cu mai multă hotărîre 
la reproiectarea ți îmbunătățirea calităților tehnice ale 
unor produse. In acest sens, să fie activizate și comi
siile muncitorești pentru controlul calității produselor care 
trebuie să manifeste mai multă exigență față de cali
tatea produselor destinate consumului intern sau expor
tului.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au stabilit 
măsuri care să ducă la intensificarea ritmului
țiilor, astfel incit planul anului 1973 să se realizeze în 
bune condițiuni și să fie puse in funcțiune obiectivele 
economice prevăzute pentru acest an. In același timp, 
s-au stabilit măsuri de folosire moi judicioasă a tuturor 
capacităților de producție existente.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au stabilit 
să se ia măsuri ferme în continuare pentru folosirea 
rațională a cadrelor de muncitori și ingineri, a tuturor 
specialiștilor în sensul repartizării cadrelor cu o bogată 
experiență la noile obiective industriale din toate jude
țele țării.

în continuare Comitetul Executiv .al CC al P.C.R. a 
aprobat propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării unităților sanitare, proiectul de decret privind 
stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile 
de cercetare și proiectare, precum și unele măsuri pen
tru îmbunătățirea organizării unităților de învățămint.

în încheiere. Comitetul Executiv a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.

Hodoșan și Constantinescu — medalii de argint, 

Ion Gyorffi*—aplaudat la scenă deschisă
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La Iași, Alexandria și Vaslui au avut loc ieri 
sport, prilej de analiză a activității desfășurate 
viitor, in lumina Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R.

plenarele consiliilor județene pentru educație fizică și 
și de stabilire a liniilor directoare pentru munca de 

~ din 28 februarie — 2 martie 19’3
Plenarele au adoptat planuri de măsuri și au ales noile birouri executive ale C.J.E.F.S.
într-o atmosferă de puternică insuflețire au fost adoptate textele telegramelor adresate conducerii parti- 
<i„. vrrnr ae> rnzAT-rcr'cr-iTj, expresii ale hotăririi ferme de a se munci cu tot elanul și pri-

educației fizice din patria noastră, 
scurte relatări de la aceste plenare:

dului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
ceperea pentru dezvoltarea continuă a 

Publicăm, în rindurile de mai jos,

IAȘI TELEORMAN VASLUI

SI A VICTORIEI

REMUS COZMA GHEORGHE CIOCHINĂ

.'. ..... 4

în sala Comitetului județean de 
partid s-au reunit membrii CJEFS, 
precum și reprezentanți ai învăță- 
mîntului mediu și superior, ai or
ganizațiilor de masă și ai instituți
ilor cu atribuții în domeniul spor
tului, directori ai unor mari între
prinderi industriale, președinți de 
cluburi și asociații, cadre tehnice, 
sportivi fruntași.

La lucrări au participat tovarășii 
conf. univ. Petre Mîlcomete, secre
tar al Comitetului județean de par
tid, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, Nîcolae Manola
che, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, Gheorghe Mo- 
rârașu, prim-secretar al Comitetu
lui județean U.T.C., Grigore Bernic, 
președintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor. Stere Ră- 
doi, inspector general al 
râtului școlar județean.

Din partea Consiliului 
pentru Educație Fizică și 
fost prezent tovarășul Emil Ghibu. 
secretar al C.N.E.F.S.

Inspecto-

Național 
Sport a

La plenara CJEFS, desfășurată in 
sala Consiliului județean al sindi
catelor din Alexandria, au partici
pat, alături de membrii Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport, numeroși invitați, directori 
de școli și profesori de educație fi
zică, activiști ai asociațiilor spor
tive, antrenori, instructori, sportivi 
fruntași.

Au fost, de asemenea, prezenți to
varășii Jean Tudor, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean de partid, 
Gheorghe Manolache și Marcu Io- 
nescu, vicepreședinți ai Consiliului 
popular județean. Dumitru Tecucea- 
nu. președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor. Paul Manole, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean UTC. Ion Luca, președintele 
Consiliului județean al Organizației 
pionierilor, Fernand Chirea. inspec
tor general al Inspectoratului șco
lar județean, reprezentanți ai unor 
organizații și instituții cu respon
sabilități în domeniul sportului.

C.J.E.F.S.,Alături de membrii 
numeroși invitați au luat loc în sala 
mică 
telor

La 
rășii 
mitetului județean de partid, Con
stantin Horopeț, șef de secție la 
Comitetul județean de partid, alți 
membri ai biroului, loan Sîrbu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean, Gabriel Bistriceanu. se
cretar al Consiliului județean al 
sindicatelor, Ioan Nigel, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. Gheor
ghe Mihai, vicepreședinte al Con
siliului județean al Organizației 
pionierilor, Constantin Alexandru, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
participat tovarășul Miron Olteana, 
secretar al C.NEF.S.

Spiritul de înaltă exigență parti
nică. de analiză critică aprofunda-

a Casei de cultură a sindica- 
din Vaslui.
plenară au fost prezenți tova- 
Aurel Tolescu, secretar al Co-

ATENA (prin telefon). •— 
încheiat întrecerile finale ale 
caniadei de box. în ultima 
competiției, în rîndul celor 22 de 
pugiliști angajați în Jupta directă 
pentru cucerirea titlurilor au fost 
prezenți și cinci boxeri români : 
Remus Cozma, Gheorghe Ciochină, 
Ion Hodoșan, Ion Gydrffi și Marin 
Constantinescu. Spre satisfacția de
legației noastre, din cei cinci fina- 
liști, trei au coborît victorioși trep
tele ringului, înscriindu-și numele 
pe lista campionilor balcanici : Re
mus COZMA. Gheorghe CIOCHINA 
și Ion GrORFFI.

Deschiderea reuniunii finale au 
făcut-o „semimuștele" Cozma și 
Nikolov (Bulgaria). Reprezentantul 
nostru a realizat una dintre cele 
mai frumoase partide din cariera 
sa sportivă, în compania finalistu- 
lui campionatelor europene de ti
neret de la București. El a boxat 
aproape fără greșeală, a lovit din 
permanentă mișcare, așa îneît, la 
sfîrșitul primelor două runduri, pe 
toate buletinele de punctaj avea un 
avantaj de două puncte. în ultima 
repriză, Cozma a forțat ritmul, a 
început să lovească în serii și l-a 
obligat pe arbitru să oprească lup
ta, consemnînd victoria sa prin a- 
bandon.

Gheorghe Ciochină, pe linia bu
nelor sale evajuții din ultima vre
me, l-a d'.'P„'^'.t clar la puncte -pe 
turcul Kumova. Pugilistul român 
s-a deplasat derutant, silindu-și ad
versarul să lovească în gol și, deci, 
să se epuizeze, a contrat de fiecare 
dată cu directa de dreapta, acumu- 
lînd punctele necesare victoriei. în 
ultimul rund,

Cea de-a treia 
tilor români a 
Ion Gyorffi, în 
Vujkovici — o 
boxului din țara 
tantul nostru a avut o comportare 
excelentă, a aplicat tactica cea mai 
potrivită și a cîștigat de o manie
ră entuziasmantă, motiv pentru care 
publicul l-a răsplătit deseori cu a- 
plauze la scenă deschisă. După o 
repriză dg studiu, în care singura 
sa preocupare a fost să nu pri
mească lovituri, Gydrffi a trecut 
la ofensivă și a cîștigat clar o par
tidă cu un adversar destul de difi
cil.

Ceilalți finaliști români. Ion Ho
doșan și Marin Constantinescu au

S-au 
Bal- 
zi a

victorie a pugiliș- 
fost realizată de 
fața iugoslavului 
mare speranță a 
vecină. Reprezen-

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare tn pag. a 2-a)[Continuare în pag. a- 2 a)

CROSUL TINERETULUI

Foto s Vasile CIRDEI

La Sibiu. sosirea In 
cursa junioarelor din 
cadrul jazei județene a 
„Crezul ut tineretului".

în cadrul acțiunilor organizate de 
I.M.F. București, .Ziua sporturilor de 
masă* se Înscrie la loc de frunte.

ROMAN. Peste 300 de tineri, din 
i 20 000 cârti au participat Ia etapele 

inițiale ale Crasului tineretului din 
județul Neamț, și-au disputat, în lo
calitate. dreptul de a participa la 
etapa finală ce va avea loc pe 13 mai 
la Arad, Iată primii doi clasați: cat. 
15—16 ani, fete: Viorica Lebădă (co
muna Tașca) și Ana Andrei (Șc. gen. 
8 Piatra Neamț): băieți: Gheorghe 
Trandafir (comuna Urecheni) și D. 
Ciupercă (Lie. C. Hogaș P. Neamț) ; 
cat. 17—19 ani. fete: Eleonora Sava 
(Șc. prof. P. Neamț) și Elena Bălță- 
țeanu (comuna Boziețiii de Jos): bă
ieți: C. Chelaru (Lie. Tg. Neamț) și 
Gh. Nemțeanu (Lie. Bicaz) ; cat. peste 
19 ani, fete : Mariana Pricop (Șc. sa
nitară Roman) șt Eugenia Tâbuci 
(Lie. 2 Roman): băieți: C. Scutaru (Șc. 
de șoferi profesioniști nr. 1 Roman) 
si E. Cimoeanu (Victoria Roman). 
(Mihai CHIRI AC)

IAȘI. Pe trasee amenajate în capi
tala județului cu același nume, 500 
de sportivi și-au disputa: Intiietatea 
în cadrul celor trei categorii de vîr- 
stă. Iată cîștigătorii: Anuța Matei (Șc.

gen. 17). Adriana Bălan (Lie. pedago
gic) și Victoria Gosav (Comuna Bog- 
dănești), la fete și Gheorghe Onescu 
(Lie. 1 Iași). Vlad Tudor (Lie. 2 Iași) 
si Constantin Plămadă (Lie. .pedago
gic) la băieți. (D. DIACONESCU).

*
Peste 3 000 de eleve și elevi au pus 

stăpînire duminică pe străzile din 
centrul orașului Piatra Neamț, dis- 
putindu-și întiietarea în cadrul Cro
sului cravatelor roșii. Rivalitatea din
tre mieii sportivi ai școlii generale 
din oraș a dat naștere la întreceri 
aprige. Iată învingătorii în probele 
care au figurat în program: 9—10 ani: 
Eîzna Sava (Șc. gen. 2) și Gh. An- 
drica (Șc. gen. S>; 11—12 ani: Anca 
Pătrunjel (Șc. gen. 3) si Sorin Canto- 
reanu (Șc. gen. 12), 13 ani — Livia 
Ilie (Șc. gen. 9) și Constantin Văcaru 
(Șc. gen. 9). Clasamentul pe echipe: 
1. Șc. gen. nr. 3, 2. Șc. gen. nr. 8, 3. 
Șc. gen. nr. 4.

Echipele și concurenții laureați au 
fast răsplătiți de către CJJ2.F.S. cu 
diplome, cupe și premii în materiale 
sportive.
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ION GYORFFI

fost întrecuți de adversarii lor. Pri
mul, la puncte, de bulgarul Kolev, 
iar secundul, prin abandon, de că
tre campionul olimpic Mate Parlov 
(Iugoslavia). Celelalte rezultate : 
Krumov (Bulgaria) b.p. Sonunur 
(Turcia) — muscă, Milev (Bulga
ria) b.k.o. 1 Bahtiarevici (Iugosla
via) — cocoș, Tatar (Turcia) b.p. 
Agrimanakis (Grecia) — semiușoa- 
ră. Beneș (Iugoslavia) b.p. Iliadis 
(Grecia) — ușoară, Ikonomakos 
(Grecia) b.ab. 2 Ivanov (Bulgaria) 
— mijlocie mică, Suvandjev (Bul
garia) b.p. Ozbei (Turcia) — grea.

ata de 9 Mai reprezintă, 
pentru noi, românii, o săr
bătoare deosebit de scum

pă prin dubla ei semnificație: 
aniversăm astăzi 96 de ani de la 
proclamarea independenței de 
stat a României și totodată, mar
căm — împreună cu toate popoa
rele iubitoare de pace — împli
nirea a 28 de ani de Ia măreața 
victorie a omenirii asupra fas
cismului, Ia capătul celui de al 
doilea război mondial.

Deși sînt despărțite între ele 
prin scurgerea a aproape trei 
sferturi de veac, deși au un con
ținut distinct și s-au desfășurat 
în condiții profund deosebite, cele 
două evenimente istorice se în
scriu pe același făgaș al luptelor 
seculare ale poporului român, 
sub conducerea celor mai buni și 
mai destoinici fii ai săi, pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru afirmarea dreptului ina
lienabil de a fi stăpîn deplin pe 
destinul său.

Idealul independenței a însu
flețit neabătut cele mai proemi
nente personalități românești, pe 
gînditorii politici, exponenți ai 
conștiinței naționale, iar setea de 
libertate a fost izvorul nesecat al 
vitejiei ostașilor români în răz
boiul de neatîrnare din 1877.

Proclamarea, la 9 Mai 1877, a 
„independenței absolute a Româ
niei" a deschis, pe liniile proce
sului început prin Unirea Princi
patelor din 1859, condiții propice 
pentru dezvoltarea modernă a 
României, pentru valorificarea 
potențialului ei material și uman, 
pentru afirmarea în mod suveran 
în arena internațională. Dar, du
pă ce a scuturat jugul otoman, 
timp de încă zeci de ani, poporul 
nostru a trebuit să suporte alte

D asupriri, ale diferitelor țări im
perialiste.

„De fapt — așa cum arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— numai odată cu răsturnarea 
dictaturii fasciste și trecerea la 
construirea socialismului, poporul 
român și-a asigurat pe deplin in
dependența. De aceea, pentru noi, 
socialismul, independența națio
nală, dreptul poporului de a-și 
hotărî singur destinul, așa cum îl 
dorește, constituie 
inseparabil".

Pe acest drum, 
libertăți, a pornit 
actul istoric de la ! 
avînd în frunte Partidul, Comu
nist Român.

Politica partidului s-a identifi
cat cu cele mai înalte năzuințe 
ale maselor muncitoare, ale dez
voltării sociale, ale progresului 
material și spiritual al Români
ei. Prin aceasta, prin uriașa mun
că politică și organizatorică des
fășurată pentru construirea so
cialismului, Partidul Comunist 
Român s-a afirmat în fapt drept 
forța politică conducătoare a so
cietății, recunoscut ca atare de în
tregul popor. Niciodată, în mile
nara sa 
n-a avut 
tor călit 
asemenea
te cu mină sigură către marile 
țeluri spre care aspiră.

Tocmai de aceea, sărbătorind 
istorica aniversare a cuceririi in
dependenței și a victoriei asu
pra fascismului, poporul nostru 
își exprimă și mai ferm hotărîrea 
să muncească cu tot elanul, en
tuziasmul și priceperea pentru 
transpunerea în viață a înțelepte! 
politici a partidului.

un tot unitar,

al adevăratei 
poporul după 

23 August 1944,
—---- * ci

istorie, poporul român 
un asemenea conducă- 
și încercat în lupte, o 
forță în stare să-l poar- I

■:

LOTUL DE JUDO AL ȚARII NOASTRE LA C.E
La Palacio de Deportes din Ma

drid vor avea loc joi, vineri și du
minică întrecerile campionatelor 

europene de judo. Pentru prima 
dată, la o astfel de competiție par
ticipă și concurenți români. Iată 
echipa care a plecat ieri dimineață 

l x —

in capitala Spaniei : Lazăr Moldo
van (cat. 63 kg), Cornel Roman 
(cat. 70 kg), Ionel Lazăr (cat. 80 
kg.) Tiberiu Solomon (cat. 93 kg) și 
Gheorghe Dumbravă (cat. +93 kg). 
Sportivii români sînt însoțiți de an
trenorul Gheorghe Donciu.

ASTAZI, LA PRAGA,

START ÎN CEA DE A XXVI-n EDIȚIE
A „CURSEI PAGII"

Foto: Dragoș NEAGU

Vasile Teodor — lide
rul echipei României — 
își încearcă din nou 

șansele în „Cursa 
Păcii".

• între 9 și 26 mai, rutierii vor parcurge 
peste 2 000 km • G. Schur și R. Szurkowski — 
cite două victorii — performerii celor 25 de edi
ții ® Vasile Teodor poate conta printre anima
torii competiției • Etapele de munte, programate 
la începutul cursei, vor tria valorile... i

Praga de aur găzduiește astăzi al 
26-lea start al celei mai populare 
competiții cicliste pentru amatori: 
„CURSA PĂCII". De un sfert de 
veac, lumea sportului cu pedale 
privește cu admirație desfășurarea 
acestei întreceri, care reunește — pe 
șoselele dintre Praga, Varșovia și

tot ce are mai bun spor-Berlin
tul curajului, îndemînării și rezis
tenței, fruntașii generațiilor de ru
tieri din țările socialiste, șefii de 
pluton ai ciclismului din Occident. 
Aflată sub nobilul semn al păcii și 
înțelegerii între popoare, cursa pri
lejuiește milioanelor de spectatori

și telespectatori posibilitatea de a 
admira climatul de prietenie în care 
reprezentanții sportului din diferite 
colțuri ale pămîntului își etalează 
calitățile deosebite cu care sînt în
zestrați, puterea de luptă, dorința 
de a ridica tot mai sus ștacheta 
performanței.

„Cursa Păcii" a contribuit, deopo
trivă, Ia dezvoltarea ciclismului în 
numeroase țări și la lansarea unor 
autentice vedete. Gustav Schur (R.D. 
Gerțnană), Ryszard Szurkowski (Po
lonia), Iuri Melihov (U.R.S.S.), Jan 
Vesely (Cehoslovacia), Gainan Sai- 
dhujin (U.R.S.S.) — sînt numai cîțiva 
dintre cei care, prin „Cursa Păcii", 
și-au creat un înalt prestigiu în 
ciclismul amator internațional. Nu
meroși rutieri occidentali, remar
cați în cursa Praga — Varșovia — 
Berlin, au devenit, apoi, lideri ai

Hristache NAUM ,

(Continuare tn pag. a 4-a)

CAROL CORBU: „PfNȚRIJ MINI,■ SPORTURILOR DE MISA" 11 IMF. BUCUREȘTI
Aceasta a fost fixată pentru datele de 
12 șl 13 mai, cu participarea a circa 
1000 de studenți și studente.

întrecerile se vor desfășura, intre 
reprezentativele anilor de studii, la 
atletism, baschet, handbal ți volei cu 
circa 60 de echipe de băieți și fete.

Clasamentul va fl Întocmit ținîn- 
du-se seama nu numai de rezultatele 
tehnice, ei șl de procentul de studen
ți din fiecare facultate, angrenați în 
«etivitatea sportivă de masă,

„Ziua sporturilor da masă* de la 
LM.F. se va desfășura concomitent i 
simbătă, pe terenurile Institutului 
oolltehnlc, pentru Facultatea de me
dicină generală, șl la baza sportivă 
a Universității (șos. Panduri) pentru 
Facultatea de farmacie. Studenții de 
la Pediatrie se vor întrece — dumi
nică — pe terenurile de la Palatul 
pionierilor, în timp ce reprezentanții 
Facultății de Stomatologie vor avea 
la dispoziție baza sportivă din șos. 
Panduri.

Acțiunea va fi organizată de cate
dra de educație fizică și sport a 
I.M.F., în colaborare cu comitetul 
U.T.C. și Asociația studenților.

AZI, PE STADIONUL TINERETULUI

CUPA VICTORIEI11 LA A.S.E. BUCUREȘTI
Azi. de la ora 16, stadionul Ti

neretului din Capitală va 
din nou freamătul atît de 
ristic întrecerilor sportive, 
este oferit de catedra de 
fizică și sport de la Academia

cunoaște 
caracte- 
Prilejul 

educație 
de

Studii Economice, care a inițiat o 
amplă acțiune în care vor fi angre
nați aproximativ 4 000 de studenți 

studente. Vor avea loc întreceri 
atletism în probele de 100 și 500 
lungime și greutate pentru fete,

și 
de 
m,

100 și 1 000 m. lungime, greutate și 
ștafeta 4 X 400 m pentru băieți. 
Terenurile 
sportiv vor 
meeiuri de 
și rugby.

renumitului complex 
găzdtlț, de asemenea, 
volei, baschet, handbal

SEZONUL INAER LIBER S-A TERMINAT

La «tapa din campionatul divi
zionar pe echipe, desfășurată la 
București, «îmbătă șl duminică — 
tn fapt, debutul oficial al sezonului 
atletic tn aer liber — a fost, fără 
doar și poate, remarcată absența din 
concurs a multiplului campion și 
recordman național la triplu salt, 
Carol Corbu. De altfel, nici în timpul 
sezonului de sală, atletul clubului 
Steaua n-a fost prezent la toate con
cursurile importante ce au premers 
„europenele indoor". Dorind foar
te mult să se revanșeze printr-un 
titlu continental pentru nereușita 
de la Jocurile Olimpice' chiar și în

condițiile nerestablliril «ale depline 
după accidentul premiinchenez, Ca
rol Corbu ți-a drămuit cu grijă for
țele, participînd doar la campio
natele republicane (București, luna 
februarie) și la cele europene (Rot
terdam, martie).

Și chiar dacă ambele prezențe 
s-au soldat cu bune performanțe (în 
sala „23 August" — 16,91 m. cel mai 
bun rezultat mondial al anului 
teren acoperiț, în sala Ahoy — : 
m), încununate cu titlurile de 
pion național și european de 
ele i-au solicitat cunoscutului 
mari eforturi de voință pentru a

Pe 
1680 
cam- 
sală, 
atlet

termina probele respective, sechelele 
vechilor accidentări i-au produs 
necazuri de fiecare dată.

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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AVEM i 0 NOUĂ GENERAȚIE DE CAMPIOANE,9 Marginalii la etapa a ll-a a diviziei A „TURNEUL CAPITALELOR"
DAR ELE MAI AU FOARTE MULT DE MUNCIT

Fără îndoială, înotul feminin se 
află la un moment de răscruce. Re
centele campionate naționale în 
bazin acoperit au marcat schimba
rea unei generații. Vechile com
ponente ale lotului reprezentativ au 
părăsit încetul cu încetul scena 
competițională sau au cedat trep
tat în întrecerea cu reprezentantele 
„noului val". Și astfel, la Mamaia, 
am asistat la un veritabil succes al 
tinerelor înotătoare, care au mono
polizat toate cele 12 titluri indivi
duale.

Cea mai vîrstnică campioană a 
țării la această oră, reșițeanca La- 
vinia Donia, are numai 16 ani; Eu
genia Cristescu și Julicta Mirosti 
se află, abia în primul an de junio
rat, iar Ildiko Horvath, Cătălina 
Pănulescu, Camelia Hoțescu și Mi- 
nola Vasiliade mai au încă dreptul 
î« acest sezon de a concura în com
petițiile de copii. Cazul este de-a 
dreptul unic în istoria campiona
telor României și merită a fi subli
niat.

se-

ASALTURI FRUMOASE DAR Șl

plan 
care 
spe- 
de a

La o analiză mai sumară a noii 
situații create ar trebui, poate, să 
avem suficiente motive de satis
facție. Noile deținătoare ale titlu
rilor republicane sint foarte tinere 
și au o activitate competițională 
destul de scurtă, motive pentru 
care am putea aștepta de la ele în 
anii următori performanțe mult 
superioare.

Ce șanse au proaspetele campioa
ne de a urca noi trepte pe scara 
valorilor? Antrenorii lor sint opti
miști, dar sinceri să fim nu ne dăm 
■seama încă pe ce se bazează starea 
de deplină mulțumire a unora. Ac
tualele rezultate sînt foarte depar
te .de cerințele concurenței pe 
internațional, motiv pentru 
nici în acest an federația de 
cialitate nu are posibilitatea
alcătui o echipă reprezentativă, 
care să ne poată reprezenta măcar 
in grupa C (ultima) din „Cupa Eu
ropei". Cu cifre de 65.0 (100 m li
ber), peste 2:30,0 și 5:00.0 la 200 m 
si 400 m liber, peste 1:13,0 și 2:45.0 
în ■cursele de delfin, sau peste 1:22,0 
«au 2*57,0 în cele de bras, reprezen
tantele noastre pot aspira cei mult 
ta locuri fruntașe în cadrul Balca
niadei de juniori, ce Va avea loc 
anul acesta la București, în luna 
iulie. La mai mult însă — greu de 
presupus...

Acest lucru tiu ar fi însă cel mai 
grav după părerea noastră. In fond, 
înotătoare cu fizicul Lavlniel Donia 
sau Cameliei Hoțescu (cele mai do
tate din acest punct de vedere) ar 
avea posibilitatea — pe baza unei 
excelente instruiri la toate capito
lele de care sînt legate în mod di
rect marile performante (este vorba 
de viteză, forță, rezistență și toate

acestea dublate de o foarte bună 
tehnică) — să progreseze substan
țial. Din păcate însă, aceste spor
tive, ca de altfel majoritatea ti
nerelor noastre înotătoare sînt
rios deficitare In ceea ce privește 
forța și rezistența la efort sporit, 
iar din punct de vedere tehnic nu 
sint încă puse la punct.

Pe parcursul reuniunilor de la 
Mamaia, L. Donia, C. Hoțescu, 
Vasiliade, E. Cristescu, C. Pănules- 
cu, I. Horvath și celelalte înotătoa
re fruntașe au realizat rezultate 
mult mai bune pe distanțe scurte. 
Ce trădează acest lucru? în primul 
rînd, faptul că ele lucrează mult 
prea puțin la antrenamente și nu-și 
pot valorifica actualele posibilități 
decît cel mult în curse de 100 m. 
Totodată, părerea noastră este că și 
antrenorii înotătoarelor respective 
au greșit în perioada de iarnă, 
a;rindu-și programele de lucru pe 
folosirea mijloacelor pentru dez
voltarea vitezei. Or, este îndeobște 
cunoscut că în majoritatea țărilor 
de pe continent, specialiștii 
mandă (și pun în practică) 
lirea pe distanțe lungi în 
perioade, urmăresc ca elevele 
să-și îmbunătățească recordurile 
personale în probele de maximă di
ficultate, să ia cît mai multe star
turi într-o singură reuniune < de 
concurs. în acest fel, sportivele de 
valoare își asigură în iarnă o bază 
excelentă de lucru pentru lunile de 
vară, cînd trebuie să se insiste pe 
dezvoltarea vitezei. Din păcate nu 
aceasta a fost și metoda folosită 
în secțiile noastre și cifrele necon
cludente înregistrate la Mamaia 
stau drept cea mai bună mărturie.

Motivele expuse mai sus ne obli
gă la multă circumspecție privind 
evoluția viitoare a campioanelor 
noastre. Ne bucură, desigur, că ele 
sint foarte tinere, că iubesc acest 
sport și fac suficiente eforturi pen
tru a progresa, 
însă obiectivele 
au foarte mult 
că vina de a fi 
care măsură, pregătirea din i 
nu le aparține. Cu ambiția ca 
caracterizează însă, cu- o mai con
știentă participare la efort, ele pot 
recupera din terenul pierdut Tot
odată, cu riscul de a ne repeta, vom 
atrage atenția că printre obligații
le antrenorului federal există și 
aceea de a controla nemijlocit pla
nurile de pregătire și metodele fo
losite în cele cîteva secții pe care 
le avem în întreaga țară. Acest lu
cru se impune ca o datorie prin
cipală în planul de lucru viitor al 
prof. A. Urmuzescu. pentru ca mă
car în lunile de rară, o parte din 
greșelile comise în primul ciclu 
de pregătire să poată fi evitate.

M.

reco- 
pregă- 
aceste 

lor

Pentru a-și atinge 
propuse ele 

de muneit. 
ratat, intr-o

mai 
Poate 
oare- 
iarnă 
ire le

Adrian VASI'JU

—■

CAROL COREU: „PENTRU MINE, SEZONUL ÎN AER LIBER

Una din caracteristicile etapei a 
II-a a diviziei A de scrimă o repre
zintă tendința către o echilibrare a 
valorilor. în acest sens, semnalăm 
faptul că nu mai puțin de 9 meciuri 
(din 60) s-au încheiat nedecis, depar
tajarea trebuind să fie făcută după 
calcularea tușelor. Cea mai interesan
tă cursă de urmărire continuă să se 
desfășoare la sabie, unde Steaua și 
„Poli" Iași rămin — aproape pe ace
lași plan — principalele favorite, 
clștlgătoarea urmtnd să fie decisă, 
probabil, tn ultima etapă a competi
ției. în celelalte probe, e drept, echi
pele Stelei conduc după primele 
două etape, dar lupta continuă intre 
celelalte participante. O notă bună 
pentru dîrzenia cu care floretițtii de 
la C.S. Satu Mare și-au apărat șan
sele în fața trăgătorilor de la l.E.F.S. 
(8—8, 64—66) și Progresul (același 
scor. 57—62 la tușe), partide In care 
AL. Csipler a demonstrat că rămine 
în continuare un floretist.. Unăr 
Mențiuni, de asemenea, pentru spa
dasinii de la Electroputere Craiova 
(8—-8, 61—68) cu C.S.M. Cluj, floretis- 
tele de la l.E.F.S. (8—8, 44—45) cu 
V iitorul și sabrerii de la C.S.M. Cluj 
(8—8, 52—64) eu Tractorul Brașov. 
Au mai fost și alte partide disputate 
sub semnul echilibrului, dar acestea 
ni s-au părut cele mai interesante.

Atît despre competiția în sine ’ 
Asupra altor aspecte dorim să rela
tăm, asupra unor neajunsuri care au 
umbrit într-o apreciabilă măsură în
trecerea. Desnre modul cum n-a fost 
asigurată popularizarea celei mai im
portante competiții interne de scrimă, 
am făcut anterior o precizare. Du
minică dimineața, prof. Maria Lazăr. 
președinta Consiliului municipal Cluj 
al organizației Pionierilor, venită în- 
timp’.ător la Sala sporturilor, și-a 
manifestat părerea de râu că n-a 
știut de existența concursului. Altfel 

recomandat tuturor organiza- 
de pionieri din marele oraș de

MULTE PETE NEGRE!

Moment din întrecerea floretiștilor: Țiu (Steaua) in dreapta șl Hentcr 
(Poli Timișoara)...

asalturilepe Someș să urmărească 
dintre așii scrimei noastre.

Competiția a lăsat de dorit și prin 
modul în 
sportivi și 
mentară a 
tatorilor.
pentru ca și la scrimă arbitrii să a- 
pară Intr-o anumită uniformă. De ce 
acest sport ar avea un regim de ex-

care s-au prezentat unii 
arbitri. Ținuta lor vesti- 

provocat nedumeriri spec- 
Trebuie găsită o soluție

C. N. DE JUNIORI

MULTE MECIURI ÎNCHEIATE

ÎNAINTE DE LIMITĂ ÎN PRIMA REUNIUNE
BRĂILA, 8 (prin telefon). Luni 

au început în localitate finalele 
campionatelor naționale de box pen
tru juniori mici si mari, competiție 
ce a adus în vechiul port dunărean 
aproape 200 de partieipanți. Fru
moasa arenă „Progresul*, amerta’a- 
tă pentru acest eveniment, s-a do
vedit nein Țipătoare pentru toți cei 
ce au dorit să urmărească gala 
inaugurală a campionatelor. în ori- 
ma zi s-au disputat două reuniuni, 
cînd au urcat în ring juniorii mici, 
ale căror dispute pe parcursul a 43 
de partide, au consenmat următoa
rele rezultate mai importanie : 45
kg : D. Stavăr (Brăila) b.p. C. Mi- 
chitaș (Suceava) : 48 kg r P. Cătrea- 
nu (Dolj) b.p. V. Cimpoieșu (Bra

șov) ; 51 kg : C. Voinescu (Brăila) 
b. ab. L M. Deliu (Mureș). E. Man
ta (Buc) b.p. Fr. Ruja (Cluj) ; 54 
kg : N Radu (Brăila) b. ab. 1 I. 
Knzaru (Brașov) ; 5“ kg : P. Chișea 
(Iași) b.k.o.1 Gh. Kagy (Mureș) ; 
W kg. : Gb Rus ti (Brăila) b.p. St. 
Petre (Brașov), W. Stengel (Sibiu) 
b ab.I Fr. Balog (Iași) ; 53,503 kg: 
Gh. Baran (Galați) b.ab.2 
$u (Bacău). M. Popescu 
ța) blco.2 I. Cucereanu 
67 kg : C. Moruz (Brăila)
VIrlan (Galați) ; 71 kg : D. Văleanu 
(Argeș) bJt.o.2. V. Tănase (Iași), M. 
Celean (București) b.k.o.1 A. Nico
lae (Constanța) ; 75 kg : I. Mărgărit 
(Prahova) b.ab.l A. Grigoraș (Tul- 
cea) ; 81 kg : M. Săndnlescu 
b.k.o.1 T. Barbu 
buță (București) 
(Iași); +61 kg : 
bxb.l I. Costea

V. Neac- 
(Constan- 
(Mureș) : 
b. ab. 1

(Galați), 
bab. 1 I.

L. Chirali 
(Prahova).

(Argeș) 
L Bâr-
Leancâ
(Bihor)

cepție, care frizează neglijența ? La 
fel, se impune ca scrimerii să folo
sească vestiarele sălilor de sport și 
nu să-și etaleze — într-o dezordine 
stridentă — echipamentul de sport și 
cel de stradă. Tot în cazul sportivi
lor, o observație : podoaba capilară 
a unora dintre ei le-a devenit un vi
zibil handicap în timpul asalturilor. 
Nu este de înțeles nici faptul că 
marea majoritate a cluburilor nu a- 
sigură sportivilor echipamentul de 
protecție necesar. De ce doar Steaua, 
C.S. Satu Mare și „Poli" Iași respec
tă litera regulamentului ?

Am amintit undeva că durata cont 
"ursului s-a prelungit datorită unor 
defecțiuni tehnice. Dar la aceasta au 
contribuit și arbitrajele. Nu este vor
ba de calitatea lor, ci de., absența 
arbitrilor. Directoratul de concurs a 
fost nevoit să recurgă permanent la 
improvizații, ceea ce a cerut adesea 
mult timp pentru parlamentări. Exis
tă obligația pentru cluburi de a tri
mite la competiții, odată cu echi
pele, si arbitri. Subliniem, obligația. 
Dar Poli Iași, Medicina Tg. Mureș, 
Tractorul Brașov, Poli Timișoara, 
Electroputere, Clubul sportiv școlar 
și Viitorul nu înțeleg să respecte o 
asemenea prevedere. Și dacă nu o 
respectă, ar trebui să-și primească 
sancțiunile cuvenite. Așa, nu se mai 
poate !

De-a dreptul stranie ni s-a părut 
atitudinea prof. Lucian Glișcă de la 
clubul sportiv Viitorul, totodată an
trenor al lotului național de sabie. 
Deși știa că una din sportivele clu
bului, Aurora Crișu, floretistă de lot, 
nu s-a restabilit (după o ruptură de 
menise, preciza antrenorul federal, 
Vasile Chelaru). a trimis-o pe planșă, 
fără avizul medicului. Consecință ! 
Aurora Crișu s-a accidentat din nou, 
fiind în situația de a rămîne indis
ponibilă cel puțin o lună de zile. Și 
astfel, Iotul național pierde vremel
nic o floretistă de bază. Supunem 
Biroului federal acest caz.

UN REFLECTOR Nicolae COSTTV — coresp. Tiberiu STAMA

LA START, SPERANȚELE VOLEIULUI
DIN PATRU ȚARI

• SALA CONSTRUCTORUL, GAZDA COMPETIȚIEI • VINERI
PRIMA ZI DE CONCURS • REPREZENTATIVELE ORAȘELOR MOSCOVA, 

ÎN ÎNTRECERE • ÎNDREPTĂȚITEPRAGA, VARȘOVIA Șl BUCUREȘTI, 
SPERANȚE ÎN TABĂRA

Sala Constructorul — gazdă (înce- 
pînd de vineri), a celei de a II-a 
ediții a „Turneului Capitalelor", la 
care participă, anul acesta, repre
zentativele de volei, juniori și juni
oare, ale orașelor Moscova, Praga, 
Varșovia și București — cunoaște, 
de cîteva zile, febra pregătirilor pen
tru această competiție internațio
nală.

Turneul este cu atît mai impor
tant, pentru echipele Bucureștiului, 
cu cît el reprezintă unul dintre prin
cipalele puncte de reper pentru alcă
tuirea reprezentativelor naționale în 
vederea viitoarelor confruntări inter
naționale, campionatul european și 
cel balcanic, rezervate formațiilor de 
juniori.

Cunosclnd, de altfel, ce reprezintă 
pentru ei „Turneul Capitalelor", ti
nerii voleibaliști au lucrat cu deose
bită conștiinciozitate la antrenamen
te, pentru a se prezenta în plenitu
dinea forțelor. De altfel, opinia an
trenorului federal, N. Tărchilă, este 
edificatoare în aceșt sens . „Turneul 
Capitalelor oferă colectivelor de an
trenori posibilitatea de a găsi răs
punsul la cîteva întrebări. în primul 
rînd, ei se vor edifica mai bine asu
pra valorii unor jucători, iar apoi 
vor putea să aibă criterii mai si
gure de formare a loturilor defini* 
five pentru marile competiții ale se
zonului. Participarea echipelor ora
șelor Moscova, Varșovia și Praga, 
recunoscute a avea în componență 
elemente foarte dotate, oferă prilejul 
unor confruntări interesante, pentru 
care juniorii noștri s-au străduit să 
se pregătească cît mai bine".

...Băieții au de apărat, acum la 
București, trofeul cîștigat în urmă 
cu un an, la Moscova. Discutînd cu 
căpitanul echipei. Marian Păușescu, 
acesta ne mărturisea : „Sperăm să 
reedităm succesul de anul trecut. Și 
cînd spun acest lucru, mă gîndesc 
la faptul că băieții, dornici de afir
mare, au depus un efort intens la 
antrenamente. De fapt, ca să fiu sin
cer, ne preocupă în mai mică mă-

JUNIORILOR NOȘTRI
sură competiția propriu-zlsă, cît fap
tul că trebuie să ne comportăm în 
așa fel, îneît să facem parte și din 
reprezentativele ce vor fi prezente 
la europene și Balcaniadă". în ceea 
ce privește formația masculină, am 
notat și opinia antrenorului princi
pal, L. Stilea; „Băieții dovedesc 
multă poftă de joc și cred că vor 
avea o evoluție plină de promisiuni. 
Sextetul de bază îl vom alcătui abia 
după jocurile de verificare ce le vom 
susține cu l.E.F.S. și Politehnica Ti
mișoara, dar, de pe acum, sperăm 
în utilizarea lui Păușescu, Enescu, 
Marinescu și Bădiță, tineri care s-au 
afirmat tot mai mult în ultima 
vreme".

Reprezentativa feminină se an
trena, ieri dimineață, cu asiduitate. 
Este și firesc, ambițiile componente
lor lotului vizînd, alături de obiec
tivele amintite, și ocuparea locului 
întâi, deoarece la ediția precedentă 
au fost nevoite să se mulțumească 
cu poziția secundă. Spicuim din car
netul de reporter : Irina Petculeț: 
„Prezența în lot înseamnă pentru 
mine o reușită și, totodată, un în
demn pentru o cît mai bună pregă
tire și evoluție în continuare" : Ma
ria Obreja : „Ne așteaptă o perioadă 
grea. De aceea, trebuie să ne antre
năm cu conștiinciozitate" ; Mariana 
Grigoraș : „Selecționarea mea în lo
tul reprezentativ nu vreau să se re
ducă doar la cel de junioare și doar 
pentru această competiție. Numai 
dînd satisfacție aici și acum, pot 
visa la treptele următoare. Deci..." 
Unul dintre antrenori, Eug. Scarlat, 
a menționat: „Dorim să arătăm că 
voleiul feminin dispune de resurse 
pentru o prezență cît mai activă în 
arena internațională. începutul ÎI 
facem cu „Turneul Capitalelor". Să 
sperăm că va fi de bun augur..."

Vineri, de la ora 16, are loc des
chiderea festivă a competiții. Pînă 
atunci, pregătirile continuă'..

Emanuel FÂNTÂNEANU

IN DIVIZIA B

>z?i.

S-A TERMINAT ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Juniorul Carol Antal (Bihor) trece ștacheta înălțata îa 2,04 m. obținind L—. 
una din cele mai buna performanțe ale concursului de la Oradea.

ETAPA I DIN CADRUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN

(Urmare din pag 1)

PENTRU... REFLECTOARE’ ARCAȘII MIRESEM AU OCUPAT LOCUL III

O vizită făcută la terenul de atle
tism ,_3 August* în preajma etapei 
divizionare ne-a dat prilejul să c..s 
cutăm cu Carol Co-bu. Nu-1 ma' 
văzusem de peste o lună de zile 
Aceiași siluetă înaltă și subțire ca 
un lujer, parcă puțin mai aplecată 
de spate. Aceeași figură deschsn 
parcă puțin mai palidă, mai trasă 
Și dacă înaintea ..europenelor" de 
la Rotterdam, cu un zi-Tibet șăgalnic 
ne tachina refuz!ndu-ne un prono
stic, acum ne răspunde fără echi
voc. la întrebarea despre sănătate

— Nu
— Nu 

cidentul
— Nu 

un simplu accident Cu d 
mini înaintea Olimpiadei ■ 
jit dintr-o gripă ți după acad 
rea la gleznă — la un exerciți

mă simt bine !
te-ai refăcut. încă- după ar
de la Rotterdam ?
cred că este vorba doar de 

li săpti- 
abia ie-

puiuț, dar nu pot 
chei am concurat 
male. Discopație, mi 
asupra diagnosticului 
mai oscilează, deți am 
în repetate rînduri ți t 
interval „Episodul Rc 
ft, deci, dttpd părerea 
continuare. Cred că a 
tismul .. prea tirzia 
marii performanțe a pe un
teren pregătit in P mai
mult mă neliniștește faptul cd nici 
in prezent, după ce am beneficiat de 
un tratament energic fizio-terapic și 
belneologie (la Felix), durerile nu 
au cedat. Sper să pot avea, totuși’ 
în următoarele săptămîni. un diag
nostic precis și, mai ales, o medi- 
cație eficientă. Oricum. însă, pentru 
mine sezonul în aer liber s-a 
minat înainte de a începe...

Si șcuzîndu-se. Carol Corbu 
îndreptat spre tir.ărul săritor 
lungime și triplu de la C.A.U. 
Băloi, pe care-I pregătește.

LA TROTELL „PLAVA LAGUNA" DIM IUGOSLAVIA
u- Romănia și Iugo-

. îr.tr-o tnsori- 
primăvară, am 
atletism aflat 

ură de labora- 
pentru tinerii 

Am stat 
. cu clțiva 
ru a af*.a 
it re e*te 

%ven> terenul 
cu pista, groapa de sărit, saronul 
și stilpii cu lămpi de neon. Dar 
asta nu in-eamnă nimic daci elas
ticitatea pistei a dispărut, dacă ni
sipul gropii de sărituri s-a împu
ținat sărind cu ochii, dacă reflec
toarele ou funcționează—* — re-a 
spus Eugen Duca. „La solicitarea 
noastră privind aducerea halterelor 
din sală la teren, ni s-a spus că 
nu e voie. Și. astfel, sintem ne- 
rciți să facem ecadă la cele dcuă 
haltere, care nu au nici discuri de 
5 și 19 kg—* — ne relatează Con
stantin Pascal (Se. sp. Atletism). 
Georgeta Masat ne întreabă ■ 
„Cum putem împărți 4 bloc-star
turi la— î# de antrenori 7* Con
stantin Musai este de părere că 

ă încă un Ioc eore«- 
ru ca atleții să poată 
Itere’.e („la subsolul 

centrului, de pildă, unde zac niște 
hirțaage"), s-ar putea cel puțin a- 

un șopron pentru acest 
opunere avansată încă 
trecut—). Iar Sorin Ioan 
un singur sector de 
este insuficient, că nu 

arduri suficiente si că să ri- 
iina n-au nimic la tn-

Selecționata arcașilor din Tg. Mu
reș a participat recent, pentru pri
ma cară. la o competiție interna
țională de amploare. Este vorba de 
trofeul -Plava Laguna" din Iugo
slavia. La ediția inaugurală a în
trecerilor. desfășurată în localita
tea Porec, au uarticipat 40 de ar
caș: din Austria, R. F. Germania.

Italia, Olanda, 
slavia.

Echipa din Tg Mureș, formată 
din șase trăgători, a avut o com
portare mulțumitoare, ocupind lo
cul III, după Iugoslavia și Franța. 
Cele mai bune rezultate Ia indivi
dual le-au obținut îosif Mathc și 
Teodor Kaszonyl, care au ocupat 
locul 9 și, respectiv, 1Q./

I. PĂUȘ, coresp. județean

Sîmbătă șl duminică s-au disputat 
partidele etapei a ni-a a turului 4 al 
Diviziei B. Iată rezultatele înregistrate,

MASCULIN : Progresul București — 
Universitatea București 75—70 (38—28).
în derbyul seriei, ambele echipe au 
oferit un joe plăcut. în care baschetba- 
llștll de la Progresul au reușit să se 
impună. Cele mai multe puncte au fost 
înscrise de : Spînu 18, Lungescu 13, ol
teanu 12 pentru progresul, respectiv Me- 
lenciuc 12, Andrețiu 10, Gheorghicescu 
10; Sănătatea Sattl Mare — Mureșul Tg. 
Mureș 64—63 (32—36); Voința Mediaș — 
Universitatea craiova 70—74 (33—42); O- 
limpla Sibiu — Voința Timișoara 38—7i 
(S3—3>): Medicina Tg. Mures — Clujea
na Cluj 57—15 (47—15)4 C-S.U. Pitești — 
i.tF S. II București 72—69 (30—28); Crt- 
șuî Oradea — Voința Zalău 73—18 
(32—20); Rapid — C.F.R. Gaiațl — A.S.A. 
Bacău 75—«6 (40—33) ; C.S.U, Galați — 
C.S.M. Iași 97—36 (45—13): C.S.U. Bra
șov — Politehnica Iași 6C—S3 (26—43).

FEMININ : Olimpia București — Arhi
tectura București 57—36 (23—16). Din
nou, tinerele eleve ale antrenorului Gh, 
Lăzărescu au avut o evoluție bună și ca 
urmare ele au obținut dreptul de a par
ticipa la turneul de baraj pentru a pro
mova în prima divizie a tării, progre
sul București — l.E.F.S. II București 
59—33 (30—13). Meciul, a fost la discre
ția jucătoarelor de la Progresul, care 
au conclus în permanență. Cele mai 
multe puncte : Mihătleanu 14. constan
tin io pentru Progresul, respectiv Să- 
veanu 20, Țodoșciuo 7. P.T.T. — Uni-

versitatea București 31—33 (12—14). Con
structorul Arad — Universitatea Craiova 
43—40 (23—20), Crișul n Oradea — Me
talul Salonta 37—66 (20—35), C.S.U. Ga
lați — Voința Constanța 58—51 (33—24); 
știința sf. Gheorghe — Voința Oradea 
69—55 (36—21).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții : D. Diaconescu, șt.
Vida, M. Rîșnovcanu, I. Ionescu, S. Aibu, 
S. Ionescu, I. Ghișa, V. Ștefănescu, C. 
Harea, Șt. iacob, E. Surany. Gh. Briotă 
și C. Diaconescu.

RALIUL IAȘULUI 
O REUȘITA ÎNTRECERE

încheiat cea de a cincea edi- 
Raliului lașului. Disputat , pe

b ia 
□ (pi

in aer liber a început. 
Chiar și oficial. Dar pregătirile 
care trebuiau să-l premeargă ? 
Viscolul a trecut de mulu.

F3L

INTERJUDEȚE AN PE ECHIPE
Paralel CU desfășurarea întreceri

lor din cadrul primei divizii de atle
tism au avut loc și întllnirile din ca
drul campionatului republican inter- 
județean pe echipe care, după cum 
se știe, se dispută pe zone. Iată cî- 
tevă amănunte din prima etapă.

BUCUREȘTI. Pe stadionul Republi
cii, care a găzduit și întrecerile divi
zionare, s-au desfășurat și probele 
zonei I care a reunit echipele bucu- 
restene Constructorul și Școala spor
tivă de atletism precum și repre
zentativa județului Brăila. Dintre 
performanțele înregistrate amintim 
pe cea a sulițașei Elisabeta Prodan 
(Constructorul) — 48,26 m, a brăilen- 
cei Argentina Pavel la săritura în 
înălțime (1,60 m), și timpul Valeriei 
Biduleac (Constructorul) la 100 mg — 
14,4 s. '

Iată punctajul general : Construc
torul — Șc. sp. A 120—161, Construc
torul — Brăila 113—121. Șc. sp. A — 
Brăila 162—111.

BACAU Pe stadionul „23 August" 
din localitate, etapa I a concursului 
republican inter-județean pe echipe a 
reunit reprezentativele județelor Ba-

cău, Suceava și Galați. In cele două 
reuniuni au fost doborîte trei re
corduri județene s 400 și 800 m — 
V. Virnă (Bacău) 1 50.1 s, și respectiv 
1:56,0 s și 100 mg fete — Valentina 
Bordea (Bacău) 15,7 s.

Rezultatele finale : Bacău — Galați 
148—119, Bacău — Suceava 168—90, Ga
lați—Suceava 141—98. (Ilie IANCL- 
coresp.).

ORADEA. Timp frumos pe Stadio
nul tineretului din municipiul de pe 
Criș, unde s-au intilnit reprezentati
vele județelor Bihor, Mureș și Vîlcea. 
Dintre rezultatele înregistrate subli
niem cei 2,04 m realizați de Carol 
Antal (Bihor) la săritura în înălțime, 
timpul lui Ștefan Naghi (Mureș) la 
400 m — 49,0 s, rezultatele obținute 
de Mariana Giurgiu (Bihor) — 1,60 m. 
la înălțime și E. Subțirelu (Bihor) — 
12,6 s pe 100 m.

Rezultate finale : Bihor—Mureș
158—108, Bihor—Vîlcea 169—91, Mu
reș—Vîlcea 142—106. (Paul LORINCZ- 
coresp.).

IAȘI. Cîteva rezultate demne de 
relevat > în întîlnirea dintre repre
zentativele județelor Iași, Neamț și 
Constanța i 110 mg — D. Scrab (Iași)

15,2 s, 100 m (b) — M. Slov (Iași) 
10,9 s, si suliță (b) — A. Blasco (Iași) 
66,44 m.

Rezultatele generale : Iași 
148—127, Iași—Constanța 
Neamț—Constanța 151—107. 
CONESCU-coresp.).

ARAD. Reprezentativele 
Sibiu, Prahova și Arad s-au 
cut pe terenul Gloria Relevăm 
zuitatele obținute de Georgeta Păcu- 
raru (Prahova) la înălțime — 1,65 m, 
G. Oană (Prahova) la lungime (b) 
6,83 m.

Rezultatele finale : Arad—Sibiu 
150—136, Prahova — Arad 144—142, 
Prahova — Sibiu 153—127. (Șt. IACOB 
— corespondent).

CRAIOVA. în Întrecerea care a 
reunit echipele Doljului, Maramure
șului și Caraș-Severinului, au învins 
detașat gazdele care au cîștlgat cu 
159—121 în fața județului Maramureș 
și 168—10S în fața reprezentativei ju
dețului Caraș-Severin. Aceștia din 
urmă au pierdut ți in fața reprezen
tativei Maramureșului — 114—140.
(Șt. GURGUI-coresp.).

— Neamț 
176—96. 

(D. DIA-
județelor 

între- 
re-

APROAPE 250 DE CONCUR ENȚI LA „CUPA OLIMPIA"
Uesîirjrarea programului competitio

ns. oucurețwaa demonstrează, In acest 
de sezon, dorința tinerilor caia- 

w căneai din Capitală de a par- 
tăeipa tn număr cit mai țnare la între
ceri. O dovadâ grăitoare, în acest sens, 
a constăuK-o și «Cupa Olimpia", con
curs care a avyț loc j-ecent pe lacul 
tferAslrAu, cu o participare foarte nu- 
-TerGasă : aproape 250 de sportivi și
spostîve I Au tost prevăzute 21 de pro
be t:7 de viteză pe 500 m șl 4 curse de 
fond pe 3eoo m). rezervate în cea mai 
mare parte juniorilor. Majoritatea in- 
treeeriicr au cunoscut câștigători deta- 
șav.. totuși s-au putut urmări și cîteva 
dispute foarte strinse, în care ‘învingă
tor.: su fost departajați, de principalii 
adversari, prin una sau maximum două 
secunde (canoe simplu 500 m juniori 
c^ari, caiac simplu 500 m tineret, caiac

simplu 500 m senioare etc.). Iată care 
sînt ciștigătorii acestei reușite ediții a 
„Cupei Olimpia44: VITEZA juniori mici, 
caiac simplu : A. Diaconii (Șc. sp. nr. 
2) 2.15; caiac dublu : C.S.S. (S. Hazirov 
— M. Moșoiu) 2,09: caiac — 4 : Șc. sp. 
nr. 2 (G. Ionescu, C. Orlinschi, V. Foia, 
I. Siroie) 2,10; juniori mari, caiac sim
plu : R. Sofran (C.S.S.) 2,13: caiac
dublu : C.N.U. (A. Ivan, C. petcu) 1,58; 
caiac 4: Șc. sp. nr. 2 (A. Grădișteanu, 
A. Bucică, M. Buzdugâ, M. Nicorici) 
1,46; canoe simplu : A. Ungureanu (Di
namo) 2,28: canoe dublu : Dinmao (S. 
Mureșan, M. Dincă) 2.18; tineret, caiac 
simplu : N. Eșanu (Olimpia) 2.12: canoe 
simplu: G. Dinu (Olimpia) 2.27; seniori, 
caiac simplu : E. Tudor (Dinamo) 2,09; 
caiac dublu : Rapid (F. Schampek — 
M. Bratu) 2,00; junioare mici, caiac 
simplu : Elena Pirchiu (Rapid) 2,54;

ca’ac dublu : Șc. sp. nr. 2 (C. Tudo- 
rache — S. Eremia) 2.36: junioare mari, 
caiac simplu : Stela Moldoveanu (C.S.S.) 
2,34; tineret (f), caiac simplu: Venera 
Petr« (C.N.U.) 2.27; senioare, caiac sim
plu : Didina Vasile (Olimpia) 2,37; FOND 
(m), caiac simpla : F. Nițescu (Olim
pia) 13.28; caiac dubiu î Șe. sp. nr. 2 
(P. Ștefan — A. Nicolae) 12.20: caiac 4: 
Olimpia (T. Manea — C. Badea — C. 
Matei — FI, Costache) 10,33; canoe sim
plu : M. Zugravu (Șc. sp, nr. 2) 17,16.

Primul loc în clasamentul general pe 
cluburi a revenit reprezentanților Olim
piei (cinci victorii), cu 198 p, foarte a- 
proape situîndu-se tinerii de Ia Școala 
sportivă nr. 2 (șase locuri I). care au 
acumulat 175 p. Urmează : Dinamo 134 
p, Clubul sportiv Școlar 108 p, Rapid 
100 p, Clubul nautic universitar 95 p 
și Energia 14 p.

S-a 
ție a 
distanța a 796 km acest concurs — 
contînd ca a doua etapă a campio
natului național de raliuri — a fost 
o bună propagandă pentru automo
bilismul din țara noastră. Concu- 
renții, plecați sîmbătă la ora 18.31 
din fața Palatului Culturii din Iași, 
au revenit — în același punct — 
duminică dimineața la ora 7 după 
ce au străbătut traseul : Iași — Bo
toșani — Suceava — Bistrița — 
Reghin — Topiița — Gheorghieni — 
Tg. Neamț — Iași. Aici, a avut loc 
și un concurs de Viteză.

Cîștigător ai acestei frumoase în
treceri a fost cunoscutul echipaj 
format din Eugen Ionescu Cț'Mea — 
Petre Vezeanu pe o mașină R. 12 
Gordini. Pe locurile următoare': R. 
Anghel — M. Pop (R. h Gordini) : 
D. Amărică — 
1100). La clasa pînă la 1150 
D. Amărică — D. Gîndu ; iar pînă 
la 1300 cmc : K. Angliei — M. Pop.

PE ECHIPE : Danubiana 9 punc
te, ACR Bacău 
Autoservice Iași 16 n.

Ion DUMITRESCU

D. Gîndu (Dacia
cmc :

13 p, Ciclop 14 p.

*!

PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
în Biroul executiv al CJEFS au 

fost aleși Petre Mîlcomete preșe
dinte, Ion Șorcaru, prim-vicepreșe
dinte, Nicolae Manolache, Gheorghe 
Morărașu, Grigore Bernie. Stere 
Rădoi, vicepreședinți, Ion Iacob și 
Nicolae Oloeru — secretari, pre
cum și încă 9 membri.

TELEORMAN

IAȘI
(Urmare din pag 1)

Pe marginea materialelor prezen
tate, cei prezenți au purtat discu
ții deosebit de rodnice, care au pri
lejuit o amănunțită abordare a pro
blematicii mișcării sportive ieșene. 
Vorbitorii au ținut să releve ne
cesitatea ca sportul să țină pasul 
cu ritmul impetuos pe care județul 
și municipiul îl cunosc în direcția 
dezvoltării economieo-sociale. S-a 
subliniat și cu acest prilej că e- 
xercițiul fizic, sportul, prin mijloa
cele sale, poate și trebuie să con
tribuie la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, operă 
de importanță istorică în care se 
află angajat, sub conducerea parti
dului. întregul nostru popor.

Asupra acestui obiectiv funda
mental al mișcării românești de e- 
ducație fizică și sport a insistat, 
în cuvîntul său. și tovarășul Emil 
Ghibu, care a prezentat plenarei 
principalele direcții spre 
trebui canalizată munca 
și organizațiilor sportive 
nicipiul și județul lași.

Luînd cuvîntul, tovarășul Petre 
Mîlcomete s-a referit pe larg la 
înaltele responsabilități care revin 
educației fizice și sportului, ridi
cate. așa cum prevede și recenta 
Hotărire de partid, Ia rangul unor 
activități de interes național. Vor
bitorul a ținut să precizeze că prin
cipala obligație a tuturor celor che
mați să pună umărul la progresul 
mișcării sportive din patria noastră 
este de a trece imediat, cu tot ela
nul. la înfăptuirea importanțelor 
sarcini care revin acestui sector do 
seamă al vieții noastre sociale.

care va 
organelor 
din mu-

(Urmare din pag I)

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
participat tovarășul general lt. Ma
rin Dragnca, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

Exprimîndu-și totala adeziune la 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și 
bitorii s-au angajat 
grabnic în viață, cu 
^abilitatea, sarcinile 
pertanță pe care Ie 
document de partid și care au stat 
Ia baza planului de măsuri al 
CJEFS. Acest plan de măsuri cu
prinde numeroase acțiuni concrete 
în domeniile educației fizice a ma
selor, sportului școlar, activității de 
performanță, întăririi bazei mate
riale, precum și la capitolul edu
cației socialiste, patriotice, a tine
retului sportiv.

Pe marginea tuturor acestor pre
vederi ale planului de măsuri, to
varășul general It. Marin Dragnea 
a dat, în alocuțiunea sa, o serie de 
prețioase indicații pentru munca 
noului 
a ținut să mulțumească totodată 
biroului Comitetului județean de 
partid pentru atenția acordată ple
narei și în general dezvoltării miș
cării sportive din județ. A fost

sportului vor- 
să transpună 
toată rcspon- 
de mare im- 
trasează acest

organ sportiv. Vorbitorul

subliniată tn același timp necesi
tatea continuării unor acțiuni spor
tive de masă pe meleagurile tele- 
ormănene, în spiritul recentei Ho- 
târîri de partid, paralel cu reali
zarea unui salt valoric în activi
tatea sportivă de performanță. A- 
cest lucru este deplin posibil, 
dat fiind cadrele valoroase de care 
dispune județul și numărul im
presionant de tineri si tinere, care 
își manifestă dorința de a se a- 
firma. Stă în putința teleormăne
nilor să se afle la înălțime nu nu
mai în economie. în agricultură, 
ci și în sport, domeniu care — 
așa cum precizează recentul do
cument de partid — prezintă o im
portanță națională.

Apreciind necesitatea conjugării 
eforturilor tuturor 
au responsabilități 
sportului, 
ținut să 
integrală
Hotărirea 
principal, 
și spiritul 
exigență ale întregului activ al miș
cării sportive din județ.

în Biroul executiv al CJEFS au 
fost aleși : Gheorghe Manolache, 
președinte, Haralambie 
prim-vicepreședinte, Marcu 
Dumitru Tecuceanu, Paul 
Fernand Chirea. Ion Luca, 
ședinți. Iulian Stancu, secretar, pre
cum și î^că 9 membri.

factorilor care 
în domeniul 

Tudor Jean a 
că înfăptuirea

tovarășul 
precizeze 
a sarcinilor cuprinse în 
de partid depinde, în 

de competența, pasiunea 
de responsabilitate și de

VASLUI

Ionescu, 
Ionescu, 
Manole. 
vicepre-

(Urmare din pag l)

tă, a caracterizat lucrările plenarei. 
Vorbitorii au fost unanimi în apre
cierea că largului orizont de dez-

toltare cconomico-culturală, des
chis județului Vaslui prin înțeleap
tă politică a partidului nostru, este 
necesar să-i corespundă o mișcare 
sportivă cu multiple valențe, acor
dată deplin la tonusul puternic al 
tuturor celorlalte activități. Din cu
vîntul participanților a reieșit lim
pede că acest obiectiv îndrăzneț 
pentru un județ fără tradiție în 
sport este absolut necesar și pe de
plin realizabil.

în cuvîntul său, tovarășul Miron 
Olteanu a (mut să sublinieze că re
centul document de partid — prin 
bogatul său conținut de idei, prin 
valoarea sa teoretică și practică — 
dă soluții concrete pentru desfășu
rarea activității în perspectivă, ce 
trebuie să caracterizeze sportul 
vasluian.

Referindu-se la marile posibilități 
ale județului, la creșterea continuă 
a nivelului stării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc — expre
sie a grijii permanente a partidului 
— tovarășul Aurel Tolescu a subli
niat că toate acestea creează con
diții excelente pentru continua dez
voltare a educației fizice și sportu
lui. Vorbitorul a tinut să asigure 
pe cei prezenți că vor găsi în Co
mitetul județean de partid tot spri
jinul, întreaga solicitudine, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
reieșițe din Hotărirea plenarei C.C. 
al P.C.R.

în Biroul executiv al C.LE.F.S. 
au fost aleși : Constantin Horopeț, 
președinte, Călăiță Merchea, prim- 
vicepreședinte, loan Sîrbu, loan 
Pîrvu, Dumitru Rătlescu. Gheorghe 
Mihai, Constantin Alexandru, vice
președinți, Constantin Ciulei, se
cretar, și încă 7 membri.
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INTILNIRILE INTERNAȚIONALE DE LUPTE DE LA TULCEA Șl CONSTANȚA

AU
La sfîrșitul săptămînii 

luptătorii din lotul național 
greco-romane au susținut 
le confruntări Internaționale 
intea campionatelor europene 
vor avea loc în zilele de 1, 2 șl 3 
iunie, la Helsinki. Mai întîi, unii 
dintre ei au fost Incluși în echipa 
reprezentativă a țării noastre ce a 
fost opusă vineri seara, la Tulcea, 
formației similare a R. F. Ger
mania. Apoi, sîmbătă și duminică, 
la Constanța, aproape toți luptăto
rii acestui lot au participat la un 
turneu pe categorii alături de spor
tivii din garnitura vest-germană și 
de patru concurenți din Franța.

Desigur, victoriile categorice ale 
luptătorilor români, atît in confrun
tările de la Tulcea, unde au cîști- 
gat cu 8—1, cit și în cele de la 
Constanța, la capătul cărora repre
zentanții noștri au ocupat primul 
Ioc la 7 din cele 8 categorii prevăzu
te în program, sînt concludente. Tre
buie să subliniem, însă, că puțini 
dintre luptătorii oaspeți prezenți 
la aceste confruntări au o valoare 
deosebită și astfel rezultatele spor
tivilor noștri nu pot fi considerate

trecute, 
de 

ultime- 
îna- 
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FOST DEOSEBIT DE UTILE

și-au 
mod 
Con- 

toți 
acest

spectaculoase. Mai trebuie să pre
cizăm că In atenția antrenorului 
federal Ion Corneanu nu rezultate
le au fost pe primul plan ci veri
ficarea stadiului de pregătire a lup
tătorilor români ce vor fi selecțio
nați în lotul pentru campionatele 
continentale. Acesta din urmă fiind 
scopul principal al celor două com
petiții asupra cărora ne referim, se 
cuvine să apreciem că ele 
dovedit integral utilitatea. In 
deosebit confruntarea de la 
stanța i-a solicitat intens pe 
ooncurenții. Concludent în
sens este faptul că un mare luptă
tor ca Gheorghe Berceanu, cam
pion olimpic, de două ori campion 
al lumii și al Europei, neînvins în 
ultimii trei ani, a fost depășit de 
tînărăail Constantin Alexandru. 
Este adevărat că Berceanu a re
luat abia cu acest arilej activitatea 
competițională, după o îndelunga
tă absență cauzată de un accident 
avut la începutul anului, dar în
vingătorul său s-a comportat exce
lent și în celelalte partide și are 
mari șanse să-1 înlocuiască pe 
Berceanu la apropiatele „europene" I

PESTE 200 DE JUNIORI LA FINALELE DE „LIBERE”
CONSTANȚA, 8

In Sala sporturilor
(prin telefon), 

din localitate au 
început marți dimineața confruntă
rile din campionatele republicane 
individuale de lupte libere ale ju
niorilor (mari și mici). La aceste 
întreceri sînt prezenți 246-de concu- 
renți. La juniori mari, cei mal 
mulți sînt la eat. 68 kg. — 20. cat. 
62 kg — 19 și la cat 48 kg — 18.

Atît în reuniunea de dimineață, 
cît și în acea de după-amiază, ju
niorii și-au disputat întîietatea, pe 
cele trei saltele de concurs, cu deo
sebită ardoare. Chiar în partidele 
primului tur s-a înregistrat o mare 
surpriză ; campionul republican de 
tineret la ediția de anul trecut, 
juniorul Gheorghe Ștefan (Steaua)

a test învins prin tuș de Hie Ene 
(CS.M. Reșița).

Iată cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate din prima zi (juniori 
mari) : cat. 43 kg : 
(C F.R. Timișoara) 
(Petrolul Ploiești), 
rea Galați) b.t C.
nr, 2 Constanța) ; _
Flcrescu (Șc sp. Energia București) 
b.t. Gh. Radulescu (CB.M. Cluj», 
F. BItndu (Hidrotehnica Constanța», 
b.p. A. Văsii (Steagul roșu Brașov); 
cat. 57 kg ~
București) 
București). 
București) 
Brasovia). 
miercuri și joi.

P. Brindnșan
b.t. N. Rensea 

A. Neagu (Dună- 
Măndilâ (Șc. sp. 
cat. 52 kg: V.

: Gh. Eremia (Dinamo 
b.p. V. Tomescu (Rapid 

G. Anțhel (Progresul 
b.p. A. Ko’.opaks (Șc. sp. 

întrecerile continuă

Alexandru a dispus de vest-germa- 
nul Fritz Schmidt la turneul de la 
Constanța, cu categoricul scor de 
31—1, în timp ce Berceanu l-a în
vins pe același Schmidt doar cu 
6—3 in meciul de la Tulcea, iar în 
confruntarea de la Constanța el a 
fost condus cu 2—0 și atia în ulti
mul rund a reușit să se impună. 
Tînărul Alexandru l-a întrecut — 
înainte de limită — și pe Ion Gi
b'd, cel care l-a înlocuit pe Berceanu 
la campionatele mondiale din 1971, 
ciad acesta a fost accidentat.

Un alt lînăr, Nicu Gingă (cat. 
52 kg) a luat o importantă opțiune 
asupra includerii sale în lotul pen
tru campionatele europene. Gingă 
l-a surclasat pe Rolf Kraus (R.F.G.) 
cu 21—4, iar pe francezul Diege Le- 
Brutte îl conducea cu 36—0 în min. 
8 cînd a finalizat tușul, 
stanța, tînărul Gingă s-a 
locul secund, în urma 
Răduț, deși îl învinsese 
înainte de limită (n.a.
avut mai ptiține puncte de penali
zare).

Marin Dumitru (cat. 57 kg), Ion 
Păun (cat 62 kg). Ion Gabor (cat.

Ni col ne Xeguț (cat. 90 kg) 
ș: Xieolae Martinesca (cat 100 kg) 
ao confirmat șl cu acest prilej 
buna lor pregătire și credem că se
lecționarea lor pentru campiona
tele europene ar fi îndreptățită. 

Do păcate, la competițiile de la 
sfîrșitul săptămînii trecute s-a con
statat că Ia Cat. K8 kg lotul nu dis
pune de un Tun ;? or capabil să-l 
înlocuiască pe Simion Popescu, re
tras din activitatea competitională. 
Eugen Hupcă. Cristea. Lucacela, 
Tîberin Hurvuth și Cornel Virtosu 
au fost depășiți clar de luptătorul 
rest-german Manfred SchSnderfer. 
După pă-erea noastră, nici unul 
-AA? ?-■ luptători nu deține
f:“na r -punzătoare pentru a fi 
selecționat la o competiție de am- 
ptoarea aceleia de la Helsinki.

La Con- 
clasat pe 

lui Florea 
pe acesta 
Răduț a

Costin CH1R1AC

HANDBAL ț CLASAMENTE
FEMININ

=a

1. Univ. Timișoara 23 20 1 2 325—211 41
2. IEFS București 23 19 2 2 307—1®5 46

*3. Univ. București 23 17 2 4 336—230 36
4. Textila Buhuși 23 11 3 9 225—234 25
5. Rulmentul Bv. 23 11 1 11 265—275 23
6. Constr. Timiș. 23 8 5 10 204—213 21
7. Voința Odorhei 23 8 1 14 235—270 17
8, Rapid Buc. 23 6 3 14 223—260 159. Progresul Buc. 23 3 3 17 190—287 9

10. Mureșul Tg. M. 23 1 1 21 162—299 3

MASCULIN
1. Steaua 22 18 1 3 397—287 37
2. Univ. București 22 16 4 2 351—298 36
3. Dinamo Buc. 22 13 2 7 318—270 28
4. Minaur B. Mare 23 11 3 9 365—328 25
5. Poli. Timișoara 22 8 4 10 306—295 206. Univ. Cluj 22 8 4 10 330—335 20
7. Indep. Sibiu 23 8 3 12 355—389 198. Dinamo Bv. 23 7 4 12 335—331 189. Trotușui. 23 6 2 15 2S4—346 14

10. Voința Buc. 22 3 1 18 260—412 7
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Serii IFEMININ,
1. Confecția Bue. 14 13 1 • 232— n ?
2» Univ. iași 14 l» 2 2 IU—IM 2
3. Gloria Buzău 14 6 4 4 121—115 1
4. C.S.U. Construcții 14 6 3 5 189—IU 1
5. Voința Buc. H 7 0 7 122—123 1
t. Vulturul Piolestl 14 6 0 8 111—1» I
7. Tomistex C-ța 14 3 5 6 119—147 1
8. Voința Craiova 14 7 0 7 123—125 b
». Constr. București 14 3 3 8 115—131

10. IGEX București 14 4 1 10 109—178
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„CUPA DINAMO"
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Pe terenurile de tenis din parcul 
sportiv din Șos. Stefan cel Mare au 
început întreceri ie dotate cu „Cupa 
Dinamo". Favoriții ce la seniori și 
senioare urmează a intra în con
curs începind de azi Ci te va rezul
tate : seniori C. Pe'.ea (Dinamo» — 
L, Vîrgolici (Progresul) 5—7. 6—I, 
7—5 ; M Mirza (Progresul) — C. 
Ionescu (Dinamo) 3—6, 6—3, 6—3 ; 
juniori: Popescu S. (Cutezătorii) — 
Kadar T. (Dinamo) 6—2, 6—3 ; Ră-

•I

_ s-au disputat jocurile 
lei de a XlV-a etape a 
Și de această dată s-au 
«trprize : infrîngerile sufe- 
Voința București (feminin).
București și Gloria Arad și 

ui S. C. Bacău la masculin 
ar mai fi de semnalat fap

ta! că handbalistele de la Voința Si- 
g-.lscara pot pierde cu 6—0 întîlni- 
-. . . - de ia Făgăraș datorită fap- 

că au sesit cu Intîrziere la te
renul de joc

FEMININ, Seria I : Gloria Buzău — 
Toctistex Constanța 7—7 (5—3), Voin
ța Craiova — Vulturul Ploiești 11—9 
(9—6)!, Univertitatea Iași — IGEX 
Buenrești 21—6 (10—2), ' Confecția — 
Crnrirucarcl București 14—6 (9—2), 

Construcții — Voința Bucu-
10— 3 (4—n ; Seria a II-a: 
Sibiu — Constructorul Baia

11— 10 (7—3), Teba Arad — 
(7—6), Sparta

■oșani 23—7 (12—

iei B. 
strat 

de
Rapid

UN NOU SONDAJ ÎN CAMPIONATUL SECUND

CE TALENTE EVOLUEAZĂ PE SCENA DIVIZIEI B ?
i
i
i

Așa cum promiteam cu ocazia primului test, am folosit etapa de 
duminica trecută a Diviziei B pentru a face un nou sondaj printre for
mațiile acestui campionat în privința tinerilor jucători care evoluează 
în rândurile lor. Au intrat în observația redactorilor noștri echipe noi sau 
au fost revăzute unele prezente și pe primul „chestionar" al nostru. Iată 
ce au constatat colegii noștri prezenți la jocurile de la București, Rm. 
Vîlcea, Satu Marc și Timișoara.

sînt, de asemenea, două elemente 
cu certe posibilități de afirmare. 
Promisiuni -încă în vigoare, repre
zintă și portarul Stana, fundașul 
Crăeîimescn și, mai ales, mijloca
șul Donase, toți trei trecuți prin 
filtrul diviziei A, fără să-și fi spus

j-

' 7 ' *■ s

•.M \ *

Oradea,

Duminică, la Oradea, F. C. Bihor a întrecut pe Gloria Bistrița cu 5—0 și a redus la un punct ciiferer,fa ce o 
desparte ’de liderul seriei a II-a a Diviziei B, Politehnica Timișoara. In secvența, surprinsă de Al. Somogy —• 

Colnic înscrie cel de al treilea gol dl orădenilor.

I
I

I
I
Icxu. 

rest! 
OSM. 
Mare 
Textila Sebeș 16—11 
Mediaș — Jiul Pe .
3), Nltramonia Făgăraș — Voiaja Si 
ghișoara 6—0, Universitatea II Timi 
șoara — Universitatea

MASCULIN, Seria 
Constanța — S. C. 
(7—Știința Bacău 
tea Craiova 16—14 <10—5), C.S.U. Ga
lați — Agronomia Iași 28—2) (13—î). 
Rafinăria Teiaajen — Voința Gh. 

i-Dej 21—14 <8—S), Relonul 
Săvineștj — Rapid București 27—23 

15—13): Seria a II-a: Mrtzlal Cop
ia Mică — Banatul Timișoara 14—8 
(7—3). C^M. Re*.ța — Tmlsjl Lrgoj 
13—îl <>—61. Ccnstrcetorui Oradea — 
Gl-.na Arad 13—16 0-8. A-S.A. Tg. 
Aî-reș — A^..A. Săbitz 6—0. Știința 
Lovrin — XiuaiDoaia Făgăraș 19—1«

Sere, I 
eanu. I

Cluj 0—6.
I : Comerțul 
Bacău 20—20 

— Universita-

Gbe.

Corespaodeați : P. Popa. V. !
ML Mircev, M. Falicin, C. X'ernțean_. 
V Vastlescu. L Stetănewa. S. Seni
lă. V. Lazăr. Z. BLaoreano. I. Die. 
4L Ser». V Drăeăao-a. C. Tecdo-

PREMIILE TRAGERII SPECIALE PRONOEXPRES DIN 29 APRILIE 1973
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BUCUREȘTI. Troi, M. OHcanu, 
Mateescu, Savu... Ori unde se vor 
afla, chiar peste mulți ani, simpâ- 
tizanții fotbalului nu vor uita că 
cei patru (întîmplător i-am ales 
doar pe aceștia) au trecut prin 
„școala" Metalului București, că 
de ridicarea măiestriei lor sportive 
s-a ocupat exigentul antrenor Paul 
Popescu. Deși, în fiecare an, din 
această echipă au plecat cîte doi- 
trei jucători, totuși Metalul a con- 

rtinuat să realizeze performanțe 
bune fiindcă în locul lor au fost 
promovați alți tineri talentați. Du
minică am avut prilejul să reve
dem două dintre tinerele speranțe 
ale Metalului : Țrandafilon (înain- 
:.s ; 20 de ani) și Viță (fundaș 

ăvînd 
tehnică și una ex- 
acționează pe spa
de un 
acest

veni un jucător valoros. Chivus-a 
achitat, în general, bine de sar
cinile de joc, dar spre sfârșitul par
tidei aportul său a scăzut, datorită 
insuficientei pregătiri fizice. O ase
menea carență a manifestat și Iuga 
și de aceea antrenorul Ulman l-a 
înlocuit după numai 23 de minute. 
(P. VINTILA).

I
I
I

I
I

stînga; 29 de ani). Primul, 
o bună pregătire 
celentă — fizică, 
ții mari, nelegat 
sbligîndu-și, în 
să efectueze schimbări 
Actualul fundaș stînga 
iui. Viță, deposedează 
totodată, se lansează în curse ca o 
veritabilă extremă, susținînd în 
permanență pe colegii săi din linia 
de înaintare.

Și în echipa Progresul Brăila au 
evoluat două speranțe ; Chivu (fun
daș dreapta ; 18 ani) și Iuga (mij- 
' caș ; 18 ani). Al doilea e com
ponent al lotului reprezentativ de 
juniori și are perspective de a de-

anume post, 
fel, colegii 
de poziții, 
al Metalu- 
corect, dar

RM. VÎLCEA. Aproape jumă
tate din numărul total al jucăto
rilor folosiți de cele două echipe 
în partida Chimia — C.F.R. Paș
cani, fac parte din categoria de 
vîrstă sub 23 de ani. Din rîndul 
acestora, cei mai mulți — șapte — 
aparțin gazdelor. Ceea ce denotă 
că, în cadrul asociației Chimia — 
considerată, cu ani în urmă, un fel 
de refugiu pentru fotbaliștii neîm
pliniți prin alte părți — există în 
prezent o preocupare lăudabilă în 
sensul promovării și titularizării ti
neretului. Și această acțiune nu are 
numai o valoare de ordin cantita
tiv. Trecînd în revistă cele șapte 
nume de tineri care au apărat cu
lorile vîlcene în întîlnirea de du
minică, 
pe cei 
de ani) 
bii cu 
pășește 
Alături 
fost la 
dașul central Pintilie, produs local,

totuși (sperăm) ultimul cuvînt, în 
privința posibilităților lor reale.

De partea cealaltă, la C.F.R. Paș
cani, doar trei speranțe, teoretic 
însă : Barbu (23 ani), apărător, Mîn- 
cu — atacant și Măciucă — mijlo
caș, ambii de 19 ani, care duminică 
nu au avut, se pare, o zi dintre 
cele mai bune. Tinerețea ultimilor 
doi ne dă totuși dreptul să credem 
că ei nu se vor mulțumi cu puțin, 
după saltul în prima formație, la 
vîrsta junioratului. (Mihai IO
NESCU)

remarcăm în primul rînd, 
doi atacanți — Sutru (22 
și Gojgaru (23 de ani), am- 
o tehnică de joc care de

ni velul diviziei secunde, 
de aceștia, „vîrful“ Orovitz, 
Steagul roșu tineret, și fun-

SATU MARE. Desigur, e greu 
să-ți faci o părere exactă după nu
mai un meci, dar frații Bathory, 
Bigan, Pataki, Kineses, Munteanu, 
Libra, de o parte, Floareș, Dașcu, 
Bojin, Mihalcic de cealaltă, ni s-au 
părut a alcătui buchetul de ta
lente, aruncate în luptă de Olim
pia Satu Mare și Politehnica Timi
șoara în partida disputată sîmbătă 
pe stadionul Municipal din Satu 
Mare.

Dacă Floareș, Dașcu, Bojin și 
chiar Mihalcic, ca și ceilalți fot
baliști ai formației studențești, au 
o prezență mai veche pe stadioane, 
în schimb cei de la Olimpia repre
zintă pentru mulți o necunoscută 
și de aceea vom insista mai mult 
asupra lor. Mai ales că reprezintă 
și reale valori fotbalistice. Cu o mai 
bogată experiență a meciurilor de 
anvergură (în jocul cu „Poli” s-a

văzut cît de marcați au fost aceș
tia de importanța tui), vor putea 
duce Olimpia în rîndul celor mai 
puternice echipe din această parte 
a țării. De altfel, echipa din Satu 
Mare a fost (pînă la înfrîngerea 
dîn penultima etapă suferită la A- 
râd în fața formației locale C.F.R.), 
ireînhântă timp de nouă etape !

Dar să revenim lă jucători. Por
tarul Ștefan Bathory (22 ani, 1,96 
m) și mijlocașul roșit Bathory (20 
ani, 1,90 m ) ni s-au părut cei mai 
dotați. Să adăugăm cîțiva eXCelenți 
tehnicieni ; Kincstes (23 ani), dar 
încă nerefăcut fizic după accidentul 
care l-a ținut aproape doi ani de
parte de stadion ; Palaki (18 ani, 
1,85 m), internațional de juniori, 
cam lent, dar totuși mereu acolo 
unde o cerea faza, O impresie buna, 
deși a jucat puțin, a lăsat Muntea- 
nti (20 ani), un atacant care știe 
să-și pună în valoare excelenta șa. 
detentă. Dar să nu-i uităm nici pe 
Bigan (25 ani), un fundaș central 
cu multă clar-viziune a jocului, ca 
și pe ex-dinamovistul Libra (20 
ani), o extremă stînga incisivă, dar 
cam lipsită de forță. (M. TUDO- 
KAN).

TIMIȘOARA. Un meci ca acesta,' 
mediocru, a fost disputat de o su
mă de individualități mediocre. De
sigur, nu putem avea pretenția u- 
nui verdict, aprecierea fiind de 
conjunctură, și cu atît mai mult cu 
cît citind lista selecționabililor se
riei a doua, care astăzi înfruntă la 
Timișoara o selecționată iugoslavă, 
i-am întîlnit pe timișorenii Ilergan. 
Dosan și pe sibianul Serfozo. Toți 
trei au jucat sîmbătă în meciul di
rect dintre echipele lor, fără să de
pășească însă o platitudine, cum 
am spus, caracteristică. I-am cău
tat cu privirea pe doi remarcați 
într-o precedentă rubrică a ziaru
lui nostru, Gabel și Floarea 
(C.S.M.). Primul a evoluat doar o 
repriză, perioadă de timp neconclu
dentă, pe al doilea l-am găsit pe 
banca rezervelor, penalizat pentru 
infatuare (!) cauzată de rîndurile 
laudative la adresa sa. (Desigur nu 
este un eșec al inițiativei noastre, 
ci unul personal al fotbalistului 
bun dar cu moral slab).

Pe fondul acesta cenușiu s-a de
tașat totuși, cu excepția 
nului" r.............
jucător, 
tehnică 
capacitâte 
central, a 
ingrat de 
care s-a achitat cu succes. Floare 
rară în grădina cu urzici a acestei 
partide, fotbalistul din Sibiu cu nr. 
9 pe tricou a etalat și o neîndo
ielnică personalitate, din moment ce 
s-a încumetat (nesprijinit) in in
cursiuni solitare, după 3—4 adver
sari driblați la rînd, în terenul ad
vers. Numele său ? Vasile Firețea- 
nu, care pînă la vîrsta sa de 24 
de ani a mai evoluat la „Bere Ra
hova" și „Independența” Sibiu. 
Sperăm ca, citind aceste rînduri, 
să fie mai modest și mai exigent 
decît Floarea, «cn CUPEN).

„vetera- 
Liebhardt, un singur 

A impresionat prin, 
fină, calm, luciditate, 
de efort. Deși înaintaș 
fost plasat în rolul mai 

• constructor de joc, de

AZI, PE MICUL ECRAN

PARTIDA
ALBANIA-ROMANIAE MAI GREU (ACUM) SĂ JOCI PE TEREN PROPRIU studioul nos- 

prezintâ un 
meciului Al- 
care s-a dis- 
la Tirana.

Azi la ora 22,45 
tru de televiziune 
rezumat filmat al 
bania — România 

putat duminică
Iscurați-vă dinOCI cu tren:

1.000 țtf ; J : 259.® 
SPECIALE

Categoria M : 2 variante IO , a 
7.000 lei; N: iSâ autoturisme Tra
bant 601 ; O : 5.85 excursii in Su 
dia — Finlanda : P: 35.40 
In U.R S S — SOCI ; R : 
1.000 lei ; S: 135,00 a 500 
189,80 a 100 Iei; U: 3.937 50 a 40 
lei.

• Au mai rămas doar patru zile 
pînă la închiderea vinzării biletelor 
la tragerea specială Pronoexpres din 
13 mal 1973, tragere care acordă par- 
ticipanților o bogată listă de premii : 
Autoturisme DACIA 1300 și DACIA 
1100, excursii pe Coasta Dalmației 
și excursii în BULGARIA și GRE
CIA. Se mai acordă numeroase pre-

: 89.» 
M te!

PRE MII IX
PBOXOSPOKT

co.xclrsit.lt 
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I :’..::;;e alte multe lucruri pe 
:e evoluția fotbalului le-a schim- 

Lt. un fapt foarte important, ca
re ce’.ermină — se poate spune
— soarta multor mari competiții, 
râmi ne acela al ridicării la rang

e sistem a modului de a acțio
na in deplasare. Aproape fără ex
cepție, chiar și atunci cînd dife
re:;; a de clasă tehnică e în fa
voarea oaspeților, intervine o pre- 
meditată organizare a jocului por
nită de Ia fortificarea apărării 
= : utilizarea cu consecvență a ar
mei contaatacului. Trebuie, poa- 
:e, doar ca Brazilia să întîlnească
— să zicem — selecționata Ja- 
maicei ca lucrurile să se desfășoare 
după alte canoane.

Această dogmă a tacticei în de
plasare își are originea în înmul
țirea considerabilă a partidelor 
cu miză atît pentru echipele de 
zlub cît și pentru cele reprezenta
tive. Cupele continentale, compe
tițiile — tot pe continente — ale 
reprezentativelor A și de tineret 
s-au adăugat unicelor — de odi
nioară — momente de luptă pe 
puncte sau pentru calificare: pre
liminariile campionatului lumii 
și vechea „Cupă a Europei Cen
trale". Prețul victoriei a crescut 
așa de mult îneît era inevitabil ca 
tacticienii să caute mijloacele de 
fructificare la maximum a con
dițiilor de joc în deplasare. Deși 
ultimele sezoane au prezentat o 
oarecare elasticizare a tacticilor 
defensive, ele nu părăsesc 
mințile antrenorilor, mai cu 
mă că unele reușite le dau 
bilitate și valabilitate.

Observați cit de exact au punc
tat formații de club sau repre
zentative în deplasare în actualele 
competiții. Juventus la Derby, 
Ajax Ia Madrid, echipa Italiei la 
Istanbul, aceea a Danemarcei la 
Copenhaga, Borussia 
glabdach în fața 
Twente Enschede, am

sformă într-un ajutor pentru ad
versar. N-am dreptate, deci, cînd 
afirm că acum joci mai greu pe 
propriul teren ?“

Tocmai de 
acasă trebuie 
lie fotbalului 
aspectele — 
trena men tul" 
la diminuarea pe cit posibilă a 
întreruperilor de joc, la care ad
versarul va recurge fără discuție 
în asemenea condiții, un amănunt 
ca acela ai instruirii copiilor de 
mingi capătă o însemnătate deose
bită. Ca să nu mai vorbim despre 
marea rezistență nervoasă, despre 
răbdarea de care trebuie <sâ dea 
dovadă cei care joacă în calitate 
de gazdă. Și minutul 90 face parte 
din joc, cu a 60-a secundă a sa, 
iată un adevăr de care s-au con
vins cei care au avut calmul și 
luciditatea să-l aștepte 1

Nu știm dacă mai e nevoie să 
mai spunem că am adus vorba des
pre rigorile partidelor pe teren pro
priu tocmai pentru că Ia 27 mai 
reprezentativa noastră trebuie să 
fie în stare să răspundă cu succes 
tuturor acestor dificultăți. Iar nu
mărătoarea inversă a început, 
pentru tricolori, din clipa fluie
rului final de la Tirana...

EFTIMIE IONESCU

JOC DE VERIFICAREI
Iuite)

I

B :
46,05

Categoria G : 3,40 autoturisme
Trabant 601 ; H : 17,20 excursii

«alta» 697 JC

la Timișoara selecționata se- 
Il-a a Diviziei B întîlnește în 

joc amical reprezentativa c;

a II-a: 
te a 40 h

OBIȘNUITE
Extragerea I : categoria 1) 1,35 va

riante a 100.000 lei ; 2) 3,10 a 
21 «62 lei ; 3) 20 35 a cite 3.221 
4) 53.80 a 1.243 lei ; 5) 145.60 a 
lei 6) 4.651 95 a 40 lei.

Extragerea a II-a: categoria 
9,15 variante a 9.026 lei ; C :
a 1793 lei ; D : 2.115,85 a 60 lei ; 
E : 133.38 a 200 lei ; F : 2.645.85 a 40 
Iei.

Report categoria 1 = 859.263 lei. 
report categoria A = 82.587 lei. Cîș- 
tigătorul premiului de 100.000 lei de 
la categoria 1 : Dinu C. Gheorghe 
din Pleșeoi, județul Buzău.
SUPLIMENTARE

rea premiului de ca- 
a in-a cu 11 rezultate a fost 

--.im d» » IsL eonf 
lordul a fost atri 
categorii.

Rcbriei redactași de 
LOTO-PROXOSPORT

Monchen-
ambițioasei 

enumerat

aceea, partidele de 
pregătite, în condiți- 
actual — sub toate 
pornind de Ia „an- 
publicului și pînă

A LOTULUI
(SUB 21

LA ORDINEA ZILEI

cîteva dintre exemplele care ne-au 
căzut mai repede sub ochi, și-au 
construit calificările sau victori
ile în jocurile pe teren străin după 
ce partidele pe teren propriu re- 
prezentaseră pe jumătate eșecuri

Ștefan 
interviu 
Football", 
deplasare 
psihic, 
nervoasă, 
acela tactic." Valcareggî 
că... „a juca acasă a devenit astăzi 
infinit mai dificil decît în urmă 
cu 5—6 ani. Pe terenul tău trebuie 
să construiești fără încetare, 
știi să 
acelor preconcepute masări 
forțe 
chiar 
verse 
deriie 
turile 
tanță. 
nervozitatea publicului. Dacă n-ai 
marcat repede, dinspre tribune se 
revarsă apostrofările. Ele se tran-

Covaci remarcă, într-un 
recent din

că...
sînt mai mari sub raport 
emoțional, de rezistență 
dar infinit mai mici sub

„France
„rigorile jocului în

să 
te stăpînești. Desfacerea 

de 
din careul advers nu apare 
dacă încerci cele mai di- 
antidoturi. De Ia 
pe exremă și pînă 
surprinzătoare de 
Și-apoi, apoi mai

pătrun- 
la șu

ia dis- 
vine și AZI, A

NR. 363
APĂRUT

AL REVISTEI
din sumarul căruia

DE TINERET
DE ANI)

Continuîndu-și 
derea jocului de 
lecționata similară a R. D. Germane, 
lotul de tineret al țării noastre al
cătuit din jucători sub 21 de ani, 
susține astăzi un meci de verifica
re care are drept scop definitivarea 
formației. Antrenorul Ion Voica va 
alcătui două formații care se vor în- 
tilni între ele. Acest meci de trial 
are loc pe terenul Voința cu înce
pere de la ora 17.

pregătirile în ve
la 26 mai cu se-

MIINE IN GIULEȘTI

RAPID-METALUL BUCUREȘTI
Meci amical, mîine în Ciulești, 

de la ora 16.45 : echipa Rapid, care 
se pregătește în vederea jocului ei 
cu Dinamo, va primi replica divi
zionarei B Metalul București.

vă recomandăm

Azi, la Timișoara 

MECI INTRE SELECȚIONATELE 
DIVIZIEI B ALE ROMÂNIEI

La stadionul Dinamo

SELECȚIONATA DE JUNIORI»

A CAPITALEI-DINAMO
riei a 
tr-un 
tegoriei secunde din Iugoslavia, d 
pregătirea căreia se ocupă fostul in
ternațional Tîrnanici Fotbaliștii iu
goslavi alcătuiesc o selecționată pu 
ternică, ultimele rezultate obținute 
cu reprezentativa similară a Unga
riei pe care au învins-o cu 2—1 și 
1—O, fiind elocvente în acest sens.

(JUNIORI)
în cadrul manifestărilor prilejuite 

ele cea de a 25-a aniversare a clu- 
bului Dinamo, astăzi pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, cu în
cepere de la ora 16, va avea loc jo
cul dintre selecționata de juniori a 
Capitalei și echipa de juniori a clu
bului Dinamo.

• COMENTARII PE SPAȚII LARGI ASUPRA MECIULUI DE DUMINICA, 
DE LA TIRANA (o amplă analiză a comportării echipei noastre ; filmul 
complet al jocului ; evoluția fiecărui component al formației și nota acor
dată lui ; declarații ; aspecte și confidențe ; un „interviu 
sosirea echipei în Capitală ; numeroase fotografii, printre 
tajul ilustrat al celor 4 goluri ale echipei române).

•

ziei

colectiv" la 
care repor-

Prezentarea etapei de duminică a Diviziei A
O pagină dedicată activității și problemelor fotbalului 
Pagina tehnică
Note și comentarii ale trimișilor speciali la etapa a 22-a 
B.
Reportaje și note din fotbalul internațional
Magazin extern.
Cum a pierdut Leeds United „Cupa Angliei", în fața unei 

ții de liga a doua
• Reportaj pe traseul Belgrad — Torino Amsterdam
• Rubricile obișnuite ; Carnet extern, Prim-plan, Dialog cu 

Campionatele naționale în Europa.

școlar

a Divi-

forma-

cititoriî.

co.xclrsit.lt


VICTORIOS LA BOURNEMOUTH
Au început lucrările reuniunii A. E. A

ILIE NASTASE DEBUTEAZĂ

TOT AAAI AAULTE BAZE SPORTIVE
PENTRU TINERETUL CEHOSLOVACIEI

♦

PARIS, 8 (Agerpres) — Asociația 
europeană de atletism (A.E.A.), în
trunită la Lyon, a omologat o serie 
de performanțe ca noi recorduri eu
ropene. Cu acest prilej, a fost în
scrisă, ca nou record al Europei, 
performanța de 67.32 m realizată la 
aruncarea discului de atleta român
că Argentina Menis (20 septemb' .e 
1972 la Constanța). Performanța 

’ț con-
nou
ase-

Potsdam) ; 50 km marț : G. Weid
ner (R.F. Germania) 4h 00:27,2 (8
iunie 1972, la Hamburg) ; feminin, 
100 m plat : E. Stropahi (R.D. Ger; 
mană) 11.0 (15 iunie 1972, la Pots
dam) ; 400 m : Monika Zehrt (R.D. 
Germană) 51,1 (22 iunie 1972, la 
Erfurt).

LONDKA. 8 (Agerpres). întrece
rile la simplu bărbați din cadrul 
Campionatelor internaționale ale 
Angliei pe teren cu zgură de Ia 
Bournemouth au continuat marți. 
Tenismanul român Ilie Năstase l-a 
învins în două seturi (6—l. 6—2’ 
pe francezul Wanaro N'Godrella. in 
cadrul primului tur al competiției. 
De menționat că aceste campiona
te fac parte din cadrul primului 
turneu european F.I.L.T. Alte re
zultate din turul 1 : Master (Aus
tralia) — Betram (RJS.A.) 3—6. 
6—3, 6—0 Proisy '(Franța) —

Munoz (Spania) 6—3, 6—1. Stane 
(Australia) — Bengston (Suedia* 
6—2. 6—1, Panatta — Gerken
S.U.A.) 7—5. 6—0. Mulligan (Ita
lia) — Batrick (Anglia) 6—1. 5—7, 
6—1. Dent (Australia) — Warboys 
(Anglia) 6—4, 6—0, Stilwell (Angii- 
a) — Parun (Noua Zeelandă) 6—1, 
6—3. Moore (Australia) 
(Angliaț 6—1, 6—4.

„CUPA DAVIS
1972, la Constanța), 
obținută de Argentina Menis 
stituie în același timp ți “u 
record mondial al probei. De 
menea, a fost omologat ca nou re
cord european rezultatul de-62.70 m, 
realizat de atleta poloneză E. Gr;. - 
ziecka la aruncarea suliței (Bucu
rești, 11 iunie 1972). Nu a fost re
cunoscut ca record european rezul
tatul obtinut de atletul suedez 
Ricky Bruch — 68,58 m la arunca
rea discului.

Iată alte performanțe care au fost 
omologate : masculin, 20 km marș: 
G. Reimann (R.D. Germană) lh 
25:19.4 (24 iunie 1972. la Erfurt) ; 
greutate: H. Briesenick (R.D. Ger
mană) 21,54 m (25 august 1972, la

CHILE SE CALIFICĂ

15 000 de fete in costume albastre alcătuiesc această simbolică 
compoziție intitulată „Tinerețe fericită". Gimnastica de masă este 
una din tradițiile frumoase ale mișcării sportive din Cehoslovacia 

socialistă

„CUPA IMERCONTAENTALĂ" la baschet

IGNIS VARESE PĂSTREAZĂ TROFEUL
RIO DE JANEIRO 8 

Deși învinsă in ultimul 
italiană de baschet Ignis Varese 
tigat 
rată la _______ ___
trofeul. Competiția a fost deosebi- 
echilibrată, trei echipe Ultalizmd i 
lași număr de puncte (10). Ordinea 
nală in clasament a fost decisă de co- 
șaveraj. Revelația turneului a fost for
mația portoricanâ Baiamon, iar decepția 
competiției a constituit-o reprezentanta 
S.U.A., echipa Marathon OU. întinsă In 
toate partidele susținute.

(Ag«T>re»>. —
meci, eciup* 

_ ___ _______________ .2____ __  ciș- 
_Cupa intercontinentală", desfășu- 

Rio de Janeu-o. menținindu-$i 
de

BUENOS A1RI 
La Buenos Aire
S'Jti-2 mericane a „Cupei Davis' e- 
ch.pa de tenis a statului Chile a în
vins cu scorul de 3—2 selecționata 
Argentinei. In ultima partidă de 
simplu. întreruptă din cauza întu
nericului, chilianul Jaime Fillol l-a 
întrecut cu 7—5- 9—11. 5—", 6—2. 
6—1 pe Julian GanzabaL

«ei

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE KARATE

Poporul cehoslovac sărbătorește 
astăzi împlinirea a 28 de ani de 
la eliberarea patriei sale de sub 
jugul fascist — eveniment de cea ■ 
mai mare însemnătate în istoria 
Cehoslovaciei. Victoriile Armatei 
sovietice pe frontul antihitlerist 
a.i stimulat puternic lupta neinfri- 
c >:ă a forțelor patriotice ceho
slovace pentru eliberare națională 
și socială. Armata română a adus 
și ea o importantă contribuție la 
eliberarea țării prietene.

In perioada care a trecut de la 
eliberare, oamenii muncii cehi și 
slovaci, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, au în
făptuit profunde transformări în 
viața social-politică a țării.

• anii puterii populare și ai

START IN CEA DE A XXVI-a EDIȚIE A 99CURStl PĂCII"
(Urmare din pag. •)

Ryszard Szurkowski (Polonia), 
ciștigătorul edițiilor a 23-a și a 24-a 
ale „Cursei Păcii".

curselor profesioniste, premianțî ai 
marilor întreceri „Giro", „Tour de 
France", „Vuelta".

Ciclismul românesc a jucat — și 
el — un rol important în desfășura
rea „Cursei Păcii". El este „mem
bru fondator" (împreună cu Ceho
slovacia, Polonia și Bulgaria), selec
ționata sa participînd la toate cele 
25 de ediții disputate pină astăzi. 
Ocupînd de două ori locul II și o- 
dată locul III — pe echipe, cîști- 
gînd etape prin Marin Niculescu, 
Gabriel Moiceanu și Ion Cosma, 
clasîndu-se pe locuri fruntașe in 
ierarhia individuală finală (printr-o 
serie de valoroși alergători), spor
tul nostru cu pedale s-a impus de-a 
lungul anilor, a cucerit admirația și 
stima spectatorilor și specialiștilor.

Astăzi, pentru a 26-a oară, forma
ția reprezentativă a României se a- 
liniază la startul „Cursei Păcii". A- 
lături de puternice reprezentative

din: Europa și din alte continente, 
team-ul nostru — alcătuit din Va- 
*ile Teodor. Vasile Selejan. .Alexan
dru Sofronie. Constantin Grigore. 
Nicolae Andronactae șî Ion Cernea 
— va încerca să-și mențină presti
giul cucerit în edițiile precedente. 
Va fi greu, foarte greu Să-S: înde
plinească obiectivul (locul Vi), pen
tru că — în acest an — nu dispu
ne de o pregătire la cel mai înait 
nivel iar ..omul nr. 1“, Vasile Teo
dor. s-a accidentat în ultima etapă 
a „Cursei munților* și nu va fi — 
cel puțin la început — în plenitu
dinea forțelor. In plus, cursa pro
gramează anul acesta chiar cftn pri
mele zile etape de munte care-i de
partajează hotăriior pe fruntași de 
cei cu o pregătire mai puțin pusă 
la punct. Să sperăm că ambiția, do
rința de afirmare vor reduce din 
acest handicap, că Vasile Teodor — 
un veritabil talent — se va impune 
în compania redutabililor săi ad
versari.

ÎNVINGĂTORII

Cel de-al 7-lea camp i or.at euro
pean de karate se va desfășura în 
zilele de 26 și 27 mai In orașul Va
lencia. La actuala ediție a competi
ției vor fi prezenți 150 de concu- 
renți din 14 țări.

In 
. . . con

strucției socialiste, activitatea spor
tivă în Cehoslovacia s-a dezvoltat 
și ea pe coordonatele unui con
tinuu progres.

Sportul cehoslovac dispune as
tăzi de o amplă și diversificată 
rețea de baze, vădind sprijinul ne
contenit pe care această activitate 
de mare importanță pentru sănă
tatea populației, pentru dezvolta-

rea armonioasă a tinerelului, îl 
primește din partea P. C. Ceho
slovac, din partea statului.

Pe numeroasele terenuri de 
sport, în piscine, sălile, de gimnas
tică, în stațiunile de sporturi de 
iarnă, cresc, mereu, noi generații 
de sportivi din rîndul cărora se 
ridică mari campioni, acești demni 
reprezentanți ai Cehoslovaciei so
cialiste, ale căror nume figurează 
în palmaresul campionatelor euro
pene, mondiale, al Jocurilor Olim
pice.

In privința bazei materiale, spor
tul cehoslovac a făcut un progres 
uimitor. Consultînd arhive și di
verse documente, am constatat, 
printre altele, faptul că, în 1945, 
adică la sfîrșitul celui de al doi
lea război mondial, " 
de atunci nu dispunea decît 
două 
cine 
4 867 
3 000 
nînd 
suprafațg pentru exerciții.

Cu prilejul ultimului recensă- 
mînt s-a constatat, dimpotrivă, că

Cehoslovacia
de 

patinoare artificiale, 8 pis- 
acoperite oarecum demodate, 
terenuri de fotbal și aproape 
de săli de gimnastică dispu- 
de aproximativ 40 000 mp de

există astăzi aproape 30 000 de di
verse feluri de instalații sportive. 
Sînt incluse în acest număr 84 
piscine acoperite și 705 piscine în 
aer liber, 47 de patinoare artifici
ale acope’rite, 6 519 săli de gimnas
tică cu o suprafață de peste 80 000 
mp pentru exerciții, 6 058 terenuri 
de fotbal. 1179 terenuri de hand
bal, 77 de baschet, 5 533 terenuri 
de volei. 1 470 terenuri de tenis 
în aer liber, 11 stadioane de atle
tism, 101 trambuline pentru sări
turi cu schiurile, 389 săli de po
pice, 222 cluburi nautice etc.

Ar trebui să amintim, în același 
timp, că datorită unor investiții 
de milioane, efectuate de stat, au 
fost construite instalații sportive 
care suportă comparația cu altele 
similare din Europa .și din lume. 
In acest sens menționăm. în pri
mul rînd, Palatul sporturilor din 
Praga, sediul multor evenimente 
sportive de prim ordin. Sau velo
dromul din cel de al doilea oraș 
ca mărime din Cehoslovacia — 
Brno — care este considerat prin
tre cele mai bune instalații pentru 
ciclism din Europa. Sau complexul 
de natație de la Praga—Podoli, 
centrul de odihnă al praghezilor 
și în același timp un centru al 
competițiilor de vîrf. N-ar trebui 
uitate nici „domeniile de vis" de 
la Mlynicka' Dolina sau Strbske 
Pleso, care răspund oricăror exi
gențe ale concursurilor în sportu
rile de iarnă.

Nu a fost, firește, uitat nici 
sportul care prin tradiție este cel 
mai popular și ’ .................. .
în Cehoslovacia 
toate orașele de 
există stadioane 
citate suficientă 
convenabil. Noi 
minație artificială și tribune pînă 
la 50 000 de spectatori au fost con
struite la Bratislava, Brno, în 
centrele industriale Ostrava și 
Plsen, în metropola Slovaciei ori
entale — Kosice, la Jablonec, ora
șul bijuteriilor și al sticlei.

Praghezii mai ales și „marea 
familie a fotbalului" în general se 
mîndresc cu stadionul de gală al 
clubului Sparta Praha, înconjurat 
cu tribune moderne, dispuse pe 
două nivele 
ficială.

Unul din 
societății socialiste este sănătatea 
oamenilor, viața lor fericită și ar
monioasă. Așadar, e normal ca 
sportul să se bucure de o perma
nentă atenție.

cel mai răspîndit 
— fotbalul. în 
importanță medie 
solide, cu o capa- 
și un echipament 
stadioane cu ilu-

și cu iluminație arti-

principalele țeluri ale

/

CUNOȘTINȚE VECHI ȘI NOI
IN CUPELE EUROPENE

• Se apropie sfirțitnl stog: zeii ceri- 
pionatelor ți cupelor naționale jt. 
deci, se completează tabloul ca vii
toare participante ia cupele euro
pene.

1948
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Prosinek (Iugoslavia)
Zoric (Iugoslavia)
Vesely (Cehoslovacia)
Emborg (Danemarca)
Olsen (Danemarca)
Steel (Anglia)
Pedersen (Danemarca)
Dalgaard (Danemarca)
G. Schur (R. D. Germană)
Krolak (Polonia)
N. Hristov (Bulgaria)
Damen (Olanda)
G. Schur (R. D. Germană)

1960 :
1961 :
1962 :
1963 Ampler (R. D. Germană1
1964 :
1965 :
1966 :
1967 :
1968 :
■969 :
1970 :
1971 :
1972 :

Higen (R. D. Germani 
Melihov (U.RSS.I 
Saidhujin (U-R-S-S.)

Smolik (Cehoslovacia
Lebedev (U R.S.S)
B. Guyot (Franța)
M. Macs (Belgia)
Peschel (R. D. Germană’
J. P. Dangnillf *■■<, (Franța) 
Szurkowski (Polonia’
Szurkowski (Polonia)
Moravec (Cehoslovacia*

*
Dacă lista campiocnelo^ este incă 

destal de seprti 1* or* ocfwold (F.C. 
Brt^eș-Br’ig--; F C. Lirerpool-An- 
g.ic ți alte eanâ>ds:e sigare : Bayern 
Mix Ae-- Ajax ARUtrrdanț etc.), 
(■bioaf cxgtipiMarcior de cttpe este 
ntsi boge: p rac.: interesant. In are
na C-pet crpeior vor apare ți cu- 
aoțtnțe redhi dor fz 
thipe noi.

Firește. « fransea 
tiite se cftâ reeeau 
Cspei Awjliez. F. C. 
Pâri indotali- eroixDc 
teptaii o ■■ deosebit 
caxzc paaaeî 
euQie:: toml 
Pe»:-a uzi. Ssnderlcnd
a cuceri- ssalt-riz-nza Capi, consti
tuie o rsrprizâ. dar died avem tn 
vede~e forțe sxcerxfai britanfc.

ei de 
din B 
United 
trebuie

o serie de e-

■odor cunOf- 
ăfttgătoare a 

Sunderland. 
ei va fi aș- 
iuteres din 

cs-npiona!u!jc*e îs
13 d-.rina a doua !

demonstrată prin valoarea 
masă, victoria unei echipe 
asupra uneia din A (Leeds 
— ocupanta locului III) nu 
să mire atit de mult. Vasas Buda
pesta este o altă cunoștință nouă 
in Cupa cupelor. Victoria ei în dra
matica finală cu Honved (4—3 după 
prelungiri) se datorește desigur se
riozității cu care antrenorul Lajos 
Baroti și-a rodat timp de mțiva ani 
echipa in care și-au găsit loc ele
mente noi alături de cele vechi, eu 
experiență: Ihăsz. Vidats, Fabian.

Cițtigătoarea Cupei R. D. Ger
mane, F. C. Magdeburg- este o cu
noștință veche în cupele europene. 
Fostă campioană și participantă d» 
patru ori in Cupa cupelor ea se 
bucură de un mare prestigiu și în 
campionat, unde însă, în acest an, 
nu mai concurează la primul loc. 
Prezența internaționalilor de la F.C. 

Pommerenke.
o

e-

k'

Imagine din partida în care Liverpool a obținut calificarea in 
finală: cel mai in formă atacant al campionilor englezi, Kevin Keegan 

(in dreapta), va centra, cu toată opoziția lui Kinnear (Tottenham).
Foto : ASSOCIATED PRESS

AZI, LA LIVERPOOL PRIMA MANȘĂ 
A FINALEI CUPEI U.E.F.A.

Turneul divizionar de baschet

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
POLITEHNICA BUCUREȘTI 74-71
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon, da 

la corespondentul nostru județean).
Cu meciurile desfășurate In 

\ cursul zilei de luni, s-a încheiat al 
doilea tur al campionatului repu
blican de baschet masculin. în aceas
tă zi, ca și în cea precedentă, s-au 
disputat cîteva întîlniri de mare în
semnătate pentru clarificarea situa
ției echipelor candidate să ocupe 
sau dornice să evite pozițiile cheie 
ale clasamentului (Dinamo — Steaua 
pentru locul I. Academia Militară — 
Voința și Politehnica Cluj — Voința 
pentru evitarea retrogradării). Mai 
precis, prin victoria realizată asu
pra steliștilor, dinamoviștii au ră
mas neînvinși în fruntea clasamen
tului, cu un avans de trei puncte 
asupra principalilor lor adversari, 
ceea ce face ca în mod normal, să 
nu mai poată pierde titlul de cam
pioni ai României. La rîndul ei. 
Steaua are asigurat locui secund, 
dar pentru poziția a treia a ierar
hiei candidează nu mai puțin de 
trei formații : Universitatea Cluj, 
Universitatea Timișoara și I.C.H.F.

Tn partea de jos a clasamentului, 
Academia Militară și Voința au 
pierdut contactul cu team-urile a- 
flate în imediata vecinătate și pro
babil că la terminarea celui de al 
treilea tur (3 iunie) vor părăsi pri
ma divizie a țării. Desigur, însă, 
pînă atunci mai sînt de jucat 11 
etape, dar este greu de presupus că 
rezultatele ce vor fi înregistrate de 
acum înainte vor modifica situația.

în etapa a 23-a, desfășurată 
marți, s-au înregistrat următoa
rele rezultate t

18 ani, care a 
remarcabilă.

tînărul Caraion, de 
avut o comportare 
atît în jocul sub panou, cît și prin 
precizia aruncărilor. Au înscris 
Cernea 8, Haneș 9. Chivulescu 13, 
Niculescu 12, Georgescu 16, Diaco- 
nescu 14, Novac 6, respectiv Po- 
povici 2, Ivascenco 2, Pașca 19, 
Purcăreanu 6, Caraion 18. Spînu 
14, Bănică 2.

I.C.H.F. — RAPID 71—49 (33—24) 
Au înscris Antonescu 2. Dikăy 12, 
Bulat 4, FI. Niculescu 18. Mălușel 
4, Tiidosy 10, Chiciu 9, Cîmpeanu 
12, respectiv Florea 2. Vintilă 4, 
D. Stănescu 2, T. Stănescu 2, Tursu- 
gian 4, Simuleseu 4, Popescu 15, 
Predulea 6, Vlădescu 10.

I.E.F.S. — Voința 48—45 (30—27). 
Au înscris L. Molnar 2, Szepp 11, 
A. Molnar 13, Nagy 4, Țucunel 6, 
Braboveanu 12, respectiv Teodoru 
10, Duțu 4, Kiss 8, Giurgiu 7, Du
mitru 6, Duță. 2, Bradu 8.

TIMIȘOARA
BUCUREȘTI

STEAUA — ACADEMIA MILI
TARĂ 67—50 (34—27). Au înscris 
(farău 4, Grădișteanu 21, Baciu 4, 
Savu 10, Pîrșu 4, Cernat 9, Poleanu 
8, Zisu 7, respectiv Papo 2, Nico- 
lescu 6, Teodorescu 10, Marinescu 
4, Mărgineanu 17, Țurcanu 8, Nea- 
gu 3.

UNIVERSITATEA
— POLITEHNICA
74—71 (41—37). Partida â avut una 
din cele mai echilibrate și palpi
tante evoluții. Politehnica a jucat 
bine, avînd în Posa un echipier 
bine inspirat în acțiunile sub pa
nou. Timișorenii au evoluat cris
pat, nesiguri în apărare, ca efect 
«1 eforturilor depuse în meciul 
cu Dinamo. Victoria a fost con
turată în ultimele 50 de secunde 
cînd, la scorul de 71—71, Czmor 
»i Minius au marcat punctele vic
toriei. Au înscris Minius 21, lo
ri eseu 8, Mănăilă 11, Czmor 24, 
Cîmpeanu 8, Roxin 2, respectiv 
Posa 17, Dudeseu 15, AnastasiuS, 
Molin 10, Rusu 12. Dragnea 8.

UNIVERSITATEA CLUJ
LITEHNICA

Programul
Olimpia, de
București —
cademia Militară. Steaua 
tehnica Cluj.
Voința 
mișoara

PO-
CLUJ 66—45 (39—19). 
de miercuri: sala
la ora 9: Politehnica 
TCHF. Dinamo — A- 

Poli-
„U“ Cluj — I.E.F.S.. 

Ranid. Universitatea Ti- 
• Farul.

DINAMO — FARUL 78—63 
(36—36). Prin buna evoluție în 
compania campioanei, Farul a o- 
ferit o surpriză plăcută. De men
ționat că la constănțeni a debutat Petre ARCAN

Radu Diaconescu (tn imagine a sărit pentru a arunca la coș) a avui o 
importantă contribuție in victoria obținută de Dinamo asupra echipei 

Steaua (15—(59).

MECIUL FEMININ DE ȘAH
ROxVIÂNIA -

Marți dimineață au fost reluate 
partidele întrerupte din primele două 
runde ale meciului de șah dintre e- 
chipele feminine ale României și Un
gariei care se dispută la Brașov.

S-au înregistrat următoarele rezul
tatei Nicolau — Finta 1—0, Perevoz
nic — Porubszky 1—0, Teodorescu — 
Honfi 0—1 (r.I), Ivanka — Nicolau
1—0 (r. II). Partidele Porubszky — 
BaumstarCk' și Honfi — Makai s-au 
întrerupt pentru a doua oară.

Aseară, in runda a 3-a. echipa ro-

UNGARIA
mâr.ă a avut albele. S-au jucat par
tidele : Nicolau — Verfid Vt—’/a : Poll- 
hroniade — Karakas */»—‘/j, Reicher — 
Aniko Csapo */-—l/t, Baumstarck — 
Honfi Intr., Makai — Finta '/j—*/», 
Perevoznic — Ivanka 0—1. Scorul 
este acum 9—6 în favoarea oaspetelor, 
dar în cele trei partide, reprezentan
tele noastre au posibilitatea să redu
că din handicap

Astăzi este zi liberă.

C. GRUIA — corcsp» județean.

Magdeburg (Zapf, 
Sparwasser, Seguin) constituie 
frumoasă carte de vizită pentru 
chipa antrenată de Kriigel.

In fine, alte două cunoștințe 
vechi apar pe lista câștigătoarelor 
de cupe : Glasgow Rangers din Sco
lia. eterna rivală a lui Celtic (pe 
care a in:recut-o cu 3—2) și F. C. 
Zurich, multiplă campioană a El
veției. care in acest an nu mai 
poate candida la titlu, resemnindu-s'e 
Cu valoroasa cupă cucerită intr-o 
finală pasionantă (2—0 cu F. C. 
Basel!

Sfirșitul lunii mat ți începutul lu
nii iunie vor completa toate locu
rile rimase tncă vacante in compe
tițiile europene.

Ion OCHSENFELD

Azi, la Liverpool, se dispută pri
ma manșă a finalei Cupei U.E.F.A. 
Față în față, echipele F. C. Liver
pool, noua campioană a Angliei, și 
echipa lui Netzer și Heynekes, Borus
sia Mbnchengladbach, locul 2 în cam
pionat, dar în același timp finalistă 
în Cupă. A treia competiție europea
nă intercluburi este singura care are, 
drept finală, două meciuri în loc de 
unul singur. Plecînd de la această 
premiză, este deci foarte limpede că 
echipa engleză va face tot ce îi este 
în putință pentru a lua un avantaj 
cît mai substanțial în primul joc, 
sperînd apoi să limiteze înfrîngerea 
în jocul în deplasare. Liverpool a eli
minat în actuala ediție a competiției, 
începînd din primul tur, următoarele 
echipe : pe Eintracht Frankfurt (0—0 
și 2—0), A.E.K. Atena (3—0 și 3—1), 
Dynamo Berlin (0—0 și 3—1). Dynamo 
Dresda (2—0 și 1—0) și Tottenham 
Hotspur (1—0 și 1—2). In 10 partide, 
deci, o singură înfrîngere. în depla
sare, in fața actualei deținătoare a 
trofeului, Tottenham. Acesta, aprecia

antrenorul Bill Shankly, a fost de 
altfel meciul cel mai greu de pînă 
acum. Liverpool s-a calificat numai 
datorită faptului că a înscris un gol 
în deplasare.

De cealaltă parte, echipa vest-ger- 
mană nu a suferit pînă acum nici o 
înfrîngere, ea obținînd, lucru remar
cabil, un singur meci egal, iar în rest 
numai victorii. In drum spre finală, 
Borussia a eliminat pe : Aberdeen 
(3—2 si 6—3), Hvidpvre Copenhaga 
(3—0 și 3—1). F.C. Koln (5—0 și 0—0). 
F.C. Kaiserslautern (2—1 și 7—1) și 
F.C. Twente Enschede (3—6 și 2—1)1

Calculele hîrtiei ar indica deci fa
vorită pe Borussia. La Liverpool, sîn- a 
tem însă foarte siguri, nimeni nu * 
crede în adevărul stabilit de acest 
pronostic. Cu titlul de campioană în 
buzunar, F. C. Liverpool va juca poate 
mai lejer și va obține, destul de pro
babil, victoria în această primă man
șă. La Monchengladbach însă, și In- 
ternazionale a pierdut, într-un meci 
care a rămas în analele competițiilor 
europene, cu 1—7...

CM. ÎN ACTUALITATE
UlCâF” 

ninariilor 
partidele 

Irlanda

pentru clasarea pe primul 
loc. Meciui de la Santiago 
(dintr-o grupă în care lipsa 
Venezueîei a lăsat doar două 
compeutoare în cursă) va sta- 
biii o câștigătoare sigură. în
vingătoare in 
2—0. seîecțion 
cele mai 
clasa pe 
cum se 
grupei a
Sud va trebui să intilnească 
pe câștigătoarea grupei a $-a 
europene.

• Deșt pină la următorul 
med In preli-r.inariile C-M- al 
selecțicnatei Iugoslaviei mai 
este destulă \Teme (-1 octom
brie- cu Spania pe teren pro 
prîuî. selecționerul Vujadin 
Boskw a socotit cele două 
partide de verificare pe care 
elevii săi le susțin in această 
sâpcăminâ drept foarte impor-

primul med cu 
ita Perului are 
, șanse de a se 

primul loc. D'jpâ 
srie. invingătoarea 

3-a din America de

rar

tante. Azi. la Munchen. Iugo
slavia tntî’nește R. F. Germa
nia. campioana europeană, iar 
duminică, la Varșovia, selec
ționata Poloniei. în vederea 
acestor partide. Boșkov a re
unit lotul din care fac pare
- - ■ Mărci —
tar : Krivokueea. Holter. Pau- 
novici — fundași : Pavlovici
— mijlocaș: Petkovici, Acimo- 
viei. Bajeviei. Oblak — ata- 
caați. Lipsesc titularii Geaici 
și XTadici.
• Se înmulțesc zvonurile 

potrivit cărora Peie ar con
simți la o așteptată revenire 
în reprezentativa Braziliei. în 
repetate rinduri, selecționerul 
echipei campioană mondială. 
Mario Zagalo — depiingind 
criza de atacanți — și-a ex
primat speranța într-un -co- 
me-ba-k- al celebrului jucă
tor. Aflat ta turneu in Europa

IAIM 74
F.C. Santos, acesta a de- 

,Aș fi dorit să. mă re- 
perfor-

cu
clarat : 
trag din fotbalul de 
manțâ, dar posibilitățile mele 
fizice continuă să se mențină 
la un nivel destul de bun. 
Am luat hoiărîrea să mai joc 
în echipa F.C. Santos încă 18 
luni, după care expiră ulti
mul meu contract. Dacă și la 
capătul acestui termen mă voi 
simți tot așa de bine, nu este 
exclus să încerc să-mi reiau 
locul în echipa națională, pen
tru a participa la cel de-al 
cincilea campionat mondial..."

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Selecțioaata -1 de rolei a V.B S.S..
care Intreprtxde un tumeu de ( jocuri 
ta Japonia, a tatfkUi. la Tokio, repre
zentativa țarii gazdl. VoleibaLate^ to- 
v-.etioa au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (•—15. IT—U, 15—11. 15—II).
■
Dup* disputarea etapei a 11-a. turui 
eiefia» al Spadei are un nou "Jder : bel
gianul Eddy Marckx urmat de spaniolul 
Pesarrodor.a la 17” S francezul Thevenet 
— 1:«J. Etapa a 11-a Ampurlabrava — 
Manresa (115 km) a for. rfftlgs l de 
francezul Thever.et,' cronometrat eu 
timpul de I h *1 ^5. ta același timp cu 
Învingătorul, pe locu; doi a sosit Eddy 
Merckx.

km*. In vtrstâ de 11 ani. a fost oam- 
ploanl unională de junioare șl a clș- 
tlgat anul trecut .Turneul prietenia".

Fostul campion mondial de box la eat. 
grea, Jimmy Ellis, șl-a făcut reintrarea 
la Phoenix, tatEnindu-1 pe 
Brooks. Net superior, Ellis a 
victoria prin k.o. ta repriza a 
Intenționează »â-i tatUnească pe 
Foreman, campionul lumii.

ROCCO 
obținut 
s-a. ta 
George

Francois Tracanelll — 5,22 m,
____ ________ -

a fost cronometrat cu timpul

cezului Frangois Tracanelli — 5.22 m, 
lăr în cursa de «0 yarzi, Benny brown 
(S.U.A.) 4. Ld „ Ti.;:'
de 45,0.

internațional de tenis de 1*
City ș-a încheiat cu victoria

La Odessa se desfășoară. In aceste zile, 
campionatele unionale de scrimă. Pri
mul titlu a fost cucerit de floretista Va
lentina Burociklna. campioană mondială 
la recentele campionate mondiale de ti
neret de la Buenos Aires. In turneul 
final, noua campioană a totalizat 4 vic
torii. fiind urmată în clasament de Zoia 
Derajinskaia — 3 v.. Irina Pavlenko și 
Elena Belova cită 2 v. Valentina Buroci-

tn cadrul eoncuriulul internațional atle
tic de la Los Angeles, americanul de 
culoare Jlm Mc Alllster a stabilit cea 
mal bună performanță mondială a anu
lui In proba de săritură în lungime cu 
rezultatul de 3,24 m. Randy Williams, 
campion olimpic la Jocurile de la Mtin- 
chen, s-a situat pe locul doi cu 8,09 m. 
Atletul Jim McAlllster (in particular și 
jucător de fotbal american), este în 
vîrstă de 22 de ani. are o greutate de 
90 kg șl înălțimea de 1,85 m. Cu mult 
succes a evoluat sprinterul jamaiean 
Don Quarrie. învingător în două probe: 
100 varzi — 9.4 șl 220 yarzi — 20.3. Pro
ba de săritură cu prăjina a revenit fran-

Turneul
Kansas „_________  __ _____surprinzătoare a jucătorului Charles Pa* 
sarell (Porto Rleo), care l-a învins tn 
finală cu 6—1, 3—5, 6—3 pe australianul 
Tony Hoche, principalul favorit al con
cursului. Reamintim că în semifinale. 
Pasareli l-a eliminat pe sud-africanul 
Cliff Drysdale. în finala probei de du
blu, perechea Haroon Rahlm (Pakistan)
— Jeff Borowiak (S.U.A.) a întrecut cu 
6—3, 7—5 cuplul Frank Froehling (S.U.A.)
— Charles PasareU (Porto Rico).

Cursa internațională 
desfășurată la Riverside 
fost cîștlgată de pilotul 
Redman. învingătorul a 
mașină „Lola Chevrolet", 
die orară de 190.70a km. 
mătoare s-au clasat Jodv Scheckter 
(R.S./ .) și Tony Adamowitz (S.U.A.) — 
ambii pe „Lola Chevrolet".

automobilistică, 
(California), a 
englez Brian 
concurat pe o 
realizînd o me- 
Pe locurile ur- 

Jodv
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