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in semifinale
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Ieri, în divizia A la handbal
Al ATLETISMULUI NOSTRU

w

ȘI „U“ TIMIȘOARA ÎNVINSE!

mai multa atenție

a

formjiâ pe core,

mai judicioasă planificare

Se impune: limitarea numărului de sportivi intr-o echipă,

Regata Bamberg"
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NOUA FORMULĂ A DIVIZIEI A ÎN DISCUȚIA UNOR ANTRENORI DE FRUNTE
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• 9 victorii în

• Năstase

7 din cei 8 interlocutori susțin utilitatea noului regulament 

Citeva modificări pot duce la perfecționarea lui

juniorilor, o

datelor de desfășurare
urma — intr-o noua

• I.E. F. S. a trecut pe primul Ioc în campionatul feminin
Pe o vreme complet nefavorabilă 

’ (ploaie și frig), ieri s-au disputat 
jocurile din cadrul celei de a 24-a 
etape a campionatului național de 
handbal, divizia A, atît la feminin, 
cît și la masculin. Scorurile strînse, 
dîrzenia tuturor formațiilor și de-

ale partidei. Afirmația noastră este, 
de altfel, reflectată de evoluția sco
rului, favorabil în permanență (pînă 
la pauză) elevilor lui M. Pintea. 
Luptînd mereu pentru a obține e- 
galarea, buoureștenii s-au trezit în 
min, 29 conduși cu două goluri

Secvență din proba de 1 500 m desfășurată in cadru'. Acronomiadei .
Foto: L. ANDREI — Cluj

„AGRONOMIADA" LA A 2-a EDIȚIE

teput — cu citeva zile in 
pocririt. om infățișat-o cititorilor noștri.

C:-ssp_-de această no„ă formă actualelor exigențe ale atletismului inter- 
national 1 în ce măsură contribuie ea la ridicarea performanțelor, la promo-

Intrată, anul trecut, în circuitul 
competițiilor universitare, ..Agrono- 
miada" și-a desfășurat cea de a 
Il-a ediție a competiției pe care 
au .abordat-o 165 de studenți de la 
institutele de profil ale Bucureștiu- 
lui. lașului. Timișoarei și orașului 
gazdă a întrecerilor, Clujul.

Privind competiția în sine — îm
bogățită față de ediția precedentă 
cu întreceri de atletism — ■ trebuie 

^pus că, deși n-a înregistrat rezul
tate care să intre în sfera perfor
manței, ea a descoperit numeroși 
candidați, lucru de care institutele 
respective vor trebui să țină sea
ma în activitatea lor sportivă de 
viitor, așa cum este cazul judoka- 
nilor Constantin Popescu (Bucu
rești), Tudor Mindroiu (Iași) sau 
Roman Szilaghi (Timișoara), al vo
leibaliștilor 
baliști din

Trebuie subliniat, de altfel, ci 
deși la startul corr.pec ției s-au pre
zentat numai neelasificați, la sfîr
șitul ei un număr destul de mare 
de competitori au realizat bare
mul de clasificare pentru cat. a 
IlI-a. O aspirație spre performan
ță, pe care specialiști prezenți au 
remarcat-o. hotărind in consecin
ță ca viitoarele ,-Agronomiace- să 
fie nu numai „amicale* sportive 
studențești, ci întreceri in care re- 

sportiv să stea pe un plan 
l. Iată ș. clasamentul e<£- 

1. București 24 p. 2. 
rtajarea a real: za t-o 
mult in pa* mureșul 
1 laș

• c'cc b.oere.or latente și la conso larea secțiilor de atletism din cluburi și 
asociații f >ata~ întrebările pe care le-am adresat unor antrenori cu> responsa- 

1 ze :• ? . z z-z a '.r dorința da c cha opinia
ce -:e îsct ce a »eoe« caca — după părerea lor — această formulă 
er.e ccs ------ ' " ' ‘ ----te tetă ce forma de cestășurare a edițiilor anterioare.

A J

‘OF
BÎRO

O FORMULA POTRIVITA

lom SOTER : _x

din Iași, al unor fot- 
București etc.

zultatul : 
principal 
ției clujei
Cluj 24 p (depar 
un loc II mai i 
bucureștenilcr), i 
mișoara 17 p.

Revederea in i
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74, la laș
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PENTATIONIȘL ROMÂNI

REUȘITE ACȚIUNI SPORTIVE IN JUDEȚUL TELEORMAN
C0NCUREA2Â

LA BUDAPESTA
de sâptămină care a

(Metalul), prof. Liviu
(Brașov), prof. Adrian
: Rapid), precum și antrenorul fede
ral prof. Gheorghe ZIMBRESTEANU.

MEREUȚĂ 
SAMUNGI

PENTRU ETAPA ACTUALA

rez'.e (și nu prin... corespondență) în 
fiecare an (în loc de două), onorea
ză — și stimulează ! — performan
țele de nivel internațional printr-un 
ou.-.ztaj suplimentar, se bucură de o 
vrgantzare excelentă, stadionul Re- 
-uziirii fiind — din punctul de ve
dere al atletismului — fără rival 
-r. țară. O singură obiecție : data de 
desfășurare a primei etape mi separa 
prea timpurie.

Este evident că noua formulă nu 
contribuie la promovarea și la creș
terea tinerelor speranțe, dar — după 
opinia mea — divizia de atletism 
nici r.u are acest rol. Baremurile — 
care, pentru mulți tineri, sînt barie
re efective — constituie o „sită" ne
cesară _ pentru ca rezultatele ce se 
obțin în cadrul diviziei să aibă un 
standing internațional.

Consider că actualul regulament 
reprezintă singura modalitate eficien
tă prin care forul de resort deter
mină conducerile cluburilor și con
siliile judefene pentru educate fi
zică și sport să aibă permanent în 
aten(ie atletismul, să-l sprijine efec
tiv. Pentru că atletismul, deși este 
un sport individual, necesită în ul
tima vreme — datorită proliferării 
meciurilor pe echipe naționale — al-

Anchetă realizată de
Hristache NAUM 
Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
— Carom, în care dinamoviștii, după 
au reușit să-și aproprie victoria.

Fază din meciul Dinamo București 
ce au fost conduși la pauză,

Sfîrșitul 
trecut a fest punctat, din nou, cu 
frumoase acțiuni sportive de masă. 
La Alexandria, de pildă, a avut 
loc. sîmbătă. un cros al fetelor, 
desfășurat pe aleile parcului „1 
Mai". Fruntașe ale întrecerii au 
fost tinerele Georgeta Iepure (Li
ceul 2 Alexandria), Stela Găuje- 
neanu (același 
A chim (Liceul

Duminică, o 
cros rezervată
Competiția dotată cu „Cupa primă
verii", a adus la start mici atleți 
din 10 școli generale — clasele 
—VIII — aparținînd orașului 
reședință al județului, precum 
altor iocalități din apropiere.

liceu) și Niculina 
industrial).
altă întrecere de 

cravatelor roșii.

III 
de
Și
Și

, a nsanna 
I. reprezenta 

ă dm Alex i' a se

această întrecere 
in Parcul „Ved 
reușită. Pe loc-j 
Școlii generale 
dria.

O inedită manifestare cicloturis
tică : din Alexandria și Roșiori au 
pornit concomitent ștafetele ..Tîriă- 
rul muncitor". Ele s-au întîlnit în 
comuna Plosca, unde au luat parte 
la întreceri de fotbal, popice, te
nis de masă și șah.

Acțiuni sportive de masă au avut 
lcc și în celelalte așezări urbane 
ale Teleormanului. La Zimnicea. 
de pildă, aproape 200 de tineri si 
tinere au luat parte la turul ciclist

(Continuare în pag. a 2-a,

sgkjcuxx -d
agariei. 
r.pares 

aui 
foru- 
cină

Europa. Răspunzind invitației 
lui de specialitate din țara v 
la acest concurs participă și un lot 
de sportivi români Delegația noas
tră, condusă de antrenorul Gh. To- 
miuc. pleacă astăzi cu avionul spre 
Budapesta, avind în componența sa 
pe următorii sportivi: Dumitra 
Spirlea, Constantin Călina. Marian 
Cosmesvu ș: Franc isc Robi.

ÎNCEPE „TROFEUL CAPITALELOR" LA VOLEI
Reprezentativele de juniori ale orașelor Moscova,
Praga, Varșovia și București sc întrec, de azi, in

Constructorul

începînd de azi, în sala Construc
torul, reprezentativele de juniori 
din patru orașe — Moscova, Praga, 
Varșovia și București — își vor 
disputa „Trofeul Capitalelor", com
petiție voleibalistică, aflată la cea 
de a H-a ediție.

Prezentul turneu este, cu atît mai a»
PROGRAMUL DE AZI :

ora 16 :
București I — București II (f) 
Varșovia — Moscova (f) 
București — Praga (m)

important, cu cît el constituie un 
excelent prilej de verificare a po
tențialului speranțelor voleiului. Să 
avem în vedere că toate loturile au 
în componență sportivi ce vor al
cătui formațiile care se vor pre
zenta, nu peste multă vreme, la 
startul campionatelor europene, iar 
în ceea ce privește echipele Româ
niei, și la Balcaniadă.

Băieții noștri au efectuat un ultim 
antrenament, întilnind intr-un meci 
de șase seturi, pe divizionara B. 
Politehnica Timișoara. Tinerii vo
leibaliști s-au comportat bine, do
vedind poftă de joc și mai multă 
coerență în acțiuni. Antrenorul

Reprezentativa 
lină a orașului 
rești a susținui 
tim joc de verificare, 
întilnind. in sala Cons
tructorul. echipa 
tehnica Timișoara, 
imagine; Enescu. 
mărit atent de Bădiță. 
Marinescu și Păușescu. 
depășind blocajul

teri

DAN GRECU VA EVOLUA
IN BRAZILIA

După cum s-a mai anunțat, trei 
gimnaști români vor participa la 
campionatele europene, programate 
sîmbătă și duminică, la Grenoble 
(Franța). Au plecat ieri spre Paris 
Dan Grecu, Nicolae Oprescu și Mi
hai Borș, de la care așteptăm o 
comportare bună mai ales la inele, 
aparat la care cei trei sportivi ro
mâni au exerciții valoroase.

Cîțiva dintre cei mai buni gim
naști și gimnaste din lume vor în
treprinde în a doua jumătate a aces
tei luni un turneu demonstrativ în 
Brazilia. între aceștia se află și cam
pionul absolut al țării noastre, Dan 
Grecu. - —

de opiniile diferite ale participan-easupra controverselor prilejuite <’ ,................. ... __
ților la această discuție rămine ca un fapt indubitabil concluzia 
că actuala formulă de desfășurare a primei divizii de atletism 

este un pas inainte pe drumul creșterii performanței, a! consacrării unor 
•*-' talente și al consolidării secțiilor din cluburi și asociații. în favoarea 
cceste. concluzii pledează rolul primordial acordat performanței, în
trecerile diviziei naționale evoluind de la stadiul in care pe primul plan 
se situa cantitatea la acela in care decisivă, caracteristică, devine ca- 
:o:ea inlâturindu-se balastul elementelor plafonate (menținute doar 

pentru punctajul minim asigurat de prezență), se oferă cimp larg de 
partc.pare și afirmare veritabilelor talente ale tinerei generații. Ele au, 
os •= in foță noi obiective de performanță, stimulatorii, posibilitatea de 
a s* ridica ia o nouă clasă valorică.

Desigur, orice formulă este perfectibilă. Actualul regulament poate 
supona — după cum au sugerat și interlocutorii noștri — o serie de 
~--'ziâtiri privind programarea mai judicioasă a etapelor, nuanțarea 
:-Jl ccordat juniorilor in raport cu seniorii, acordarea de puncte 
*• celor care, deși nu s-au clasat în primii 8, au realizat performanțe 
meritorii ș.a.m.d.

Soul regulament reprezintă un cadru organizatoric superior. El 
"* **o doar un cadru, un prilej de valorificare a muncii antreno- 

r ’-i Ș- sportivilor. Esențial rămine, deci, modul cum vor ști aceștia să 
‘a-ossoKă prevederile regulamentare pentru ca intreaga lor activitate — 

cu selecția ji încheind cu procesul instructiv-educativ — să se 
“eternizeze :r» ridicarea continuă a nivelului calitativ al atletismului 
românesc.

plina angajare a jucătorilor au fost 
caracteristicile acestei runde.

MASCULIN
INDEPENDENȚA SIBIU — UNI

VERSITATEA
(4—2) ! Singura 
fost înregistrată 
ghișoara, unde 
joc. Sibienii au 
cîștigînd pe merit, o remarcă spe
cială cuvenindu-se portarului Belu. 
Principalii realizatori : Oană (6) — 
Independența, respectiv Cosma (3), 
Au condus V. Epure și N. Maghe- 
țiu (Timișoara). I. TURJAN — co- 
resp.

DINAMO BUCUREȘTI — CA
ROM GH. GHEORGHIU-DEJ 13—7 
(5-7 !). 
ciul, se 
niza o 
în atac, 
dindu-se categoric superiori dina- 
moviștilor, în primele 30 de minute

BUCUREȘTI 8—6 
surpriză a etapei a 
pe terenul din Si- 
s-a disputat acest 
dominat categoric,

După cum începuseră me- 
părea că oaspeții vor fur- 
surpriză de proporții, atît 
cît și în apărare ei dove-

(5—7) fiind nevoiți să încheie re- ' 
priza cu acest handicap. La reluare, 
însă, situația din teren s-a schim
bat radical. Odată cu întețirea ploii, 
handbaliștii de la Dinamo s-au de
cis, în fine, să atace mai 
poarta adversă și, folosind 
dilecție șuturile pe jos, de 
tanță, el au egalat repede și 
luat apoi conducerea (8—7). princi
palii realizatori : Dan Marin (5) și 
Papp (3) pentru Dinamo, 
Cucu (4). Au condus foarte 
zoienii C. Căpățînă și R.

viguros 
cu pre
ia dis- 
au pre-

respectiv 
bine bu- 
Iamandi.

H. A.

(Continuare în pag. a 4-a)

Duminică, pe stadionul Dinamo

0 ATRACTIVĂ 
SERBARE 
SPORTIVĂAU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI

au

sala

• iv pria telefon). In-
îiori pentru 
ia -libere- 
irflcr din 

ve peni 
primele 
au fâ- 

tie pen- 
de pre

final-.

DE JUNIORI LA LUPTE
a făcut excepție. E vorba de acorda
rea unui punct tahnic care a avut 
implicații deosebite: în meciul dintre 
juniorii mici de la cat. 48 kg C. Szasz 
(Odorheiul Secuiesc) — M. Manole 
Buzău) ultimul conducea cu un punct 

pir.ă in ultimele secunde și la o în
cercare nereușită a sa a fost acorda: 
adversarului un punct gratuit, astfel 
partida terminindu-se Ia egalitate. 
Aceas ti dec izie l-a adus pe locul în- 
Ui pe luptă: deși
ades’ârarul I zcianul
Mihai Manti

mascu- 
Bucu- 

un ul-

principaL prof. I_ Sule*, 
referindu-se la intilniri 
drul turneului • „Fără îndoială, par
tidele nu vor fi deloc așoare. echi
pele adverse avind ia compoaeață 
elemente talentate, dar siatem teo- 
hăriti să ne apărăm local intii. cu
cerit anul trecut la Moscova. In 
urma jocului cu studenții timișo
reni. sextetul de bază are urmă
toarea configurație ; BădiA Mari
nescu, Enescu. Macavei, Constanti- 
nescu. Păușescu*.

La fete, orașul București va C re
prezentat de două formații, in am
bele 
rea 
fiind trăsăturile dominante, 
dintre conducătorii tehnici 
mei echipe, prof. L, 
mărturisea i „S-a muncit cu rivnă

optimismul și încrede- 
intr-o bună comportare 

Unul 
ai pri- 

Sorbală, ne

CONCURS DE
REPREZENTATIVE

va

ătâ sub .zxfru- 
D Tănâsescu

* țxpbabDztă- 
sextet de bază : Eu

genia Mileneu. Gina Mihuț, Olim
pia Io născu. Georgeta Basuioc. Alina 
Bujor și Cecilia Halo.

Reamintind că programul de azi 
începe la ora 16, să urăm succes ti
nerilor voleibaliști.

Emanuel FANTÂNEANU

SELECȚIE PENTRU LOTURILE
DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE

80 de concurenți se 
astăzi și mîine, pe lacul 
cadrul concursului de selecție pen
tru loturile reprezentative de ju
niori, în vederea campionatelor eu
ropene, programate la 4—5 august în 
localitatea poloneză Walez. Federa-

vor întrece 
Snagov, în

specialitate a prevăzut numai 
<le simplu (caiac și canoe — 
caiac — fete) pe distanța de 
Astăzi, de la ora 10,'vor avea

In acest sfirșit de sâptâmină

FRUNTAȘII SCRIMEI
LA TREI MARI TURNEE
La PADOV A — Trofeul Luxardo (sabie)

la PARIS—Trofeul Jeanty (floretâ feminin)
LA BONN tirneu masculin de

LIBERE
Ilie Ene (Rgșița), realizatorul pri

mei surprize a campionatelor (l-a în
vins pe stelistul Gh. Ștefan, campion 
republican de tineret. în turul inau
gural) a fost revelația concursului de 
la Constanța. El a dominat cu autori
tate întrecerile juniorilor mari de la 
cat. 52 kg, cîștigind toate partidele 
susținute numai prin tuș. Reșițeanul

Cu prilejul sărbătoririi celor 25 
de ani de activitate a clubului spor
tiv Dinamo București, duminică 13 
mai, începînd de la orele 10, va 
avea loc, pe stadionul Dinamo, un 
foarte interesant program sportiv, 
în cadrul căruia se vor prezenta an
sambluri de gimnastică (cu con
cursul studenților de la 
demonstrații de atletism, 
clism, călărie, judo, lupte, lansări 
de parașutiști, exerciții cu clini de 
miliție, întreceri între echipe de șta
fete specifice activității asociațiilor 
Dinamo etc.

Intrarea este liberă.

I.E.F.S.), 
box, ci-

ția de 
probe 
băieți, 
500 m.
loc seriile și recalificările. Mîine, de 
la ora 16,30, se vor desfășura semi
finalele și finalele.

LKrâril! tareulsi Federației internaționale de
nou. Iu un sfîi’șit 

de săptăminâ bogat in competiții 
de mare anvergură în lumea scri
mei. Ele vor consemna, așa cum 
r.e-am. obișnuit în ultimii ani, și 
prezențe românești căci trăgătorii 
noștri creindu-și un bun renume, 
organizatorii marilor turnee nu 
onuț niciodată să le solicite parti
ciparea.

Sîmbătă și duminică, așadar, ex- 
ponenții cei mai valoroși ai scri
mei noastre vor evolua în trei ora
șe europene : la Padova, în turneul 
de sabie pentru Trofeul Luxardo 
(contînd pentru Cupa mondială), 
la Paris în turneul feminin de flo
retă pentru Trofeul Jeanty (inclus 
și el in Cupa mondială) și la Bonn, 
intr-un mare turneu internațional 
destinat floretiștilor. Chiar dacă 
două dintre aceste întreceri pre
zintă un indiscutabil plus de interes 
prin faptul că acordă puncte pen
tru noile trofee menite să recom
penseze valorile constante din eșa
lonul fruntaș al scrimei mondiale, 
se poate spune că ele sînt pentru

(Continuare in pag. a 2-a)

Olga Szabo 
pornește ferm la 

atac...

Mihai TRANCĂ

floretă

specialitate

(stingă)

numai pen-sportivii noștri (si nu 
tru ei) la fel de importante, consti
tuind severe și riguroase teste de 
verificare a stadiului actual al 
pregătirii lor în vederea campio
natelor mondiale de la Goteborg 
și al Universiadei de la Moscova, 

înotul cel mai numeros îl for
mează sabrerii în frunte cu Dan 
Irimiciuc care va căuta, desigur, 
să confirme bunele rezultate din 
acest sezon, mărindu-și totodată 
zestrea de puncte pentru Cupa 
mondială. Amintim că el a obținut 
(în turneele contînd pentru această 
cupă) un loc 5 ,1a Bruxelles (Tro
feul Martini) și locul 4 la Buda
pesta (Cupa Hungaria). Alături de 
Irimiciuc. vor mai concura expe- 
rimentații Gh. Cuicea și C. Nico
lae, Al. Nilcă și tînărul de fru
moase perspective C. Marin.

La Paris, floreta feminină ro-

mânească nu va fi reprezentată 
de totalitatea elitei sale întrucît 
starea sănătății nu permite nici 
Ilenei Gyuiai și nici Ecaterinei 
Stahl să continue cursa după punc
te în Cupa mondială pe care au 
început-o la Torino (Trofeul Mar
tini) unde au ocupat locurile 5 și, 
respectiv, 4. Gyuiai, mai avea, apoi, 
și un loc 4 în 
(Minsk) ceea ce 
să se situeze pe 
tă în cazul unei : 
tre finaliste. Să 
țiunea de la umăr (care a împie
dicat-o să participe și. la recenta 
etapă divizionară) se va rezolva 
fericit pînă la următoarea mare 
competiție : „Floreta de argint" de 
la Como (19—20 mai). în această 
situație, pe planșele de la Paris 
vor evolua Ana Pascu, Olga Sza
bo, Suzana Ardejeaniț ți repțjezen-

Cupa Bielorusiei 
i-ar fi dat șanse 
o poziție excelen- 
noi prezențe prin- 
sperăm că afec-

tanta tinerei generații (finalistă în 
Trofeul Martini) Magdalena Bar
tos.'

în turneul masculin de floretă 
de la Bonn, vom fi reprezentați 
de campionul țării Miliai Țiu și 
de Tudor Petruș care a avut o 
bună comportare la ultimele tur
nee internaționale. O utilă verifi
care pentru ambii floretiști.

☆
încheiem menționînd faptul ,că 

în aceste zile se desfășoară, la 
Paris, lucrările Congresului Fede
rației internaționale de scrimă la 
care iau parte președintele forului 
nostru de resort, tov. Vasile lo- 
nescu, în calitatea sa de membru 
în comitetul director al F.I.E,, șl 
prof. Dionisie Tepșan, secretarul 
general al F.R.S.

Sebastian BONIFACî’J
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O nouă acțiune sportivă de masă pentru studenți

„TRAVERSAREA LACURILOR BUCURESTENE“
Catedrele de educație fizică și 

Șljojt de la Universitate și Politeh
nică organizează, sîmbătă de la 
oră 15, o inieresahtă cdthpetiție de 
canotaj rezervată studenților din 
cele două unități de învățămint 
superior din Capitală : „Traversa
rea lacurilor bucureștene”. Acțiu
nea. cii vădita intenție de popu
larizare a canotajului în rîndul 
universitarilor, se va bucura de 
prezența a peste 200 de sportivi 
Plecarea se va da de la Complexul 
studențesc Tei. prin Floreascâ _
Herăstrău — Băneasa si retur Pe 
fiecare Jac vor avea loc diverse 
probe : la Floreasca — concurs cu 
handicap, la Herăstrău — de fru-

--mrrrTniiiiLLmiiiiiii ■! ' ' ’

museței ă vîslitiiiui. iar în tel — 
îritfeceri între bărci de același tip.

REUȘITE ACȚIUNI SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

ăl orașului. IVÎariâ Fulga și Ștefan 
Slujitorii s-au dovedit a îi cei mai 
bine pregătiți.

, La Roșiori s-a consumat un in
teresant dialog sportiv între repre
zentanții a două întreprinderi frun
tașe, Țesătura Teleorman și U.M.R. 
Cu acest prilej au avut loc între
ceri de volei, atletism (cros) și fot
bal.

------- NOTĂ------------

Peste două săptămini—
confruntarea Echipa

natul republican de fonii

la junioare, în

LUNA CONCURSURILOR OFICIALE
Azi, start In campio- senioare (5 000 m) 

2 vîsle. 2 f.c., 
turile vor fi 
nute.

O a doua 
lunii curente 
25—27, adică 
mini,

; 4 + i v, 4+1 r., 
simplu, 64-1. Star

date din 3 în 3 mi-

C. N. pentru juniori

PRIMA SEMIFINALĂ A FOST

jelor mici

Medatiații olimpici pe- 
tre Ceapura. Ștefan Tu
dor și Ladislau Lovren- 
schi pregâtindu-se pen
tru un nou gntrenement 

pe Bega.

competiție oficială a 
a fost stabilită pentru 

peste două săptă- 
" ’, pe Iacul Snagov. Tot de-a 

lungul a trei zile vor putea fi a- 
preciate si măi bine valorile schi- 
,1’ului nostru cu prilejul eăiiipionti- 
iului republican pentru ainharca- 
ții mici. Această confruntare, Sr 
flată la a treia ediție, a devenit 
pentru specialiștii noștri — prin
cipal criteriu de selecție pentru 
formarea echipei naționale și a lo
turilor reprezentative, 
ziite.
2 000 
fete.

Sînt preva
dă 
la

firește, numai distantele 
m la băieți și 1 000 m

VÎSLE... RAME

încotro au plecat elevii?...
Duminică dimineață, încă de 

pe la ora 8,15, spre centrul ora
șului Sibiu se îndreptau sute și 
sute de elevi. Frumos îmbră- 
cdți în cost’dme de sport — bă
ieți și fete — aceștia nu erau 
alții decît tinerii care urmau să 
ia startul în. ,.Crosul Victoriei1*

Pe la ora 8.45, însă, a început 
o vinzoleală de nedescris. Fe
tele — la comanda nu știm cui 
— au plecat spre hotelul Bule
vard, unde urma să aibă loc 
startul. După puțină vreme au 
plecat în aceeași direcție și bă
ieții care... s-au întîlriit în fața 
palatului Telefoanelor cu fetele 
care. .. se întorceau. Fiindcă 
startul era, de fapt, în fața Li
ceului ,.Gh. Lazăr“ și ele fuse
seră îndrumate greșit...

Băieții — sute — s-au dus

înainte, însă, și nimeni nu mai 
știa pe unde sint. în fața „Tele
foanelor", trei profesori îi cău
tau și întrebau disperați ..Cine 
a văzut unde s-au dus elevii ? ‘ 
ca după aceea să-l intilnim. în 
aceeași postură, pe tor. Viorel 
Hărțău. tși/cepreședinte dl 
C.J.E.F.S. Sibiu. La un moment 
dat a sosit o veste îmbucurătoa
re : elevii >au dat ocol centrului 
și se îhtotnc pe undeva, pe bd. 
Lenjh...

Degringolada, categoric nedo
rită. cars nu contribuie nici
cum la 'reușita organizării unei 
competiții. Cu atit mai mult cu 
cit nirneni dintre organizatori 
(ți erat atîția .’) nu se girufise 
să marcheze locurile de unde 
urmau să fie date sfa-(urile.

de â ttl-a 
republicau 

competiții ihă-i-iraLă in 
disputată cu reSJlari-^’e 

binecunoscuTul eenîru na-j':c 
Timișoara, organizatori fiind fe
derația noastră de specialitate 
Consiliul jadeiean pentru edaca’ie 
fizică ți sport. Prin 
âcestor întreceri (d l 1 
primăvara), se imnarest 
in general, a prezenUn. 
2'Atbnței specifici, ta n 
unui kilometraj spori: 
său riilit

Iâtă-rîe la startul celei 
ediții a campionatului 

■ ihâ’ 
li

de fond. 
1956 Si 
în

TB3
3 cumAi

f.

bb

PRIMA

na

UN SEZON CU MULTE NOUTĂȚI

La inițiativa ftderapeî eieșe <x 
speciâliiaf&. a -za.— -c
eent o criiferinU bxloaiti CJ 
scopul inițier.: cam»i«rai*l«i balea- 
nic de tîKrijairea a a -
loc ta Atena, cu pa: riparen repre- 
«•ntanțikr Balgariei. Iaf^tariet. 
României. Toreiei s Greciei + -- 
tors de -a aceas’-â cosferi'-țâ a*- 
t.-enorai federal Victor Maciaai. 
ne-a relatat citeva date i-.tereșas 
Altfel, ara câ s-a “2 â.. .
unaninixâTâ- organizarea ia ai 
viitor a primului campionat balca
nic masculin la canotaj. I—< —
desfășurare: tanina- Ba*-a fetrece-

Odată cu disputarea tradiționalei 
Cupe a Poligrafiei, orientarea turis
tică a pășit in marele sezon coțnpe- 
tițional, un sezon pe care simpla 
privire a calendarului întrecerilor 
interjudețene ni-1 dezvăluie in toată 
bogăția lui dar și în toată amploa
rea pentru că pînă Ia 11 noiembrie' 
cînd este programată „Cursa lungă", 
aproape fiecare sfîrșit de săplămînă 
este marcat de un copcurs.

Acest sezon, abia început, a venit 
însă și cu o serie dte noutăți ce vă
desc grija Comisiei de competiții din 
F.R.T.A. de a spori mereu cadrul 
competițional, de a cuprinde într-o 
mai largă măsură ca, pînă acum, ge
nerațiile cele măi tinere de orien- 
tariști, în competițiile de 'la toate ni
velele. Vom aminti, în 'primul rînd. 
că, pentru prima oarră, sfe va desfășu
ră, in acest ari,/ un concurs republi
can rezervat copiilor de 13-14 ani care 
își vor dispui întgetatea în echipe 
de cite trei /concurenți. F.R.T.A. a 
prevăzut ca și înainte de această 
vîrstă, copîîij să fie familiarizați cit 
harta și busola, utilizînd modalități 
specifice vîrstej., adică, anumite jocuri 
sportive, ștafefte, aplicative incluzînd 
șl teme de orientare în teren.

S-a procedat, de asemenea, la o 
nouă structurare a categoriilor de, 
vîrstă, după 'turn urmează :

— jyniori rolei (15—16 a’ni), juniorii 
mari (17-18 zani), tineret (19-22 ani)J 
senioare A ' (23-30 ani), seniori Au 

323-35 ani)/ senioare B (31-40 ani) 
seniori B (36-45 ani) creîndu-se 'o 
grupă rvjuă, cea a veteranilor (pes
te 41 e/ni — femei și peste 46 ani 
— bărbați).

Pentru a stimula mai mult„:. pre-

gt.tirea tinerilor oc-ientariști s-a in
clus în regulamentul campionatelor 
raționale prevederea ca fiecare aso
ciație sau club care participă la faza 
finală a campionataior In proba pe 
echipe să aibă înscrisă în fază pe 
județ a C. N. (eventual, chiar să 
participe la C. X. de juniori), fie o 
echipă de juniori mici, fie una de 

W juniori mart în același spirit, parti
ciparea la Q. N. de ștafete este con
diționată de‘.prezența unei echipe de 
copii în faza' finală a concursului re
publican. Nu, este. însă, obligatoriu 
ca această echipă de copii să fie din 

'.aceiași localitate cu formația de se
niori ci de pe paza aceluiași județ.

în ceea ce privește numărul de 
probe din faza finala a C. N. de se
niori, ș-a prevăzut ca în competiția 
pe echipe să se folosească sistemul 
de anul trecui : două etape indivi
duale pemtru concurente, două eta
pe indivicfuale șl una de .noapte pe 
echipe pentru concurenți. în probele 
de ștafetă, s-a majorat la 4 numă
rul componenților echipelor masculi
ne, așa cum se obișnuiește șl In con
cursurile internaționale. în finale’e 

-C- N. individ'.iale se dispută cite 3 
egape de zi (feminin și masculin).

în scopul diminuării cheltuielilor 
necesitate de organizarea finalei- r 
județene din cadrul campionatelor 
republicane, comisia de competiții a 
hotărît să lase la latitudinea comi
siilor județene dacă vor organiza 
două concursuri (ceea ce era obliga
tor pînă acum) sau numai unul. Țot 
în acest scop a-a introdus prevede
rea ca, la concursurile județene ne
nominalizate, arbitrii de control să 
poată fi din cuprinsul județului res
pectiv.

Acesteia sînt, în linii mari, noile 
coordonate ce vor sta, la loaza orga
nizării competițiilor din acest an, 
cel de al 26-lga din istoria orientării 
turistice românești. (S. B.).

—Miau l .................— "■ —
PRINCIPALA CARACTERISTICĂ: CONTRIBUȚIA

(Urmare din pag 1)

cătuirea unor puternice reprezenta
tiv p“

UN PAS SPRE SOLUȚIA OPTIMĂ

Gabriel BĂDESCU : „S-a făcut, 
fără îndoială, un pas important spre 
elaborarea formulei optime de des
fășurare a diviziei, naționale de a- 
tletism. Cred însă că, în viitor, tre
buie făcute noi modificări. Astfel, Ia 
fixarea haremurilor este nevoie să se 
țină seama de diferențierea dintre 
seniori și juniori, pentru ultimii ci
frele trebuind să fie modificate. Pen
tru stimularea juniorilor se impune 
fixarea unor performanțe pe măsura 
puterilor lor. De asemenea, să se 
aibă în vedere, fixarea punctajului și 
pentru concurenții care, deși nu s-au 
clasat printre primii 8, au realizat, 
totuși, performanțe bune. Consider 
că ar fi fost necesar să fie progra
mate tot 4 etape și nu 3. S-ar oferi 
încă un prilej atleților valoroși să 
se întîlnească între ei, să realizeze 
performanțe de nivel superior.

Stimularea performanței este con
cretă prin acordarea punctajului su
plimentar pentru acele rezultate care 
se înscriu în circuitul internațional.

Este mai greu de presupus că di
vizia contribuie — în actuala formu
lă — la lansarea de noi talente.

Pasul înainte, despre care vor
beam, s-a făcut și pe calea consoli
dării secțiilor de atletism care vor 
munci mai mult, continuu, pentru ri
dicarea performanțelor, pentru creș
terea efectivului de atleți".

DACĂ NE-AM FI GÎNDIT 
ÎNCĂ DE ACUM DOI ANI...

Alexandru STOENESCU : „Bună, 
utilă, această formă de desfășurare 
ar fi trebuit pusă în aplicare încă 
de acum doi ani. Astăzi am fi cu
les, cu siguranță, roadele eficienței 
ei în creșterea performanțelor. Cel 
mai mare avantaj este acela că eli
mină elementele plafonate, creează 
loc pentru performerii autentici.

Contribuția diviziei la ridicarea ge
nerală a nivelului atletismului româ
nesc este aceea că are un profund 
caracter competitiv, adunind la star
tul probelor pe cei mai buni din 
întreaga țară.

Sînt promovate numai talentele 
reale, adică acelea capabile să înde
plinească haremurile fixate".

ÎN SFÎRS1T, BAREMURI 
ECHITABILE 1

Gheorghe BIRO: „Noua formulă 
este, evident, superioară, celor ante
rioare. Oscilîndu-se multă vreme In

tre haremuri foarte slabe — acce
sibile ' seniorilor cu categoria a Il-a 
și juraorilor mici, deși divizia tre
buie să se adreseze vîrfurilor — 
sau bnremuri draconice, nestlmulati- 
ve, s-a găsit acum, în sfîrșit, linia 
de cumpănă. Haremurile actuale sînt 
echitabile. Ca antrenor specializat in 
probe de fond și semifond hu t>ot 
decît să mă bucur de faptul că noi
le prevederi ale regulamentului per
mit înscrierea în etapele divizionare 
a tuturor cohcurenților apți să în
deplinească haremurile. I.a Cluj, am 
un contingent foarte bun de aseme
nea alergători pe distanțe medii și 
lungi, iar în condițiile actuale îi pot 
stimula pentru a obține un loc în 
echipă.

Nu sînt de acord cu renunțarea 
parțială la primordialitatea locului în 
concurs. La Olimpiadă, de pildă. îți 
cere baremul doar înainte de fina
lă. Tn schimb,, subscriu integral pre
vederii care iasă la latitudinea fo
rurilor locale vizele medicale nece
sare. Se înlătură astfel „războiul hîr- 
tiilor". Actuală planificare a concur
surilor mi se pare firească, de 5 
ori cei mai buni performeri ai atle
tismului nostru se întîlnesc direct.

Acest an este foarte important pen
tru noi pentru că putem lucra în li
niște, perspectiva fiind cea care ne 
determină planificarea. Lunile de 
vîrf ale actualului sezon vor fi, evi
dent, iulie și august și actuala for
mulă divizionară vine în sprijinul 
marilor concursuri din acea perioa
dă".

SÂ FIE, OARE, ACESTA UN PAS 
ÎNAINTE ?

Silviu h'VMITRteSCțj : „Nu soco
tesc deloc utilă, această formulă. Di
vizia era — pînă V'um — singura 
competiție „punte" intre atletismul 
marii mase și atletismul de mare 
performanță, singura rampă de lan
sare a elementelor tinere spre vlr- 
ful, piramidei rezultatelor, Âcum nu 
măi âveto competiții pentru atletis
mul mediu. Și să nu uităm că îna
inte de a deveni recordman sau cam
pion, înainte de a fi selecționat în 
echipa națională, atletul trebuie să 
se rodeze în competițiile atleților de 
mijloc, să-și facă aici stagiul nece
sar pentru acumulările cantitative și 
calitative. Experiența o acumula tot 
în echipele de club și județene.

îh actuala formulă nu măi poate • 
fi vorba de echipă. Este ca și cum 
o formație de fotbal s-ar prezenta 
pe teren cu 6 portari și 5 fundași... 
Opinia mea este că nu se contribuie 
la creșterea performanțelor și nici 
la promovarea elementelor tinere. 
Cluburile respiră acum liniștite > ito 
mai au nevoie de echipe cu oameni

amplă 
astăzi pe Bega. 
ă mai valoroși 
îeirbr. ai lotu- 

generațiile 
se va în- 
după trei 

zfle de Întreceri. O caracteristică 
a actualei ediții este aceea că pro
grame axă maximum de probe la 

udarea pe lingă 
șpui'.e s* a celei de 4 
cirmaci La ser.itrare se 
rrrâr: si proba de 4 fă- 

iar la unele categorii

.c-ate categ 
dispută .care 
angajînd pe 
schifiști din 
riloi

Ungă 
țară.

reprezeti’at '.e, și 
inere de canotori,

heia duminică Ia prin:

a — I

feminine âceea de 2 fără cîfrnăci. 
pintre modificări:
locul întrecerii de 4 1 rame, se 
vor disputa 2+1 și 2 fără cârmaci. 
Iată de altfel programul complet 
al campionatului de fond : VI
NERI, de la ora 10, seniori (8 000 
mJ: 8-1. 4 v.f.c., 4 f.c.. 4 j 1, 2 y, 
2 fc.. 2 — 1. simplu ; S1MBĂTÂ, de 
la ora 10, juniori (5 Ooo rri): 4 v 
f.c., 4—1. 2 v, 2 f.c., 2 + 1, simplu ; 
de !a ora 16, tineret (7 000 m): 2 
vîsle. 2 f.c.. 21, simplu și juni
oare (3000 m): 4 1 v. 2 f.c., 2 + 1
simplii ; DUMINICA, de la ora 10,

• Clubul bucureȘtean Metalul 
strează o evidentă preocupare 
transformarea secției sale de

EDIȚIE A BALCANIADEI

cit câ
ca a

32Z C33

mar* 
Gre* 
1971

belor feminine. Tot la îânina, în 
amil viitor, va fi precizată ordinea 
în care se vot* desfășura celelalte 
ediții ale Balcaniadei de canotaj. 
3.-. discuțiile purtate se poate de
duce că in 1975 organizarea va re
vent României, în 1976 Bulgariei, 
în 1977 Iugoslaviei, iar în 1978 

Așa cum sublinia și secre-
... F.R . Y., Gheorghe 

Ginreăneanu. inițierea și desfășura- 
amială a Balcaniadei de cano- 
reprezintă nu numai un eveni- 
* sp :r*. *.* ci și un prețios mij- 
ce verificare a potențialului și 

reprezentativelor națio- 
tea campionatelor euro- 

s sau mondiale, avînd în vedere 
caniada precede aceste im- 
e confruntări ale schifiștilor.

■ ■ ■
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la fiecare probă, r.u mai aa deci r.: 
bătaie de cap. Antrenorii ,i feL Să 
fie, oare, acesta un pas înainte 2*

PRIORITATEA PERFORMANTE 
ASUPRA PUNCTAJULUI

MAJORA LA CREȘTEREA PERFORMSN’ELOR

.CUPA ȘCOLARUL" Șl ..BEGA-MURE5 AU MIl'GUUT SEZCVJL ‘5'3
Populara pisiâ de apă a Herl«trâtthr_ 

a gâzduut. ca de otnce- pruna cctnp 
tiție a ar.uluL Este vorba de 
larul** deschisa juni orilor bucure 
Pe program. 10 probe de fond — i 
culine fi 4 feminine. întrecerile d 
șura te pe o buclă de aproximativ 
m cu startul la podul C-F.R. ș: 
rea -clasici- la debarcader-*. Soroc: 
au constitui: c repetiție generală in ve
derea campionatului republican de fond. 
Iată și alte caracterpt.c. ale aceste, e- 
d.ții 1973 a „Cupei ȘcoUrul-... Cea ma- 
echilibrată cursă am consemaat-o :* 
schif 4-1 rame juniori, unde prunele 
patru ambarcații au fost departajate de 
numai trei secunde. Ciștigător. — 
prezer.tanții Școlii sportive r.r. 1 ci 
de altfel, s-au situat și pe pnmul 
în ceea ce pr-.yeșie .numărul .vectori 
14).a Cea mai disputau si difieiU yjo. 
(orie. Ca n-rr.a ■ s-'.-D *-a —ij.*-
ua- la scb.a î-l ; Priori: 1. ^ra*ia 
sportivi nr. I — t svorss

Alexandru La
fine, alături $e asnee 
zeme; cu care maț ori 
notori țî-âu disputat 
să menționăm și pe 
plăcut, al participării

demon- 
pentru 

___________ __ ____ r__  _______ canotaj 
într-o pepinieră a schifului nostru fe
minin. Cîștigarea locului I la campiona
tul republican de anul trecut, cu schitul 
de 8-1-1 i-a încurajat pe antrenorii Ste- 
lian Petrov Și Constantin Cătescu în 
acest sens. Acum potențialul canotoare
lor clubului metalurgist este în plin 
progres. De altfel, la concursul inaugu
ral de pe Herăstrău, din patru probe 
feminine, trei au revenit Metalului: 24-I 
(Olimpia Bălăci, iuliana Balaban 4- An
gela Sorieriu), schif simplu : Axinia Sa- 
colic și 2 f.c. (Mariana Sîrbu. Eleonora 
Dumitru). Printre cele 35 de junioare și 
senioare, se află patru sportive selec
ționate din localitățile Deltei.
• Pe lingă cunoscutele secții de se

niori și juniori, la clubul Steaua fiin
țează în acest sezon și o puternică (42 
de membri) secție. de tineret 19—29 ani. 
Iatâ așadar, noi posibilități pentru an
trenorii Carol Veres, Radu Nicolau, Emil 
Mesaros de a obține cu elevii lor rezul
tate superioare. Este de așteptat, tot
odată, o creștere calitativă și ă juniori
lor clubului Steaua, de ei ocupîndu-se 
multiplul campion național, Alexandru 
Aposteanu, care a părăsit, din toamna 
trecută, activitatea competițională.
• O împrospătare at, cadrelor femțnine 

se remarcă și la Clubui nautic univer
sitar, care a primit forțe proaspete prin 
înscrierea în secția respectivă a cîtorva 
studente de la I.E.F.S. Cunoscuții antre
nori Ion Boicu, Ion Dîngă și Ion Spiță 
vor ști, desigur, să valorifice din plin 
aceste roi posibilități, pregătind loturi
lor reprezentative canotoare de nădejde.

• Acdrdîrid aceeași importanță selec
ției, antrenorii Dumitru Popa și Rein
hold Bațschi (valorosul nostru canotor 
care și-a încheiat activitatea de concurs) 
au asigurat clubului Dinamo cițiva spor
tivi cu gabarit impresionant, care prin- 
tr-o pregătire tehnică adecvată vor pu
tea ajunge la reala performanță. Mențio
năm, cu acest prilej, că unul dintre’ an
trenorii „veterani11 de la noi, Paul Bar- 
cani, și-a încheiat laborloasa-i muncă, 
pensionîndu-se.

ÎNTRERUPTĂ DIN CAUZA PLOII
de la

___ ____ _ , Miercuri 
seara s-a disputat prima gală semi
finală din cadrul actualelor campio
nate naționale de . box pentru ju
niori. Din cele 22 de partide ale ju
niorilor mici, nu au avut loc dfecît 
11, deoarece, o ploaie torențială_ a 
determinat pe organizatori . să amine 
celelalte meciuri pentru joi. , Spre 
deosebire de reuniunile preliminare, 
de data aceasta, am urmărit între
ceri mai echilibrate, unele chiar de 
bună valoare, în care tinerii spor
tivi au demonstrat că în box . nu 
forța este totul! Am văzut la lucru 
cîțiva sportivi care dovedesc, de pe 
acum, frumoase posibilități de dez
voltare a. calităților specifice pugi- 
lismului. Iată rezultatele înregistrate 
în partidele disputate: 45 
Zamfir (București) b.p,. P. 
(Dolj), D. Stavăr (Brăila) ^b.p. 
Giorgia (Brașov) ; 48 kg “ 
ceanu (Dolj) b.p. N.
(Dîmbovița), K. Kestner (Caraș-Se- 
verin) b.p. I. Vass (Bihor) ; 51 kg : 
C. Voinescu (Brăila) . b.p. N. Sțoe- 
nescu (Galați), C. Iliescu (Bacău) .b.p. 
G. Manta (București) : 54 kg : M.
Cozma (Cluj) b.p. N. Radu (Brăila), 
T. • Constantinescu (București) 
V. Mar.ta (Argeș) ; 57 kg : A.
(Cluj) b.p. P. Chisea (Iași), C. 
gări (Praho.va) b.p. Gh.
(Dolj) ; 60 kg : H. Bacanu
stanța) b.p. O. Buzan (Cluj).

BRĂILA, 10
corespondentul

(prin telefon, 
nostru).

kg : FI. 
Dalimon 

Tr. 
: P. Căpri- 
GăneitileșCLi

• b.p. 
Zoi-tan
Chin- 
Paeriș
(Con-

Nicolae COSTIN

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CELOR

etn

Simbătâ

Rubrică redactată de
Neagoe MARDAN

duminică, la Timișoara

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
LA „MODERNĂ11 '

GIMNASTICĂ
duminică, sala 
soara va găzdui fi-

U ?N1 DESEMNAȚI CAMPIONII
(Urmare din pag. 1)

Peste cîtevă zile numeros, trăgă
tori români vor participa la o se
rie de mari concursuri internațio
nale. Astfel, selecționatele de pistei

ționale, 
e. și o pre- 
alt element 
irinzător de.

Iosif Molnar 
ri. El a ob- 

itive prin 
ersari va- 

final in

universitare ale țării. Astfel, cen
trul universitar București va fi 
prezent cu sportive de la I.E.F.S., 
Politehnica (campioană la proba de 
ansamblu). Arhitectura și o echipă 
de la A.S.E. Vor mai fi prezente, 

asemenea, echipele Universita- 
Iași. Cluj și Timișoara. Insti- 

ul pedagogic
precum și 

șoara.
Conduse de

Raicu. sportivele Universității Ti
mișoara se pregătesc intens pentru 
a ocupa un loc cit mai bun în a- 
ceste finale, evidențiindu-se în mod 
deosebit sportivele Tatiana Iorda- 
che de la Facultatea de educație 
fizică, Cristina Radula de la Facul
tatea de filologie și Odette Gross 
de la Facultatea de fizică. Spor
tivele Universității Timișoara do
resc să-și mențină locul fruntaș 
cîștigat în ediția trecută.

Dan ȚÂRAN — coresp.

Galați și Constan- 
Poliiehnica Timi-

antrenoarea Maria

Liviu MEREUTĂ : 
țru o asemenea formuiâ. înainte 
performanța coma, ci obținerea pun.- 
tajului. înainte prezența unui juni - 
era formală, acum ești obligat de 
standard (care la rindu-i presupune 
selecție și muncă). Di 
buie să fie un eoni 
Cu ani în urmă (nu 
veărri în județ 46 de atleți. d 
10 buni și doar doi de valoare 
ternațională. Actualul sistem n< 
impulsiona pe toți antrenorii pe 
ea asemenea situații să rămfcă 
finitiv de domeniul trecutului*.

TEREN FERTIL PENTRU SFECiA- 
LIȘTII PE PROBE

Adrian SAMUNGI : .Primul
pozitiv al noului regulament îl con
stituie numărul de atleți, limitat d ar 
de barem, ceea ce permite antreno
rilor cu anume specializare sâ->i ve
rifice toți elevii de valoare. Promo
varea tineretului va fi de această 
dată reală, bazată pe suportul sigur 
al performanței. în vechea formulă, 
reprezentanții tinerei generații 
pătrundeau decit ca umplutură, 
probele deficitare".
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MAI BUNE ECHIPE DE JUNIORI
Duminică 13 mai, la București, în

cepe să se desfășoare etapa finală a 
campionatului republican de juniori 
la rugby. Intîlnirile dintre cele 12 
echipe înscrise se vor desfășura în. 
modul următor: 8 formații vor juca 
duminică într-o fază preliminară, eli
minatorie, după care vor urriia sfer
turile de finală (20 mai), semifinalele 
(27 mai) și finala (13 iunie).

Alte 4 formații care, pe baza valo
rii tehnice ce o au, nu vor lua parte 
la preliminarii, ci vor intra direct în 
sferturi: C.S.S. București, ȘC. Spor
tivă nr. 2 București, Grivița Kdșie 
Bucusești și Farul Constanța. Iată 
care sînt celelalte opt formații, pro
gramul întîlnirilor din 13 mai și IrMil 
lor de disputare : Șoimii Sibiu — S.S. 
Suceava și Uriirea Iași — C.F.R. Bra
șov (ambele în Parcul Copilului la 
ora 9,30 și respectiv oră 8); Ș.S. Timi
șoara — Energia București (teren Vul
can ora 8,30); Rapid București — Pre
cizia Săcele (teren Olimpia ora 9,30).

ÎN FOTOGRAFIE: studenta Ta
tiana lordache lucrînd cu mingea.

CLASAMENTELE FINALE ALE DIVIZIEI B
20 9

i 20 7 
20 0

— o neprezentart
IV-a

2b
20
20
20
20
20

In divizia secundă întrecerile au 
sfirșît, urmind a se disputa doar 

la’ărăua” și Rm. Vilcea, 
13 și 15 mai. La aceste turnee vor 

citite P- prir””1 11 
fiecare seriei in timp ce formațiile afla
te pe ultimele poziții au retrogradat in 
campionatele județene.

Deva
Timișoara

11
13
20

4. Corvinul
Medicina
C. S. Tîrgoviște
® C. S.. Tîrgoviște

Seria a
Medicina Tg. Mureș
Voința M. Cluc 

„. Voința Zalău
4. Constructorul Arad
5. Voința
6. Voința

56:14 38
56:14 38
38:44 29
34:45 28
27:50 26
15:59 21

roșie 
Galați

tur- 
pro- 
între 
par-

județene.
FEMININ

I

5.
6.

1.
2.
3.

:el gheor.
9^ Lotrear. . r.eele de calificare în __Divizia ~A, 

gramate

tjcipa echipele clasate pe primul^ lo-c^în 
retrogradat în

Seria

v- 89'

ir -

Numărul de zile

Fac excepție.

îftsrr 
lăsindti-M

lacu- 
Scrcpoasa

este gazda 
de primăva- 
de categoria

o neprezemare

Seria a DI-a
• Craiova 
i=ța B

Drape

zonele date 
trecut, despre 
ințâ la ocoa-

el.berează.
“lor sil’rice 
lin cuprin-

Pra- 
; Bu. 
Bîsca 
— de 
de la 
baraj 

Bistricioa-

CALENDAR COMPETITION A L. LA SFÎRȘITLL SĂPTĂMIXI
La sfîrșitul acestei săptămini a . 

loc, în mai multe orașe din țară, 
citeva competiții atletice de amploa
re. Astfel, la Cluj sînt programate 
întrecerile campionatelor republi
cane universitare, la startul cărora 
vor fi prezeriți unii dintre cei ma: 
valoroși atleți români : Toma Pe
trescu, Constantin Stan. Dorin Me- 
linte. Ștefan Lăzărescu ,'Bikureștii. 
Natalia Andrei (Craiova l. Rafirs 
Fița (Galați), Csaba Dosa (Tg. Mu
reș), Adalbert Darvaș 
etc.

Stadionul din Arad 
concursului republican 
ră rezervat juniorilor
a Il-a, în rîndurile cărora se nu
mără mulți tineri talentati. verita
bile speranțe ale atletismului nostru.

în Capitală, pe stadionul Republi
cii, va avea loc intîlnirea de tradi
ție dintre selecționatele de juniori 
ale orașelot- București și Pragâ. în 
sfîrșit, duminică este termenul li
mită pentru desfășurarea etanei ju
dețene a campionatelor republicane 
școlare.

Eleva din
Bakala o talentată junioară.

Foto :

Baia Mare, EUsabeta

P. NAGHI Cluj

în toate zilele 
rile alpine și in Lac 
și Sadu V.

— 6 zile pe săptămînă (excepție luni) 
în lacurile de baraj.

— 4 zile pe săptămînă in fondurile 
Moldova — de Ia pod Voroneț aval. 
Crișui Negru — de la confluența Co
șului Pietros in aval. Jiul — de Ia Lu- 
peni și de la Aușel in aval. Dîmbovița 
— de la Malu — cu Flori aval

• hova — de la Gura Beliei aval 
zăul — de la Cheia aval inclusiv 
Mare de la Varlaam aval. Vișeul 
la pod Leordina aval, Cerna — 
Bobot aval. Bistrița — intre 
Zugrenl și Pod Zaharna și 
ra aval baraj Pintec.

In zilele de 23-24 august, 
este admis în toate apele de 
zonele date libere la pescuit 
acest an.

Pentru apele de munte gospodărite de

pescuitul 
munte în 

pentru

stex Constanța 
i Pite$ti

IE.

pescar u ' '■;?

respective. .
Se dl fiber in mod deosebit fondul 

pescuit Sebeșul superior — Oașa, 
porțiunea baraj Oașa — Pod Sljmoi.

min in continuare oprite de ia pes- 
pentru refacere fondurile sau por- 
fe de fonduri care au avut de su

turilor sau altor 
Teleajeniiî de la 

Izv. 
aval

de pe urma v 
ități cum sînt : 

Suzana amonte, Gurghiul de Ia 
Negru amonte. Izv. Dîmboviței 
barai Cascue. Riul Mare Retezat între 
Gura Zlata și Pr. Netiș. Izvoarele ra- 
lomițel amonte de Cheile Zânoagei, So
meșul Rece amonte Irișoara și alte 
rîuri precum și Iezer Ighiel și lacurile 
alpine din Păgăraș sud și Retezat, popu
late începînd cu anul 1971.

Reamintim că. și pentru acest an. 
pescuitul salmonidelor este permis nu
mai cu momeli artificiale, putindu-se 
reține într-o zi de pescuit un număr 
maxim de 10 păstrăvi, de dimensiune 
minimă 20 cm sau lipani de dimensiu
ne minimă 25 cm

Vinători de combatere a răpitoarelor 
Duminică, asociațiile vînătorâilor și 

pescarilor sportivi de sector din Capi
tală organizează vinători colective de 
combatere a răpitoarelor în pădurile 
Plevna. Pielea. Sălcioara. Răzvani 
nulești. Hîrșova. Bolintin. Roata, 
nari. Fetești-Baltă. Videle. Nebuna, 
veni. Ciocănești și Tărtărești.

înscrierile pe listele de participare și 
amănunte — la sediile asociațiilor, pî
nă vineri, ora 20.

Să- 
Tu- 
Să-

Oradea
Reghin

MASCULIN
ISeria

Săvinești 20
20
20
20
19
19

18
18

9
8
6
1

2
2 

11 
12 
14
19

50:23
48.24
50:26 
41:37
16:54 

___ _______ _ 12:53
Jocul C.S.U. Pitești — Petrolistul------ . • mai, la pj.

1. Relonul
2. Petrolul Ploiești
3. Politehnica Iași
4. C.S.M. Suceava
5. C.S.U. Pitești
6. Petrolistul Cîmpina

• ’ ’ ----- ~ .
Cîmpina se va rejuca la 13 
tești.

Seria a ii-a
1. Unirea Tricolor Brăila '
2. Medicina Buc. :
3. Farul Constanța :
4. Delta Tulcea :
5. Locomotiva Buc. 1
6. Aurora Buc.

• Aurora

20
20
20
20
20
20

5
5
5

10
17 
17

35 
35 
35
30
21
21

16
13
12

8
8
3

2 neprezentâri. 
Seria a IlI-a

1. Politehnica Timișoara
Exploatorul
Caransebeș
Corvinul Hunedoara 
Electroputere Cv.
Voința Alba Iulia
7 Noiembrie Sibiu
• 7 Noiembrie — o

4
7
8

12 
12 
17

54 :19 36
48:34 33 
41:36 32 
36:39 28 
30:48 28
22:55 21

20 20 0 60: 1 40

20 11
20 io
20 8
20 6
20 5

reprezentare

9 
10 
12
14
15

IV-aSeria a
1. Explorări B. Mare
2. Alumina Oradea
3. C.S.U. Brașov
4. Sjlvania Ș. Silvaniei
5. Ind. sîrmei C. Turzlj
6. Ped. Tg; Mureș

31
30
28
26
24

20 18 2 56:15 38
20 15 5 48:27 35
20 11 9 45:32 31
20 8 12 29:45 28
20 6 14 26:49 26
20 2 18 20:56 22

,MODELISM f
INDOOR '73

Astăzi, în mina Slănic-Prâhovâ, 
se va da startul în tradiționalul 
concurs internațional Indoor ’73. La 
această interesantă competiție, care 
va dura trei zile, evoluează sportivi 
rhodeliști din ''‘Anglia, tlhgaria, 
Cehoslovacia, S.U.A. și România.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Cu ocazia manifestărilor pri

lejuite de aniversarea a 10 ani 
de activitate a Centrului de Me
dicină Sportivă, azi. 11 mai, la 
orele 9.30, are loc în amfitea
trul din Bd. Muncii 37—39 cea 
de a IV-a sesiune științifică a 
acestei instituții medicale.
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ÎDPA A XXIVa
A DIVIZII! A
PROGRAMATĂ

GÎNDURI ÎN LINIȘTE
DUPĂ APROAPE TREI DECENII LA 16 MAI

REPRHENTATJVELE PRIME ĂIE TARILOR BALCANICE

Cu câtva timp în urmă, agențiile 
de presă au transmis un rezultat 
surpriză : la Izmir, în fața a 60 000 
de spectatori, reprezentativa Turciei 
a întrecut Bulgaria cu 5—2. Dar sur
priza a fost și mai mare atunci cînd, 
în continuarea știrii, se spunea că 
meciul s-a. disputat în cadrul „Tur
neului Balcanic" al echipelor repre
zentative A !

PUȚINA ISTORIE
Pînâ acum echipele reprezentative 

din Balcani au fost chemate să par
ticipe la „Cupa Balcanică" de șase 

. ori. Prima ediție a debutat la 6 oc
tombrie 1930, la București, cu me
ciul România — Iugoslavia (2—1). Au 
mai participat selecționatele Greciei 
și Bulgariei, întrecerea încheindu-se 
cu victoria culorilor noastre. De alt
fel, „Cupa Balcanică" a fost ciștigată 
definitiv de selecționata României,

Pentru a se 
rilor din lotul 
rioadă mai îndelungată de pregătire 
în vederea partidei cu selecționata 
R. D. Germane, care va avea loc 
la 27 mai la București, Federația 
română de fotbal a decis ca eta- 
Pa a 24-a ă diviziei A să fie de
vansată cu patru zile. Astfel, toate 
Jocurile care urmau să se dispute 
duminică 20 mai vor avea loc 
miercuri 16 mai.

putea oferi jucăto- 
reprezentativ o pe-

O surprinzător de curată și de plăcută peliculă 
lucrată de Tiberiu Vătășescu cu o singură „came
ră" la Tirana (surprinzătoare pentru cei. care-și mai 
aduc aminte de filmul acela al naționalei la Atena, 
din urmă cu cîțiva ani, barat insistent de un stilp I), 
comentariul echilibrat și de bună ținută al lui llisei, 
ne-au confirmat cele cerute nouă, __ ___
lentin Stănescu : liniște I încă puțină liniște, 
după aceea putem turui. E evident că echipa 
trebuie bătută la cap cu comentariile 
ieții au puterea să se concentreze și 
fără sfaturile noastre totdeauna deș
tepte, fiindcă cine nu fe deștept îna
inte de răzbel ? Iar după, toți sîn- 
tem bubuitori.

Așa că, în liniștea asta, e totuși, 
foarte bine că se subliniază apăsat 
jocul slab al adversarului, silit sau 
nu de noi să joace slab, asta con
tează mai puțin. Căci sînt și echipe 
care răspund unui joc foarte bun 
printr-un joc foarte bun, ceea ce 
ri-a fost cazul la Tirana, cum s-a vă
zut cu ochiul liber. După cum cred 
câ nu voi supăra pe nimeni si nu voi 
încălca pactul cu Valentin ȘtănescU, 
dacă voi face o rriinîrnâ observație 
înaintarea noastră — chiar după 4 
deplasare 1 — nu are încă suficientă i

tuturor, de Va-

nu
chibiților, bă-

întimplat așa ceva. Adică 
ani, o echipă de liga a 
Fălticeni a englezilor, n-a 
regale - 
Sale I 
tastiful 
mula : 
United.
Trebuie să ai nervi de oțel 
Leeds în ultitnli ani,

oni. De 42 de 
fel de Foresta 

treptele tribunei

SiMBĂTĂ, IN DIVIZIA B
In urma acordului intervenit în

tre cluburile interesate, Federația 
română de, fotbal a aprobat ca 
meciurile Progresul București — 
Metalul București, Metalul Plo- 
peni — Știința Bacău (seria I) și 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia Făgă
raș (seria, a Il-a), din cămpionatal 
Diviziei B, să se dispute sîmbâttT 
după-amiază. De asemenea, s-a ho- 
țărît ca partida, Corvinul Hunedoa
ra — Metalurgistul Cugir să aibă 
Ide în Ziua de joi 17 mâi. deoare
ce Corvinul va întilni echipa Vol
ga Gorki la 12 mai.

Partida Progresul București — 
Metalul București se 
stadionul Progresul
covici), de la ora 17.
»

va disputa pe 
(str. dr. Stai-

IN OBIECTIV 
EVIDENȚIERI, SANCȚIUNI Șl 
In Divizia C au mal rămas de dis

putat 6 etape. Pină acum, doar citeva 
formații pot. privi cu optimism finalui, 
avina o zestre de puncte care le scu
tește, oarecum, de emoții. Este vorba 
de Celuloza Călărași (seria a V-a — cu 
un avans de 7 puncte). Mureșul Deva 
(VIII — 6 p) și Tractorul Brașov (XH — 
6 p). Sînt unele serii în care, de citeva 
etape, continuă o cursă deosebit de pa
sionantă pentru ocuparea primului loc. 
întrecerea dintre Gaz metan Mediaș și 
Textila Odorheiul Secuiesc, ambele cu 
cite 29 de puncte, constituie un adevă
rat cap de afiș. Nu-s lipsite de interes 
nici ..duelurile- dintre Viitorul Vaslui și 
Petrolul Moinești (29 p, respectiv 23 p . 
Victoria Cărei și Minerul Cavnic (3f—29 
P) și Vulturii Textila Lugoj și Minerul 
Motru (30—29 p), O performanță frumpa- 
săi> §u reușit în acest retur. Unirea Dej 
și Industria sîrmei C. Turzii, care, deși 
au' losf penalizate cu cîte 4 puncte, ocu
pă locuri de frunte în seria a IX-a.

Despre echipele care vor retrograda 
este prematur să vorbim, dar, după 
,,realizările“ de pînă acum, sînt unele 
care au puține șanse de a rămîne în 
competiție. In această situație se află 
Sportul Ciorogîrla, Unirea Tricolor Bîr
lad, Chimia Buzău, Foresta Bistrița și 
Textila Sebeș,

După cum ne-au relatat, duminică co
respondenții noștri. în unele orașe me
ciurile de „C“ au fost de un nivel teh
nic acceptabil, unele formații. în spe
cial fruntașele seriilor, au prestat un 
joc viguros, înscriind numeroase goluri, 
tn această etapă s-a înregistrat ș: sco-
rul record al returului : 14—1 la 
de la Bîrlad. dintre Rulmentul ș: 
Tricolor. (Aceasta din urmă, cu

medul 
Unirea 

____________  _____, o săp
tămână înainte, nu s-a prezentat la me
ciul de la Bacău).

Tntrucit șl în etapa a XX-a au con
tinuat actele de nesportivita-.e. o sene 
de jucători au fost eliminați de pe teren

• CICLISM
k.

de 42 de 
doua, un 

mai urcat
să ia „Cupa Angliei" din mîinile Excelențelor 
E o chestie pe care trebuie s-o trec la ca- 
vieții — .dintr-acelea sintetizate scurt în for- 

„am trăit s-o văd și pe asta !"... Dar și Leeds 
.. Ce ghinion, ce echipă a nenorocurilor I 

să ratezi cîte a ratat 
și să-ți mai cadă pe cap și 

„bafta" de a o încasă de la o echi
pă clasată pe locul 13 în liga a 
doua, tocmai în finala Cupei 1 Aș
tept presa din Leeds să văd ce le fac 
populația, cronicarii și primăria. De
ocamdată, de sinucideri nil se aude... 

După cum e de văzut ce se va 
întîmpia cu echipa asta a R.F.G.-u- 
lui, care pierde al doilea amical 
acasă. îi vîntură ? îi „rade" ? îl arde 
pe Schoh ? Sau toate chestiile as- 
tea-S făcute pentru 0-1 deruta pe 
brazilieni ? Ar fi și ăsta o idee : Sa 
faci așa ca să nu se creadă în lume 
că ești invincibil. Invincibilitatea nu 
e o „afacere bună" — nici psiholo- 
— și-or fi spus campionii europeni. 

... ... ____ ’ înâinte de „mondiale", că
sîntem o echipă normală, care poate pierde acasă 
jUcînd meciuri proaste ca orifce echipă normală... 
Dacă s-or fi gîndit așa ? Dacă nu s-or fi gîndit așa? 
mă gîndesc, rhâ răzgîndesc, n-om certitudini în fot- 
bâl-asociâtie — și de aceea nu știu decît că nu a 
mea va fi împărăția bomboanelor fondante.

BELPHEGOR

Lui

• Stadionul Dinamo, ora 11 : 
namo Obor — Laromet (Divizia

• Stadionul Politehnica, ora 13 : 
Sportul studențesc — Steaua (tine- 
ret-rezerve) ;

mine 
mai

• Terenul Constructorul, ora 
Unirea Tricolor 
(Divizia C) ;

Di-
C);

tanbul. 
miter Miin- 

i ieri
• Terenul Voința, ora 11 : 

ința — Tehnometal (Divizia C).

• Stadionul Dinamo, ora 14 : Di
namo — Rapid (tineret-rezerve) ;

anume că

• Terenul Electronica, ora
Electronica — T.M.B. (Divizia

Lotul de tineret pînă la 21 de ani

In Capitală se vor disputa du
minică — în afara cuplajului de 
pe stadionul 23 August — urmă
toarele meciuri : git, nici moral 

lâ să lăsăm impresia

11 :
Flacăra roșie

niee" 
1973, 
preze 
dece” 
canio

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ

Vrtw TUDCRAN

5SPJR

DESCHISABalcani.”

ELEMENTELOR
DIVIZIA C

BANI,. AUTOTURISME
T. kABSAM I de verificare al

o serie 
care re- 
atenția. 

continua 
incit să

e dintre cele două 
aibă loc In de- 

i. returul urmînd să 
T4 în țara noastră.

SMCUIHI DIN REGULAMENT
i, trofeul re- 
ire-1 va cîș- 
iv. Finala se 

ele celor 
reia din- 
i partide 

număr de 
mar- 
i fel 
riter- 
i joc

R-JCi- 
. li-

I.H.A. C: 
Baia 5ta 

de.T.e. n 
a fost 
tuația e 
nașelor ga.be 
de ;oe au Io®.
tismente pentru 
adversarului, proteste 
rări pe tem

Un c

Dup* 
tun ic 
antrez 
Bu$-.ei 
medu 
lor. a 
joc.

Se pare că elementele certate cu dis
ciplina din Divizia C. au nevoie, de sanc
țiuni mai grave decit cele pe care le 
da săptămlnă de săptămlna comisia 
centrală de competiții a federației. Ar 
fi cazul, — mai ales acum, la sfîrșit de 
campionat, cind spiritele slut mai ln- 
fierblntate — să se aplice cota maximi 
a sancțiunilor prevăzute de regula
ment.

care a terminat învingătoare de trei 
ori, in 1931. 1933 (.Balcaniada
13—0“) și 1936. Iugoslavia 
de două ori (1934 și 1935 
garia — o dată (193

După al doilea răi 
reluat și întrecerea 
țativele țărilor din 
Europei. Întrunind ad 
țiilor din Alb 
slavia și Roi 
nat Balcanic 
lui 1946, L 
zaț marea 
Selecționate 
locul al tre 
1947 par 
termina 
nia pe 1 
la comoetizie 
Cehoslovac 
schimbarea 
balcanice ș 
s-au disputat toate me-ttur 
sament, la Ir.trerupere. pe 
tii se afla tot Ungaria.
Șl ACUM .TURNEUL BALCANIC

Șl EXCURSII

amical pe care Rapid l-a 
Foto : Th. MâCÂRSCHÎ

DUPl meciurile selecționatelor diviziei b

Jocwrii*

petiție D;a ser
parte Iugoslavia. Albaaia 
din a doua — Bauaâma
Primul ioc d-aâ rum n

-A C

★
Iată. în încheiere, citeva 

de federație: jocul dintre 
tru — Minerul Rovinari 
XlX-a, cînd cei de la Rovi 
tras de pe teren) s-a omok 
de 3—0 pentru Minerul X! 
cătorii Hagiu șâ Cara (ICm 
au fost susperuiar. pe cîte 4 
tiv, cite 3 etape, 
nedispuîaîe 
Bacău — 
Pitești — 
decise ia 
primelor

rul Mc-
exaoa a

și 
goluri ddte in 

_ ,_____ _ ...__ ____ _______ densitate ofen
sivă, acționînd prea mult pe „pasa lungă" dată între 
oamerlt aflâți lâ mari distanțe unii de alții, igno- 
rînd susținerea reciproca de aproape, ,,un-doi"-ul 
și acel suprdnumerar apărut de o dată, din senin, 
acolo unde trebuie... Cu Ducke, formula asta a cen
trărilor stțireotipe după curse individuale nu va 
„ține"... Tn rest, liniște ! — și ferice de cel care a 
putut scrie negru pe alb, de joi, fără să clipească... 
„la Tirana vom învinge". Invidiez tot mai adine pe 
acei cu certitudini mari și neclintite în fotbâlul-aso- 
ciație. Probabil că a lor va fi împărăția, nouă, celor 
șovăielnici și îndoiți, nemairămînîndu-ne decit bucu
ria terestră de a o vedea pe Sunderland ciicerind 
„Cupa Angliei" și pe Iugoslavia biruind, la /’” 
chen, asupra campioanei europene, pină mai 
irezistibilă...

Mai ales ispraya lui Sunderland e pentru 
epocală, în sensul câ de cînd trâlfesc nu s-a

CORESPONDENȚA

Vasile Hoțea — Sighetu Marmoției : îmi cereți să 
pun următoarea problemă : „de ce rtu tragem la 
poartă, de ce nu aruncăm la coș din orice poziție, 
fără a mai face un dribling în plus imi cereți 
să și rezolv această întrebare, Cu toată dragostea, 
vă declar că-mi cereți imposibilul 1

Luminița Popescu — str. Rudului 68, Ploiești : în- 
cîntat de tot ce-mi scrieți, la uriison cu dv în stri
garea : trăiască hocheiul I, chiar dacă vine vara.

ta cunoaște din nou atmosfera marilor derby uri fotbalistice. 
i, printre alte jocuri importante, meciurile de mare atrac- 
de cuplajul interbucureștea^. care ultima dată a atras in 
tini Sportul studențesc cu Steaua și Dinamo cu Rapid. In 
se. In imagine, o fază din jocul amical 
ji Neagu. T-— .

TR. SÎIBU BUCUREȘTI Șl T. TOtO 1USCC COMP»-’*
SĂ CONDUCĂ ÎN CUtA OtASHOt

Manșa a doua din cadrul e'.a-_e: 
Secunde a „Cupei orașelor*. ediția 
1973, desfășurată contracronomețru, și 
pe un vînt nâpraznic a consolida: 
poziția liderilor: Tr. Sirbu și T. T.r:. 
In prima manșă, pe șo-eaua Buf:ea. 
cu plecare In bloc, juniorii mici 
alergat de-a lungul a 25 km foarte 
repede (41 km'h), Intlietatea fiind sta
bilită la sprintul final, ciștigat de 
Tr. Sîrbu (B jc.), urmat de V.. K 
(Timișoara), M. Oprea iB::. , Z. o: 
(Timișoara) și A. Vlăstaru (Brăila). 
La juniori mari, pe 60 km, o cursă

Tr. Sîrbu iBoe •_ >43. 2- A. AX' 
(Brasou *39. X A. Bz-d.
4. W. KorâO CT—n 1 i y LIP: 
ierffy CTz. Vizres Jwuăuri sur
L T. Toro . M k= i= M.:<
2. X. Prsoză idrT-*: X
Covaci (CtzJ) 15<7, 4. JL C5: xrz P. 
15;lt , 5l C- Virizz- C-i Cursele internaționale

re să fie satis- 
onatei. Cu toate 
tidei, în forma- 

romponenți ai Poli- 
și deci existau 

mogenitate, totuși 
un joc dezlînat, 

■e (Dașcu, Bojin, 
s-a dovedit ne- 

zarea acțiunilor 
e. Cu toate 
■ie de schim- 
seriei a Il^a 

Doar portarul 
și fundașul cen- 

Timișoara) au co-

TENIS D]
„CUPA

ȘCOLILOR SPORTIVE11
tetefoa). In localitate 

«-an i-ritL iz •rztâ cu citeva zile,
—z-z odr-i cele: de a ni-a

selecționatei seriei I, în compania Me
talului București, s-a situat ,1a, un 
nivel bun. Cei trei antrenori (Teâșcă, 
Copil și P. Popescu) au rulat toți 
jucătorii care s-au prezentat la a- 
ceastă convocare (au lipsit Hagioglu 
și Stan, accidentați). Acest meci poate 
fi considerat ca util, deoarece marea 
majoritate a jucătorilor s-au prezen
tat cu un nivel de pregătire supe
rior celui arătat în toamnă, ceea ce 
denotă o preocupare permanentă a 
acestora pentru îmbunătățirea atît a 
procedeelor tehnice cît și a condiției 
fizice. Dar, pentru a întregi conclu
ziile, este necesar să se aștepte par
tida de la 30 mai, cînd la Galați 
va întilni selecționata Diviziei B a 
Bulgariei.-

Miercuri, două formații alcătu
ite din jucători sub 21 de ani au 
susținut un joc de verificare. Tes
tul a fost edificator, evidehțiihd 
calitățile pe care le posedă o mare 
parte diiitre cei c'onvocați. De fapt 
antrenorii I. Văica și O. Popiescu, 
au urmărit, în primul rînd, gradul 
de pregătire, țiotențiâlul de joc e- 
xisterit la cîțiva jucători. abia pă
trunși în formații de Divizia A, 
dar. mai ales, la o serie de fot
baliști care activează, în general,
în cadrul echipelor de tineret-re- 
zerve. Este firesc să fie așa atîta 
timp cît scopul înființării lotului 
de tineret sub 21 de ani îl consti
tuie ridicarea la un nivel superior 
de exprimare a unor jucători ta- 
lentați, dar nebohfirrhați, pentru â 
deveni, în cel mai scurt timp, ti
tulari în formațiile lor de Divizia A.

Această primă acțiune lâ care 
au participat 24 de jucători și-a 
dovedit, deci, utilitatea, mulți din
tre jucătorii convocați comportîn- 
du-se la un nivel foarte bun. Ne 
referim în primul rînd la Iovănes- 
cu, un mijlocaș cu o mare rază de 
acțiune, laborios atît în atac cît și 
în apărare, la Ion Ion — vîrf re
tras, înzestrat cu o tehnică remar-. 
cabira (ambii de la Steaua), la 
Păunescu (Universitatea Craiovă), 
un atacant percutant, demn urmaș 
al lui Oblemenco, și la dinamovis- 
tul Custof, o extremă care știe să 
dribleze și să centreze din viteză.

Acțiunea de alcătuire a unui va
loros lot de tineret se află în plină 
desfășurare. în continuare, în in-

țențiile antrenorilor I. Votca și O. 
Popescu se află și alte convocări 
la care vor fi chemați jucători mai 
puțini cunoscuți, cum șînt : Mă
ciucă, (F. C. Coristanță), Boca, Mo- 
ga și Manti (C.F.R. Cluj), Ioniță și 
Rîșntță (Rapid), Roșea și Vizitiu 
(C.S.M. Reșița), Cocă („U" Cluj) 
Schepp și Coșa (U.T.A.), Angelescu 
și Ctircă (Petrolul), ca și 
de jucători din Divizia B. 
țin de mai multă vreme

Toate aceste acțiuni vor 
pînă Ia toamnă. în așa fel
rezulte un lot de tineret valoros și 
de perspectivă, care ne vă repre
zenta între 8—16 septembrie la 
turneul din Italia, rezervat echipe
lor sub. 21 de ani. Pîriă atunci, 
însă, lotul de tineret va întilni, la 
26 mai 
similară 
fruntare 
care va 
tatea să 
al unor
curînd junioratul.

Gheorghe NERTEA

la Altenburg, selecționata 
a R. D. Germane. O con- 
cu un adversar puternic 

oferi antrenorilor posibili- 
verifice potențialul de joc 
tineri ce au depășit de

LA TRAGEREA

CLASAMENTELE LA Z\

ALE CAMPIONATELOR REPUBLICANE

SPECIALĂ PRONOEXPRES
DIN 13 MAI 1973

Tîrgul de primăvară — tirgul noutăților :
O gamă variată de confecții ți tricotaje de sezon in modele, 

desene și culori moderne iți așteaptă cumpărătorii !
Tirgul de primăvară — prilej de reînnoire a garderobei eu arti

cole de îmbrăcăminte de sezon la prețuri avantajoase !
Rețineți I Tirgul de primăvară — tirgul noutăților I

ncen

TIRGUL DE 
PRiM AVARĂ

de sosea continuă 

Mll\F. START tX CL?A 

..ME TALII PtOPEM-

<-«-

h—14 an

Craxrra. Petrosar.;. O-

xi.. aax. 5rt» — MinaOra f*a-
9MB gtaKtaft: 0-B m Sfiuet; — Diaa

C. T1OOQZE5CT — cwes*. JM.

ALPINISM

si pe

CLASKrjOEEx. : L SUTLANA
UA14DOS 51 1 D^-
rasa S. stA3 X3 p.. 1 Elena
O^rjetr. (Vzc=qa Tj. T.J p, 4.

Sa . CPoL:te*mxa) Jd k L

Restanțele etapei a XVIU-a a diviziei 
feminine A s-au încheiat cu urmăioa- 
re’e rezultate : SANÂTATEA SATU 
MARE - POLITEHNICA BUCUREȘTI 
SI—71 (25—31). Joc ech.hbrat .Gazdele
conduceau in min. 35 cu 43—și cu 
45—Li în mm. 31. dar nu au rezistat. 
Au înscris Capotă 14. S za bad os 21. 
Pruncu i. Derr.etrescu ÎS. Savu 12. Boca 
2 pentru PoL.trfxnica respect.v Horvath 
IC MîhaEk 17 Pop IB. Kercso S. Ful. 
lop €. Patakc S. Au arixtrat G. Berek- 
mer. fi I Szabo (ST. VTI>A-c:resp.) ; 
CRIȘUL OIADL4 — VOIVTA BL CU. 
RLȘri 52—K (Tr—Kt. Lupt* apngâ. in-

IlQiko Villanyi (Universitatea Timișoara) 
390 p., 6. Olimpia Neța („U“ Cluj) 295 p.

★
După meciurile desfășurate in sala 

Olimpia din Timișoara (etapele 21, 22, 
23 și 24), clasamentul campionatului re
publican de baschet masculin se pre
zintă astfel :

tn clasamentul coșgeterilor. continuă 
să ctr.ducă Demian („U“ Cluj) cu 516 
p.. urmat de : 2. Czmor (Universitatea 
Tl— Șira) «l p„ 3. Cernat (Steaua) 
443 r 4. Cr. Popescu (Rapid) 428 p.. 5. 
Sptnu (Farul) 431 p.. 6. Roman (Poli
tehnica Cluj) 383 p.. 7. Cimpeanu (Uni. 
ve.-s;;atea Timișoara) 37» p.. 8 Tarău 
(Steaua) 343 p.

l-.orul turneu va avea loc săp- 
•L-r.;.-a viitoare (vineri, simbătă și du
minică) . In Capitală.

1. Dinamo 24 24 0 2188-1538 48
Steaua 24 21 3 2061-1612 45
-U- Cluj 24 17 7 1814-1523 41

4. I.C.H.F. 24 16 8 1714-1573 40
5. Univ. Timișoara 24 16 8 1800-1592 40
S. I.E.F.S. 24 11 13 1667-1766 35
7. Polit. Buc. ' 24 10 14 1620-1798 34
S. Farul 24 9 15 1472-1699 33
9. Raoid 24 8 16 1526-1685 32

lt. Polit. Cluj 24 6 18 1445-1694 30
11. Voința Buc. 24 4 20 1343-1623 28
12. Ac. militară 24 2 22 1488-2035 26

HALTERE

171, pc uledrraBl Bmmm

Sf INAUGUREAZĂ SEZONUL 
INTERNAȚIONAL PE P’SIĂ

pri'ir- 2” ’ 7. -C.'rx: . - - - - - - - -
VS TĂ âZl dă-—-- 5x —: u

clnlxilxii t x sqqc— I
tivi din incinta scadicnalui (fc șa». 
S.efan cel Mare. Alături de ce; aai ■ 

ai tării VQF i
evolua o serie de reduiabtu a’.erzs- i 
tori sovietici in frttrte ca O. Fka- I 
kadze. S. Kravțov si X. Rakov, ’au
reați ai unor importance competiții. I 

întrecerile se vor desfășura după 
următorul program : vineri, de la I 
ora 16 — viteză, 4 000 m individual, I 
proba de eliminare deschisă tuturor 
âeliștilor; simbătă. de la ora 16 — : 
4 000 m echipe, semifond 75 de ture, j 

cu sprint la trei ture. Programul ■ 
ambelor zile va fi completat cu cîte- I 
M FjUenaîe juniorilor.

TENIS IN ..CUPA DINAMO"

FAVORIȚII OBȚIN VICTORII

part.dă fr-jnnosă inîre P. Almâ- 
ieax lIKnamo» s. D. Nemeș (Sîea- 
us). Dtnamovisr.’ a juca: foarte 
xne. ceea ce i-a permis, după 
/.'■.garea primului set cu 6—1, să 
•—Tură in al doilea cu 5—0. la 
■re scor crezind iasă partida ter- 

relaxat fapt de care 
Lltat și a ajuns la im 
la situația. Totuși Al- 
îgat cu 6 ■ 1, încheind

victorios in două seturi. „Vetera
nul" C. Poposiți (Steaua) a în
vins iară dificultăți pe juniorul 
A. Bădin (Dinamo) cu scorul de 
e—4. 6—0: de asemeni I. Sântei 
Dinamo) ds C. Pelea (Dinamo) cu

6—1. 6—4.

La categoria juniori. C. Ioncscu 
’Dmamo) — unul dintre favoriți 
— a învins categoric pe colegul 
său de club N. Neuman cu C—1, 
6—0. In cea mai interesantă par
tidă feminină. Florența Mihai (Di
namo), jucind pe iinia ultimilor 
bune comportări, a învins detașat 
pe Mihaela Dumitriu (Steaua) cu 
6—0, 6—3.

Alte rezultate : juniori — C.
Ristea (Steaua) — Cr. SeRel (Di
namo) 4—6. 6—0. 6—1 ; M. Mirza 
i Progresul) — C. Radulescu (C.S.U. 
Construcții) 6—1, 6—1.

întrecerile se dispută, în conti
nuare, în parcul sportiv Dinamo 
între orele 8,30—12.30 și 14.30— 
19,30.

S. IO.VESCU

SE APROPIE FINALELE 

CAMPIONATELOR NAȚIONALE
P~ma mare competiție de haltere 

de amploare din acest an din țara 
noastră este așteptată cu un deose
bit interes de iubitorii acestui sport. 
Este vorba de finalele campionate
lor naționale programate la Cluj, 
între 25 și 27 mai.

La întreceri participă toți maeș
trii sportului în activitate competi- 
țională, sportivi de categoria l-a ca
lificați în fazele județene, precum 
și cei mai valoroși tineri, care s-au 
evidențiat la recentele campionate 
de juniori de la Constanța. Iată deci, 
că disputele de la Cluj vor reuni 
tot ce are mai bun sportul halterelor 
din țara noastră. Totodată finalele 
constituie un sever examen de se
lecție în vederea participării la 
campionatele europfene de la Ma
drid. Iată de ce așteptăm rezultate 
de valoare, atît de halterofilii mai 
vechi ca F. Balaș, I. Hortopan, V. 
Rusu, cît și din partea generației 
tinere, reprezentată de recordmanul 
european de juniori Vasile Daniel, 
Ilie laacu Lâ. |

Astăzi și mîine sînt ULTIMELE ZILE 
în care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea PRONOEXPRES de du
minică 13 mai 1973, tragere care va avea 
loc la București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 17.00.

La tragerea specială de duminică 13 
mai puteți cîștiga: autoturisme DACÎA 
1300 și DACIA 1100. excursii în Iugosla
via pe COASTA DALMAȚIEI, în BUL
GARIA — GRECIA precum și numeroase 
premii în bani de valoare fixă și varia
bilă.
• Cîștigătorii excursiilor atribuite la 

tragerea specială Pronoexpres din 29 
aprilie 1973: categbrja 0 (4 excursii în 
Suedia — Finlanda): 1. Rădulescu Gheor
ghe — Constanța; 2. Șerban loan — Ga
lați; 3. Leca Ion. — Timișoara; 4. 
Pricop I. Gheorghe — corn. Murgeni 
jud. Vaslui. Categoriile H și P (38 ex
cursii în U.R.S.S. — Soci): 1. Boaca 
Marcel — Brașov; 2. Verdeș Dumitru — 
Caransebeș; 3. Roșu D. Ștefan — corn. 
Tuzla jud. Constanța; 4. Bencze Victo
ria — corn. Turuluiig jud. Satu Mare; 
5. Turcu Leontina — Timișoara; 6. Ver- 
zescu Pion — corn. Muiereasca jud. Vîl- 
cea; 7. Condrutz Maria Magdalena — 
București; 8. Faur Gheorghe — Ghioroc 
jud. Arad; 9. Nedelcu Vasile — Pitești; 
10. Stoi August — corn. Gh. Doja — Ba
cău; 11. Zegreanu Teodor; 12. Bălan Con
stantin și 13. Gerea Mircea toți din Bra
șov; 14. Vulpeș Iosif — corn. Iablanița 
jud. Caraș Severin; 15. Szekely loan — 
Cîmpia Turzii jud. Cluj; 16. Silaghi Ve
ronica — .Constanța; 17. Benedek Anna
— com. Zăbala jud. Covasna 18 ivașcu 
Ion — Tîrgoviște; 19. Dobriban Arpad 
Mihai — Gheorghieni jud. Harghita; 20. 
Poliacu Pintilie — Lupeni; 21. Urban 
Adolf — Tg. Mureș; 22. Miloiu Teodora; 
23. Stan Vasile ambii din Ploiești: 24. 
Căbălău Mihai — Filipești Pădure jud. 
Prahova; 25. Bivol t>. Constantin — corn. 
Bosanci jud. Suceava; 26. Anita Ștefan
— Fălticeni: 27. Miron Vasile — corn. 
Mălini jud. Suceava: 28. Baroiu Petru — 
corn Broșteriț jud. Suceava; 29. Mărcu- 
lescu C. Ion — Zimnicea jud. Teleor
man; 30. Crăciuneanu Constantin — corn. 
Suletea jud. Vaslui; 31. Băricu i. Nas- 
tase — corn. Dumbrăveni jud. Vrancea; 
32. Rădulescu Gheorghe; 33. Gîrlea Ni- 
culaie ; 34. Damian Ion; 35. Trofimiuc 
Nicolaier 36. Zimmer Petru; 37. Comă- 
nescu Gheorghe și 38. Davidovits Rachel 
toți din București.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX
PRES DIN 2 MAI 1973

Extragerea I : Categoria 1 : 1,60 va
riante a 100 000 lei ; cat. 2 : 4 va
riante (10%) a 9 690 lei ; cat. 3 ; 31.45 
a 1 232 lei ; cat. 4 : 30,90 a 1 254 lei : 
cat. 5 : 70,25 a 552 lei ; cat. 6 : 2 705,20 
a 40 lei.

Report categoria 1 : 738 022 lei.
Extragerea a Il-a : Categoria B :

5,70 variante a 6 847 lei : cat. c : 21.60 
a 1 807 lei ; cat. D : 1 341.10 a 60 lei ; 
cat. E : 78,75 a 200 lei ; cat F : 1 890,10 
a 40 lei.

Report categoria A : 121612 lei.
Cîștigul de 100 UOO lfei sau un auto

turism „Dacia 1300“ și diferența în nu
merar a fost obținut de TRAIAN PO
PESCU din Sighișoara.

Rubrică redactată de
x LQIO'FROXOSPORA
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, CUPA DAVIS “înaintea rundelor decisive

în ultimele zile, „Cupa Davis" a 
avansat vizibil spre rundele deci
sive. întrecerile s-au și încheiat în- 
tr-una din cele trei zone, cea asia
tică, unde tenismenii Australiei sînt 
cîștigători, în urma victoriei cu 5—0 
obținută în finala de !a Madras, cu 
India. Echipa „țării cangurului" be
neficiază, cum s-a văzut, de aportul 
lui John Newcombe, de trei ori cîș- 
tigător al Wimbledon-ului, reinte
grat competiției supreme prin noul 
sistem „open". Se apropie de sfîr
șit jocurile din zona americană. 
Chile (cu Jaime Fillol smulgînd o 
victorie dificilă în fața argentinie
nilor) este campioana Americii de 
Sud și se pregătește să înfrunte în 
finala zonală echipa S.U.A.. proba
bilă cîștigătoare a grupei de nord.

Firește, ne interesează în mod 
special situația în zona europeană 
a întrecerilor pentru „Salatieră" și 
în special grupa A, acolo unde ur
mează să ia startul echipa țării 
noastre. România, finalistă a edi
ției de anul trecut, este prim cap 
de serie și intră în joc direct în tu
rul al treilea. Primii noștri adver
sari, la sfîrșitul săptămînii viitoare 
sînt echipierii Olandei. Meciul ur
mează să se desfășoare la Scheve- 
ningen, lingă Haga, pe terenul a- 
cestora, dat fiind că ultima oară în 
1971; noi am fost gazde. întîlnirea 
a fost cîștigată atunci cu 5—0 de e- 
chipa română, formată din cei doi 
mari campioni Ilie Năstase și Ion 
Tiriac. De data aceasta, consecutiv 
retragerii lui Țiriac, prezentăm o

Echipa României se deplasează in

Chilienii vor înfrunta pe deținătorii

Reintra Newcombe — incert (încă)
Bulgaria, pentru prima

echipă nouă. Iși vor face 
alături de Năstase jucători 
Candidează, într-o ordine conturată 

■ de ultimele rezultate : Toma Ovici, 
Dumitru Ilărădău, Traian Marcu.

Incertitudini sînt și în formația 
Olandei. în meciul cu Israel, care 
le-a adus calificarea, viitorii noștri 
adversari au prezentat pe Jan Hor- 
dijk, Nick Fleury și Fred Hemmes. 
Dar nu este exclus ca în meciul cu 
România, să-și facă reintrarea cu
noscutul jucător profesionist Tom 
Okker, cu care federația olandeză 
de specialitate duce încă tratative de 
ultimă oră. Okker are de ales între 
prezența sa în „Cupa Davis“ sau un 
start la Las Vegas (S.U.A.), în a- 
ceeași săptamină, unde se dispută 
un turneu de mari vedete.

în același sfert de tablou cu me
ciul nostru, se joacă o întilnire de 
deosebită importanță, opunind re
prezentativele Iugoslaviei și Noii 
Zeelande. Dacă înving iugoslavii, 
ar urma ca echipa română să se 
deplaseze apoi pentru a disputa se
mifinala grupei. în schimb, cu Noua 
Zeelandă am juca la București. 
După ultimele noastre informații.

debutul 
tineri.

Olanda

,,Salatierei“

Okker
oară, in „sferturi*1

Iugoslavia va avea în formație 
Zeliko Franulovici (cu rezultate ne- 
concludente in acest sezon) și tină- 
rul Zlatko Ivancici. Va absenta, pro
babil, Nikola Pilici, anunțat și el 
la Las Vegas. Neozeelandezii au în 
Brian Fairlie, cîștigătorul recentu
lui turneu W.C.T. de la Londra, o 
primă rachetă redutabilă, secondată 
de mai modestul Ony Parun.

în a doua jumătate a tabloului 
grupei A, o întilnire — derby între 
echipele Ungariei și U.R.S.S. Anul 
trecut, la Tbilisi, sovietici au cîștigat, 
după un meci dramatic, cu 3—2. 
Acum, la Budapesta, maghiarii {cu 
S. Bar any și tînăra ..speranță" con
firmată. B. Taroczy) încearcă o do
rită revanșă. Ultimul sfert de fi
nală. Franța — Danemarca, pare la 
discreția echipei franceze.

Mai puțin interesante pentru noi, 
sferturile de finală ale grupei B 
programează următoarele meciuri : 
R F G — Anglia. Cehoslovacia — 
RA. Egipt. Italia — Bulgaria. Sue
dia — Spania. Trebuie menționată 
toiusi perfermanta echipei bulgare 
— învingătoare in turul precedent 
asupra Belgiei — pentru prima 
oară calificată in a treia rundă a 
marii competiții-

îare

pe t M

FIȘIER Rodu VOIA

MATE PARLOV (Iugoslavia)
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9 VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA „REGATA BAMBERG"
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BASCHETBALIȘTII SOVIETIC!

ÎNVINGĂTORI ÎN ULTIMUL MECI
Selecționata masculină a clubu

rilor de baschet din U.R.SS. și-a în
cheiat turneul in S.U-A., jucind la

Născut la 16
brie 1948. înălțimea 134 
cm. Greutatea >1 kg 
(categoria semigrea). 
Campion olimpic I» J.O 
de la MOncnen. Câmp'..

on european în 1971, la 
Madrid ; medaliat cu 
argint Ia campionatele 
europene de la Bucu
rești (la categoria mij
locie) și. recent, campi
on balcanic la Atena.

Pugilistul iugoslav cu 
gardă inversă a apărut, 
pentru prima oară. în
tr-o competiție interna
țională de prestigiu, la 
Jocurile Olimpice de Ia 
Ciudad de Mexico, 
voluind la categoria 
mijlocie, in care deve
nise campion al țări*, 
sale la vârsta de 20 ce 
ani. Parlov a obținut 
două victorii consecuti
ve și a cedat. în sfer
turi de finală, in fața 
lui Finnegan 
Britani e), cel
devenit campion olim
pic.

Un an mai tirziu, la 
campionatele continen
tale de la București, 
campionul iugoslav a 
făcut un pas însemnat 
în ierahia celor mai 
buni mijlocii din Euro
pa. calificindu-se fc

campiona-elor europer.* 
Ca Madrid)» boxer-1 
iugoslav a evolua- la 
categoria semigrea șî a 
reușit perfGnr.an;a de a 
se clasa pe prim-l loc 
intr-o companie selecta. 
Cîștigînd mult în forța 
de lovire, imbunâxâțin- 
du-și evident lenmca. 
Mate Parlov a ades 
rit sale, de la Mfin- 
chen.o prețioasă meda
lie de aur, instalindu-se 
cu autoritate în fruntea 
semigreilor amatori dm 
întreaga lume. în par
tida sa finală cu cuba
nezul Gilberto Carrillo 
(meci urmărit pe micul 
ecran de telespectatorii. 
Parlov a demonstrat 
multă măiestrie si sigu
ranță în execuțiile teh
nice. scoțindu-și adver
sarul din luptă în repri
za secundă. Titlul de 
campion balcanic, do- 
bîndit la Atena, vine să 
completeze palmaresul 
său remarcabil și. în a- 
celași timp. îl anunță 
ca pe un serios preten
dent !a titlul de ca

Năstase in semifinale la Bournemouth

Baltimore în compania reprezenta
tivei S.U.A. Baschetbaliștii sovie
tici au terminat învingători cu 
scorul de 72—64 (40—36). La întîl- 
nire au asistat 12 000 de spectatori, 
în cursul turneului echipa sovieti
că a susținut 6 
două jocuri.

în imagine:
(U.R.SS.) cîștigă
camil Len Eimore. (Telefoto : A.P. — 
Agerpres).

partide cîștigînd

Mihail Korkija 
duelul cu ameri-

KLAUS
S-a născut la 31 mar

tie 1946 la Altdorf; 1.71 
m înălțime: 90 kg
greutate; profesor de 
educație fizică; căsăto
rit; campion olimpic in 
1972 la Miinchen; evo
luția rezultatelor : 1963
(17 ani) — 50,43 m, 1964
— 67,65 m, 1965 —
73,11 m, 1966 — 78.49 
m, 1967 — 72,60 m. 1963
— 82.18 m, 1969 — 83.66 
m. 1970 — 86,46 m, 1971
— 86,28 m, 1972 — 90.48 
m, 1973 — 94.08 ni — 
record mondial.

Deși proba de arun
care a suliței este, in 
general, 
drept una 
mai capricioase 
atletismului 
înșiși fiind deosebit de 
caprieioși, ' ■ ■■
și întrucît puține sînt 
evenimentele din aceas
tă probă care mai por 
impresiona în modi 
deosebit, mărturisim 
că nu ne așteptam ca> 
în prima săptămînă. 
lunii mai, solidul Re
cord mcr.îdial al lui la- 
nis Lusis să diyvină de 
J trecutului,

la Xeverku-

recunoscută 
dintre cele 

alf 
sulițașii

instabili

domeniul 
Sîmbătă,

Cu prilejul aniversării a 1000 de 
ani de existență a orașului Bam
berg (R.F. Germania), în localitate 
a avut loc o regată internațională 
de caiac-canoe la care, în afara 
sportivilor țării gazdă (echipa re
prezentativă și formații de club) 
au participat echipaje din Româ
nia și Austria. Echipa noastră, ca
re a cuprins majoritatea compo- 
nenților lotului național a dominat 
autoritar această primă regată in
ternațională a sezonului. Partici- 
pînd la toate cele 12 probe de se
niori, sportivii români au cucerit 
locul I in 9 finale, au ocupat i 
locuri II și un loc III — bilanț 
îmbucurător, confirmînd buna pre
gătire a echipajelor noastre.

Referindu-ne, în primul rînd, la 
probele olimpice, să amintim vic
toriile realizate în finalele de ca
noe 1—1000 m — I. Patzaichin 
4:17,0 (locul 2 — Lipat Varabiev 
4:24,1), canoe dublu 1000 m — S.

Covaliov — V. Calabiciov — 4:05,5, 
caiac dublu 1000 m — C. Coșniță 
— V. Roșea 3:44,9 caiac 4 — 1000 
m — A. Sciotnic, M. Zafiu, V. Roș
ea, R. Vartolomeu — 3:19,8 și ca
iac dublu fete 500 m — echipaj 
combinat! Maria Nichiforov (Ro
mânia) — I. I’epinghege (R.F. Ger
mania) 1:59,6.

în celelalte probe au cucerit pri
mul loc : canoe 1—500 m : I. Pat
zaichin 2:09,8 (locul 3 Lipat Va
rabiev 2:11,6), canoe 2—500 mt 
S. Covaliov — V. Calabiciov 
1:54,8. K 1 4x500 m • V. Simlo- 
cenco, M. Zafiu, R. Varto
lomeu, A. Sciotnic 8:00,4. K 2 — 
500 m : C. Coșniță — V. Simio- 
ceneo 1:42,0. Au ocupat locurile 
secunde în finale : Maria Nichifo
rov 2:10,5, la K 1 — 500 m fete, 
V. Simiocenco 1:54,4, la K 1 — 
500 m băieți, R. Vartolomeu 4:06,3, 
la K 1 — 1000 m.

A 26-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

VASILE TEODOR PE LOCUL 9
IN PRIMA ETAPA

PARDUBICE, 10. Joi după amiază 
s-a disputat prima etapă a celei de 
a 26-a ediții a „Cursei Păcii". Cei 99 
de rutieri din 1? țări — reprezentînd 
4 continente — au parcurs 88 km pe 
ruta Nehvizdy (o mică localitate, si
tuată la 28 ' 
bice.

A fost o 
ritm rapid 
km !), în care alergătorii n-au făcut 
încă cunoștință cu urcușul. După o 
primă evoluție nereușită (în contra- 
timpul-„prolog“). liderul echipei Ro
mâniei, Vasile Teodor, a avut o com
portare la nivelul posibilităților sale 
în etapa de debut a întrecerii. El a 
făcut parte din grupul fruntaș și a 
ocupat la sprintul final un onorabil 
loc 9. Cursa a revenit rutierului so
vietic Valeri Lihaciov, cronometrat 
în 1 h. 51:09. In același timp cu el au 
sosit : A. Bartonicek (Cehoslovacia)^

km de Praga) — Pardu-

etapă desfășurată într-un
(medie orară : aproape 48

J. Prhal (Cehoslovacia), L. Lis (Po
lonia), R. Dillen (Belgia), P. MatoU- 
sek (Cehoslovacia), VI. Neliubin 
(U.R.S.S.), C. Magni (Italia), VASILE 
TEODOR (ROMÂNIA), J. C. Danguil- 
laume (Franța), R. Szurkowski (Po
lonia), A. Kaczmarek (Polonia).

In clasamentul general continuă să 
conducă ciclistul polonez Ryszard 
Szurkowski.

Vineri se dispută etapa a Il-a pe 
ruta Pardubice — Brno (135 km).

GIMNAȘTI DIN 22 DE ȚARI
LA CAMPIONATELE EUROPENE

E-

(Marea
care a

pru unde a susținut întîlniri de
monstrative în orașele Nicosia, Li
massol și Famagusta.

NICOSIA. 10 (Agerpres). — Se
lecționata de tenis de masă a R. P- 
Chineze și-a încheiat turneul în Ci-

>pean

ITINERARIILE SPORTIVILOR CHINEZI

Wiicief

WOLFERMAW

&

I r. - I posesia portarului. Fază din meciul
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DIVIZIA A LA HANDBAL

amical R.F.G.— Iugoslavia 0—1, 
Telefoto: A. P. — AGERPRES

LON 
Turn

La Bo u 
ei urile
14 ale | 
■nai rapidă victorie a obțraaE-* Ibe 
Năstase. care a dispus de ansualiMc' 
Geoff Masters ca 6—1. *—i CeleiS’.e 
trei partide au 
turi : Philips X 
Muurant (Anglia) 
r^tta (llatia) —
5— 7. 6—4. 6—4: C 
J oft ret (Frar.ta)

S-au dispuia 
eadrul probei 
Perechea Iile 
Jnan Gisbert iSoartâ) a
6— 7. 9—t cuplul englez Pete
— Graham Sîiiwek. 
Gimeno, Munoz 
(R.S.A.i. Bîbbs

R.F. GERMANIA-
IUGOSLAVIA

PARIS, 10 (Agerpres). — în zilele 
de 12 și 13 mai, se vor desfășura la 
Grenoble campionatele europene mas
culine de gimnastică. La într^eri 
și-au anunțat participarea sportivi din 
22 de țâri, printre care și România. 
Pe lista concurenfilor figurează nu
mele unor apreciați gimnaști ca An
drianov, Klimenko (U.R.S.S.). Matusil 
(Cehoslovacia), Kdste (R. D. Germa
nă), Szajna (Polonia), Dan Grecu 
(România), Boerio (Franța) și alții.

sen, la prim^ .ieșire' 
din acest an. ar.pw 
nul olimpie rjF la Mân- 
cr.en. neașteptatul cam
pion olimpic Klaus 
Wolfermann. a arunca-. 
94.03 m (‘«venind s 
din puncs de veelere 
ai rezulu/tulu: pritaul 
sulițas ai lumii. Vă a- 
miniiți. Ia Jocurile O- 
limpice, Wollermann 
obținuse^ o victorie pe 
cit de ^neașteptată pe 
atu dej fragilă, invin- 
gindu-j pe atletul so
vietic Eu numai 2 cen
timei* . Succesul său 
a stfznit multe comen- 
taxâț — ce înseamnă 2 
pm la 90 de metri 7 — 
teh/ar dacă autorul lui 
probase o deosebită 
i/anstanță în sezonul o- 
Jimpic, cu multe arun
cări in preajma celor 
90 m.

Intr-un fel, excelen
tul rec oi XI mondial reu
șit la sfjrșitul săptăml- 
nii trecitte — care În
seamnă încă un nas 
spre granița fantastică 
a sutei de metri — re
prezintă o viză de în
credere pe medalia 
olimpică a' lui Wolfer-

0-1 (0-0)
• Tiikr 4 rdidt un pcndluj

*1«ricî (■bdidbil

IERI, ÎN
(Urmare din pap. U

DINAMO BRAȘOV — VOINȚA 
RUCLREȘTI 11—8 (9—4). în ciuda 
ploii torențiale și a terenului alu
necos, jocul a fost totuși destul de 
atractiv. Mai insistenți în atac, în 
special în prima repriză, handba- 
liștii brașoveni au obținut o victo- 
rie clară. Principalii realizatori : 
Messmer (4) — Dinamo, respectiv 
Ghiculescu (5). Foarte bun arbitra
jul cuplului clujean P. Radvany — 
I. Lucaci. (C. GRUIA — coresp. ju
dețean)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ 10—10 
(3—5). Net influențat de timpul ne
favorabil, derby-ul studențesc nu a 
redus, totuși, posibilitățile celor 
două formații, care au aruncat în 
luptă toate resursele de care dispu
neau. După ce au condus cu 6—3, 
clujenii au fost egalați și conduși 
apoi cu 10—8, pentru ca în finalul 
partidei tabela de marcaj să con
semneze un echitabil rezultat de 
egalitate. Principalii realizatori : 
Gunesch (3) — Politehnica, respec
tiv Sajgo (4). Corect arbitrajul cu
plului I. Grebenișan (Tg. Mureș)
— A. Barabaș (Odorhei). P. ARCAN
— coresp. județean.

Meciul Steaua — Minaur Baia 
Mare a fost amînat.

FEMININ
VOINȚA ODOKHEI — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA 11—9 (4—3)! 
Echipa locală a reușit să învingă 
lidera clasamentului datorită jocu
lui dîrz, cursiv, desfășurat într-un 
ritm rapid, practicat Pe parcursul 
întregii întîlniri. La meci au asis-

mann.
verența 
gabarit 
mondial.
tate esențial 
mai instabilă 
atletismului, 
uiea.

Miacbex Stadionul olimpic ; frig 
m pâ>»ie; teren foarte bun ; spec- 

aarnimativ 60 000
avi au „plimbat" 
foarte mult balo- 
entă a lui Petko- 

IcuMviri. Pavlovici sau Oblak 
. chiar și pe fotba- 
ni. care nu au reu
șea vreun atac mai 
priza secundă, gaz- 
continuu, 
(din care
deosebit

1 mai bun de

dar apă
s-a re- 
portarul 

pe teren) 
?nlin datoria. în min.
foarte clar, în careu, 

Schwarzenbeck, arbitrul 
striacul Josef Buzek, a 
apoi, prin consultare cu 
tușă, a hotărit acorda- 

ului. pe care l-a trans- 
■.i: Bajevici. în min. 84, la un 
: al lui Holțer asupra lui Gra- 

Moller a beneficiat și el

Atac Ia poarta lui Maier (dreapta)' în centru, iugosîa uul Petkovici și vest-germanul Grabowski (in tricou 
alb) urmăresc balonul care va ajunge în .. ..
desfășurat miercuri seara la Miinchen.
de posibilitatea transformării unui 
penalty, dar a tras încet și Măriei 
a prins ! In ultimul minut, șutul pu
ternic a lui Miiller a fost par^ ex
ceptional de portarul iugoslav.

R.F. GERMANIA Maier — Ho-
ttges, Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Breitner — Honess, Flohe, Overath

Grabowski, Miiller, Held (min. 
Kremers).

IUGOSLAVIA : Măriei — Stepa
novich Holțer, Katalinski, Bogice- 
vici — Pavlovici, Karasi (min. 55 
Jerkovici, min. 84 Bjekovici), Aci- 
movici — Petkovici, Bajevici, Oblak.

tat — deși a plouat — peste 1 aOO 
de spectatori. Au marcat : Magyari 
5. Miklos 2, I. Teglas 2. Balint 1 și 
M. Teglas 1 — pentru Voința Odor
hei. Ibadula 4. Onofraș-Stoicovici 3. 
Popa 1 și Hrivnak 1. Au arbitrat: 
O. Leiken și I- Manoliu (Sibiu). A. 
PIALOGA — coresp.

I.F..F.S. — CONSTRUCTORUL
TIMIȘOARA 3—2 (3—1) ! Ieri după 
amiază, pe „Tineretului11, s-a jucat 
orice, numai handbal nu... Ploaia 
torențială a transformat terenul în... 
pistă nautică, iar handbalistele ce
lor două formații, suportînd cu stoi
cism rafalele, nu știau ce să mai 
facă pentru ca „ora infernală” să 
se scurgă mai repede. Hazardul ar 
fi putut să le joace o festă studen
telor. Deși au o echipă mai bună, 
mai omogenă, mai tehnică, ele ar 
fi putut — în condițiile total impro
prii, în care tehnica devenea de 
prisos — să piardă această întilnire. 
în repriza a II-a scorul a fost de 
1—0 pentru timișorence și, dacă 
n-ar fi fost avantajul din prima 
parte a meciului, puteam asista la o 
„surpriză11, în care principalul vi
novat era...
Mohanu 1, Bota 1 și Schramko 1 
— pentru
Gheorghiu 1 — pentru Constructo-

natura. Au marcat:

I.E.F.S., Marcov 1 și

rul Timișoara. Au arbitrat: Drăgsn 
Casian și Dumitru Gberghisan Iașii.

H N
TEXTILA BUHl$I — UNIVER

SITATEA BUCUREȘTI 13—16 6—6!. 
în ciuda timpului nefavorabil par
tida a fost, totuși, disputată. Mai 
echilibrat in prima repriză, meciul 
a fost dominat in partea a doua de 
bucureștence. Cele mai eficace ju
cătoare ; Vieru 5. Șerban 4 — de la 
Textila. Arghir 5 și Furcoi 5 — de 
la Universitatea. Au arbitrat bine 
Gh. I.ungu și H. Boschner (Brașov). 
I. VIERU — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL
MENTUL BRAȘOV 8—9 (3—6).
Meci de slabă factură tehnică, dis
putat pe un teren desfundat. Un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
echitabil. Mureșencele au ratat 
două aruncări de la 7 m. Cele mai 
eficace jucătoare au fost Lucaci 3 
— de la Mureșul. Radu 5 și Oancea 
3 — de la 
R. Bogdan 
A. SZABO

Datorită 
în această 
tigat, iar Universitatea Timișoara a 
pierdut — în fruntea clasamentului 
diviziei A de handbal feminin trece 
I.E.F.S. cu un punct avans

Rulmentul. Au arbitrat 
și R. Spermezan (Cluj). 
— coresp.
rezultatelor înregistrate 
etapă — I.E.F.S. a cîș-

ȘAHISTELE NOASTRE AU REDUS HANDICAPUL
BRAȘOV, 10 (prin telefon). — 

După o zi de pauză, au fost reluate 
partidele din cadrul întîlnirii in
ternaționale feminine de șah dintre 
reprezentativele României și Unga
riei. S-ău jucat întreruptele din 
rundele a 2-a și a 3-a ,ele soldîndu- 
se cu , următoarele rezultate i Po-

rubski — Baumstarck 0—1, Honfi — 
Makai 0—1, Baumstarck — Honfi 
‘/’—*/». în urma acestor rezul
tate, șahistele noastre au redus la 
un singur punct handicapul care 
le separă de adversarele lor i 
România — Ungaria B'/a — 9>;'2.

Carol GRUIA-coresp. județean

VMM 7A
GRUPA A ll-A

ELVEȚIA — TURCIA 0—0

Basel — Stadion St. Ja
kob — 52 000 de specta
tori. Jucind pe teren pro
priu, echipa Elveției, deși 
a dominat copios, nu a 
putut trece de formația 
Turciei. Gazdele au avut 
numeroase ocazii (cea mai 
mare ratată în min. 52 de 
către Balmer), dar porta
rul turc Sabri — cel mai 
bun de pe teren — a apă
rat totul.

Prin punctul 
pierdut de elvețieni, 
deocamdată din 
pentru primul loc,

prețios 
ei ies 
cursa 
Italia

IRLANDA DE

ÎN PRELIMINARIILE C.M
rămînînd marea favorită a 
grupei.

Arbitrul Emsberger (Un
garia) a condus echipele :

ELVEȚIA : Prosperi — 
Heer, Chapuisat. 
Hasler, Odermatt. 
marmels. Balmer. 
(Quentin), Kurt Miiller.

TURCIA : Sabri — Is
mail, A. Mehmet. Olser. 
Vekerya, Bulent (O. Meh-

I.

Boffi. 
Dem- 

Kunzli

met), Zaya, Koeksal. 
Mehmet, Cemil, Metin.

1. Italia
2. Elveția
3. Turcia
4. Luxemburg

CLASAMENT :
5
3
5
5

2 
0

0 
0
2
4

8 
4
4
2

26

3 2 
1 2 
1 
1

Mai sînt de jucat: 
septembrie : Elveția 
Luxemburg ; 20 octom
brie : Italia — Elveția; 
18 noiembrie : Turcia — 
Elveția.

GRUPA A IV-A
NORD — CIPRU 3—0 (3—0)

în • preliminariile campionatului mondial, selecțio
nata Irlandei de Nord a întrecut cu scorul de 3—0 
(3—0) echipa Ciprului. Golurile au fost marcate de 
Trevor Anderson (min. 32 și 45) și Sammy Morgan 
(min. 4). Partida s-a disputat la Londra, în prezen
ța a 7 000 de spectatori.

CLASAMENT
1. Bulgaria
2. Portugalia
3. Irlanda de
4. Cipru

3 3 0 0
4 2 11

Nord 4 112
5 10 4

6
5
3
2

Mai sînt de jucat : 26 
s iptembrie : Irlanda de

Nord — Bulgaria ; 13 oc
tombrie :
Bulgaria ;
Portugalia
Nord ; 18
garia — Cipru.

Portugalia — 
14 noiembrie : 
— Irlanda de 
noiembrie : Bul-

în 
la

primele două eta- 
Teheran (sub-gru-

• Iată rezultatele înregistrate 
pe ale turneului eliminatoriu de 
pa B> a zonei Asia — Oceania), contînd pentru pre
liminariile C.M.: R.P.D. Coreeană — Iran 0—0 : Siria — 
Kuweit 
(0—0) ; Iran
1. Iran
— 2 p; 4. Kuweit — 0 
pînă în ziua de 15 mai.

2—1 (0—0) ; R.P.D. Coreeană — Siria 1—1
Kutveit 2—1 (1—0). în clasament :

— 3 p ; 2. Siria — 3 p ; 3. R.P.D. Coreeană 
desfășoară

— 3p;
p. Meciurile se

• Trei dintre stadioane
le de curînd reamenajate 
pentru meciurile turneului 
final al C.M. vor fi inau
gurate încă din acest an, 
cu prilejul unor partide a- 
micale pe care le va susți
ne reprezentativa vest-ger-

la 10 oc-
Germania

mană. Astfel, 
tombrie R. 
va întîlni .
novra. la
Franța la Gelsenkirchen ți 
la 24 noiembrie — Spania 
la Stuttgart.

F.
Austria la Ha-

13 octombrie —

{
• Prin disputarea ultimului meci — la Lusaka, 

în prezența a peste 20 000 de spectatori, Zambia— 
Etiopia 4—2 (0—1) — s-a încheiat al doilea tur 
eliminator al preliminariilor C.M. — zona afri
cană. Dar iată rezultatele înregistrate : Maroc — 
Guineea 2—0 și 1—1 ; Tunisia — Coasta de Fil
deș 1—1 și 1—2, Etiopia — Zambia 0—0 și 2—4 ; 
Kenya — Insulele Mauriciu 3—1 și 2—2 ; Nige
ria — Ghana 0—0 și 0—2 ; Zair — Camerun 1—0, 
0—1 și 2—0.

F. C. LIVERPOOL — BORUSSIA MONCHENGLAD
BACH 3—0 (2—0) ÎN PRIMA MANȘĂ A FINALEI

-------- U.E.F.A."„CUPEI

întreruptă miercuri sea
ra în minutul 27, din cauza 
ploii torențiale, prima 
manșă a finalei „Cupei 
U.E.F.A.", partidă care a 
opus, la Liverpool, ’ echi
pele F.C. Liverpool și Bo
russia Monchengladbach,

a fost rejucatâ ieri seara, 
în întregime. Meciul a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 
3—0 (2—0) în favoarea en
glezilor. Returul va avea 
loc la 23 mai, la Monchen- ’ 
gladbach. Au marcat i Ke
egan (2) și Toshack.

ȘTIRI, REZULTATE
INTR-UN MECI contînd pentru 

campionatul european (echipe de ti
neret) la Szekesfehervăr, s-au întîl- 
nit reprezentativele Ungariei și Iu
goslaviei. Fotbaliștii maghiari au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).

IN CAMPIONATUL englez a fost 
programat un meci 
United — Arsenal. 
Leeds au terminat 
scorul de 6—1.

ECHIPA engleză Manchester City a 
susținut la Atena în prezența a peste 
10 000 de spectatori o întilnire ami
cală în compania formației Olimpia- 
kos Pireu. Gazdele .au terminat învin
gătoare cu scorul de 2—1 (0—1), prin 
punctele marcate de Papadumitriou 
și Nikolaos.

TURNEUL internațional de juniori 
de la Lisabona a fost cîștigat de 
echipa locală Benfica, care, în finală, 
a întrecut eu scorul de 3—0 (1—0)
formația Ajax Amsterdam. Pe locul 
trei s-a situat echipa Steaua Roșie 
Belgrad, urmată de Guimaraes. Aca
demica, Setubal, Boavista si Ca
gliari

REZULTATE înregistrate în etaoa 
a 4-a a campionatului suedez: Sirius
— Hammarby 0—0; Landskrona — 
Oester 0—3; Oerebro — Gais 1—2 ; 
Djurgaarden — Malmo 3—1; Aadvida- 
berg — Elfsborg 2—1. Clasament: 1. 
Gais — 8 p., 2. Aadvidaberg — 8 p., 
3. Oester — 6 p.

IN CAMPIONATUL cehoslovac 
(etapa a 23-a): Spartak Trnava — 
Zbrojovka Brno 3—1; Sklo Union Te- 
plice — Sparta Praga 1—0; Tz Trai
nee — V.S.S. Kosice 1—1; Slavia Pra
ga — Spartak Hradec Kralove 2—1; 
Lokomotiv Kosice — Slovan Brati
slava 3—0; A.C. Nitra — Tatran Pre- 
șov 1—1; Skoda Plsen — Banik Os
trava 1—1. Clasament: 1. Tatran Pre- 
șov 28 p ; 2. Spartak Trnava — 27 ,

ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S. (etapa 
a 6-a): Dinamo Kiev — Ț.S.K. Mos
cova 1—0; Dinamo Tbilisi — Dnepr 
Dnepropetrovsk 2—0; Ararat Erevan
— Karpati Lvov 3—0; Dinamo Mos
cova — Dinamo Minsk 1—1 (în urma „ ........ ' 11 m,

S.K.A.
Alma

restanță Leeds 
Fotbaliștii din 
învingători cu

executării loviturilor de la ' 
5—4); Pahtakor Tașkent — 
Rostov pe Don 0—1; Kairat ...... „
Ata — Șahtior Donețk 2—0 : Spartak 
Moscova — Zaria 0—2. Clasament : 
1. Șahtior Donețk — 9 p ; 2. Ararat 
Erevan — 8 p.
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