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Mâine, o nouă etapă (a 25-a) 
în Divizia A la fotbal

UN PROGRAM CU 8 JOCURI DE MARE ATRACȚIE.
DOMINAT DE CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN

Citiți rn pagina a 3-a amănunte asupra pregătirilor 

efectuate de cele 16 echipe

MIINE, LA ARAD

3U

FINALA PE ȚARĂ A „CROSULUI TINERETULUI
COMPETIȚIA CELOR DOUĂ MILIOANE DE PARTICIPANT!

Miine, orașul Arad va găzdui un 
eveniment deosebit al sportului de 
masă. Este vorba de finala pe țară 
a celei de a cincea ediții a „Cro- 

‘ sului tineretului". După cum se știe, 
întrecerile se vor disputa pe trei ca
tegorii de vîrstă (cat. 15—16 ani, cat. 
17—19 ani și cat. peste 19 ani), băieți 
și fete. Fiecare dintre județele țării 
și municipiul București va fi repre
zentat la startul celor șase probe de 
cite doi ebneurenți, clasați pe pri
mele două locuri’ în cadrul etapelor 
județene, disputate în ultimele săp- 
tămini. Vom putea, așadar, urmări 
evoluțiile a aproape 500 de tineri 
care-și vor disputa cu toată ardoarea 
— sîwtem siguri — șansele de. a se 
situa pe unul dintre locurile frun
tașe ale clasamentelor finale.

La această oră, toate pregătirile or
ganizatorice pentru a asigura curselor 
o bună desfășurare sînt aproape ter
minate. Traseele au fost amenajate în 
plin centrul Aradului și, dată fiind 
susținuta popularizare făcută, se scon
tează pe un număr record de spec
tatori

Asemenea imagini 
vor înregistra, cu sigu
ranță. și la finala pe 
țară a „Crosului tine
retului"

V

In Capitală

DOUĂ MARI ÎNTRECERI DE CROS
IN SECTOARELE 1 ȘI 5

Printre numeroasele acțiuni spor
tive de masă care se vor desfășu
ra duminică dimineață în Capita
lă — concursuri de orientare turis
tică, campionate de minifotbal și 
minibaschet, competiții de popice, 
haltere și tenis de masă — ia loc 
de frunte se înscriu cîteva crosuri, 
întreceri tot mai mult îndrăgite de 
tineretul bucureștean.

Astfel, în Parcul Tineretului (Co
cioc), va avea loc „Crosul Victo
riei", întrecere la startul căreia vor 
fi prezenți — după estimările or
ganizatorilor — circa- 4 000 de ti
neri și tinere din școlile și între
prinderile Capitalei. Traseele au 
fost fixate în. incinta parcului, în 
mod special pentru a nu perturba 
circulația rutieră. La reușita acestei 
întreceri își vor aduce contribuția 
atît organele sportive ale sectoru-

Iui 5, pe raza căruia se va desfă
șura acțiunea cit și cele ale muni
cipiului. în colaborare cu organele 
U.T.C. și ale Inspectoratului școlar.

O întrecere de cros rezervată cra
vatelor roșii este programată, se
parat. în sectorul 5, pentru pionie
rii din școlile generale. Loc de des
fășurare, de asemenea, parcul Ti
neretului, de la orele 8.

Tot duminică — de la orele 9 — 
se va da plecarea, din piața Victo
riei. într-o întrecere de masă inti
tulată sugestiv „Crosul primăverii-. 
Vor participa elevi din toate șco
lile aparținînd sectorului 1. Concu- 
renții vor parcurge un traseu care 
va trece prin fața statuii Aviatori
lor, urmînd ca sosirea să aibă 
în piața Amzei.

10.000 DE STUDENȚI LA COMPLEXELE
SPORTIVE DE LA „REGIE" Șl „TEI //

loc

„TURNEUL CAPITALELOR", LA VOLEI

ECHIPELE FAVORITE.
ÎNVINGĂTOARE IN PRIMA ZI

„Trofeul Capitalelor", competiție 
voleibalistică dedicată echipelor de 
juniori și junioare și aflată la a 
doua ediție, a început, ieri după a- 
miază, în sala Constructorul, la 
start aliniindu-se formații de băieți 
și fdte reprezentînd orașele Mos
cova, Praga, Varșovia și București.

Cele care au făcut deschiderea 
întrecerii au fost echipele feminine 
ale Bucureștiului. Plasat înaintea 
festivității de deschidere, acest meci 
a constituit, de fapt, o introducere 
în atmosferă, pentru că diferența 
dintre prima noastră garnitură (în 
care au evoluat șase tinere divizio
nare A) și cea secundă n-a permis 
partidei să fie în nici un moment 
egală. De fapt, de la echipa a doua, 
doar Eugenia Milencu a putut să 
facă față exigențelor jocului, Așa 
că, primul sextet, fără să forțeze 
prea mult, a cîștigat cu 3—0 (7, 7, 
10). Cîteva faze au reținut, totuși, 
atenția, în ultimul set, cînd în echi
pa învingătoare au fost folosite mai 
multe rezerve, debutante într-o se
lecționată de junioare.

După acest joc a avut loc festivi
tatea de deschidere, urmată de un 
alt meci de fete ; Moscova 
șovia. Tinerele 
vite au cîștigat 
mesă lejeră, cu

Var- 
voleibaliste mosco- 
partida într-o ma- 
3—0 (3, 5, 6), fără

AZI, DE LA ORA 16
București

București

Praga —

U — Varșovia (t)
I — Moscova (f)

Varșovia (m)

a întîmpina o rezistență deosebită 
din partea polonezelor și fără a da 
în tot timpul jocului măsura tutu
ror posibilităților lor. Formația 
Moscovei, care se înscrie ca preten-

dentă la cîștigarea trofeului, alături 
de prima echipă a Bucureștiului, 
s-a dovedit a fi omogenă și bine 
pregătită.

în încheierea programului primei 
zile a fost programat ..meciul mas-, 
culin București — Praga.

Partida a oferit faze dinamice, 
atractive, ambele echipe avînd o 
evoluție bună. Juniorii noștri au 
primit o replică dîrză din partea 
voleibaliștilor praghezi, care au 
condus la începutul seturilor, dar, 
de fiecare dată, au cedat inițiativa 
în partea a doua a lor. Astfel, 
sportivii bucureșteni și-au adjude
cat victoria cu 3—0 (14, 6, 13). 
S-au detașat prin comportarea în 
cursul partidei Marian Păușescu și 
Gii.ither Enescu, de la formația 
învingătoare, respectiv Spacek și 
Bonner.

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CANOTAJ FOND

SCHIFIȘni OE EA DIM Șl STEAUA
AU BOMIIUAT INfflfCBIILf SENIOR1OR
• Echipajele Politehnicii Timișoara și Marinei Mangalia au avut.

de asemenea.

Duminică dimineața, Complexul 
sportiv „Regie" din București va găz
dui finalele „Polîtehniadei", ediția 
1973. La întreceri vor fi prezente re
prezentativele tuturor facultăților In
stitutului Politehnic, atît în disputele 
pe echipe cit și în cele individuale. 
Concursurile preliminare au adus pe 
terenurile de sport peste 15.000 dq 
studenți și studente, iar duminică de

la, ora.. 8,30 
confruntări, 
panților 
sa mb lu
studenți
1 500 de

1 vor avea loc ■ ultimele 
După defilarea partici- 

fi prezentat un mare an- 
gimnastică alcătuit din 

studente din anul I cu

va
de
și
sportivi. De la ora 9,15 se

(Continuare în pag. a 2-a)

VALERIA BUF ANU:

PRINCIPALELE MELE OBIECTIVE ÎN 73
UNIVERSIADA Șl „CUPA EUROPEI''
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Simbătâ și duminii 
Republicii s-a desfăș 
pâ a diviziei de at 
echipelor de categoria A- In tri
bune — o prezență insolită : Valeria 
Bufanți. N-am putea spune că ore- 
zența multiplei noastre recordmer.e 
era neașteptată — deși participarea 
ei In concurs n-ar fi fost posibilă 
transferul de ia Rapid la Dinamo 
costlnd-o, așa cum am arătat a 
timpul potrivit in ziarul nostru, un 
an de carantină — dar ne obișr. 
isem ca la orice competiție mai im
portantă s-o vedem 
unde de o b: 
oferă satisfacții la 
fie Ia garduri, fie 
•eSUtă'

ea

stad de 12

va

roi fftw șj-=u

hf
■

o

pe pistă, acolo 
să bucată de vreme ne 

fiecare evoțuție. 
la lungime, la 

sau la 200 m.
— Cum vă simțiți în postura 

de spectatoare ? Este ea oare de
terminată exclusiv de regulamen
tul federației sau considerați că 
nu a venit incă timpul să con
curați in aer liber ?

— Aș fi putut participa in afară

Vladimir MORARU

t- tiare în pdg. a 3~a)

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). — 
Cei mai buni schifiști din țară, ali- 
niați la startul celei de a 7-a ediții 
a campionatului republican de ca
notaj fond au fost întîmpinați aici de 
o vreme complet’^nefavorabilă; vînt, 
ploaie torențială și o temperatură de 
7—8 grade ! Biciuită de stropii reci, 
bătrîna Begă a fost nevoită să se 
încline, totuși, în fața canotorilor se
niori care, cu o dîrzenie și o temerita
te demne de admirat, și-au disputat 
întîietatea în cadrul probelor pro
gramate în această primă zi de con
curs. Firește, alături de dificultatea 
traseului (care a măsurat 8 000 m), 
condițiile atmosferice au înăsprit și 
mai mult întrecerile, solicitînd fiecă
rui echipaj, fiecărui sportiv în parte 
eforturi apropiate de limita maximă.

Concursul — care se desfășoară 
contracronometru — a debutat cu 
spectaculoasa probă de 8—1. Pleca
tă prima din start, echipa clubului 
Steaua a făcut o cursă bună, reaii- 
zind un timp care n-a mai putut 
a depăși: de nici unul dintre 
echipajele adverse.

Proba de 4 vîsle fără cirmaci in
trodusă pentru intîia oară in progra
mul campionatului, a dat insă ciștig 
de cauză reprezentanților clubului 
Dinamo București, care au deschis, 
astfel seria succeselor lor din a- 
rrnrti zi In cursa următoare — 
sch.it 4 Le. — un alt echipaj dina- 
nxjvLst a obținut victoria, datorită 
mai ales strocului excelent imprimat 
de experimentatul Emerich Tușa. 
Dinamoviștii si-au trecut o nouă 
victorie in palmares și în cursa de 
schif 4—1 rame, unde aportul me- 
daliaților t-ltmpici Petre Ceapura, 
Ștefan Tudor și Ladrslau Lovrenschi 
a fost hotăritoare. De notat și evolu- 
ția echipajului de la Marina Man
galia. Al doilea titlu de campioni ob
ținut astăzi de Steaua a fost cel de

frumoase comportări
la schif 2 vîsle, prin echipajul Tofna 
M. Constantin — Nicolae Popa. A- 
poi, a venit din nou rîndul dinamo- 
viștilor să cucerească alte tricouri de 
campioni, la schif 2 f.c. și schif 2+1. 
în sfîrșit, palpitantă și dîrz dispu
tată, proba de simplu a oferit per
formanțe foarte apropiate. în final, 
victoria a revenit — nu fără emoții — 
reprezentantului clubului Steaua, 
George Mereuță.

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Platonova 
depășește,

(echipa Moscovei), urmă- rită atent 
printr-un puternic atac, blocajul polonezelor 

Lagner.

de colega sa Voronina. 
Novak și

Foto : S. BAKCSY

AZI, Șl Mî INE: NUMEROASE
COMPETIȚII DE ANVERGURA
PENTRU GIMNAȘTII NOȘTRI

SSrșituI acestei sâpcămici este 
cat de cîteva competiții importante in 

gimnașd front ași
i>r-

care sfat prezenți 
din țara noastră.

LA GRENOBLE. 
Dan Grecu, Nicolae 
Borș sfat angajați 
europene masculine, ți 
multe 
rate i 
bucă 
pus.

IN
C1PIUL GHEORGHE
DEJ, cele mai bune maestre din În
treaga țară lși vor disputa titlul de 
campioană absolută a țării pe 1973 
(astăzi fiind programate exercițiile 
impuse și liber alese), precum și ti tiu-

astăzi și miine, 
Opreseu și Mihai 
in campionatele 

od cit
! calificări fa finalele pe apa
și, firește, o situare cit
fa clasamentul individual

mai

mai 
com-

SALA DE SPORT DIN MlNI- 
GHEORGHIL-

rile de campioane pe ‘aparate. Finala 
va avea loc duminică dimineața. Fi
rește că de la Anca Grigoraș, campi- 
eană en-tiîre. Alina Goreac, Elena 
Ceampelea și de la celelalte gimnaste 
de elită ale țării așteptăm o compor
tare cit mai bună și confirmarea bu
nelor impresii ciștigate la ultimele 
lor apariții publice.

în fine, să amintim că la SOFIA 
trei dintre cele mai bune reprezen
tante ale gimnasticii moderne din 
țara noastră (Maria Preda, Sabina 
Șerbănescu, Rodiea Pintea) sînt pre
zente in tradiționalul concurs organi
zat de ziarul „Studentska Tribuna" 
iar la TIMIȘOARA se vor desfășura 
astăzi și miine finalele campionatelor 
naționale universitare la gimnastică 
modernă.

întilnirea feminină de șah
România — Ungaria

SPORTIVELE NOASTRE CONDUC
Cu cit se apropie de final, înțîl- 

nirea dintre selecționatele femi
nine de șah ale României și Un
gariei, ce se dispută la Brașov, de
vine tot mai interesantă. Runda a 
IV-a — în care româncele au ju
cat cu negrele — a fost deosebit 
de interesantă și echilibrată; în- 
cheindu-se cu un scor egal : 3—3. 
Iată rezultatele : Eva Karakas — 
Alexandra Nicolau remiză, Marîa 
Porbzky — F.lisabeta Polihroniade 
1—0, Erzsebet Finta — Gertrude 
Baumstarck remiză, Maria Ivanka 
— Suzana Makai remiză, Suzan 
Veroezi — Margareta Teodqrescu 
remiză, Lujza Honfi — Rodiea 
Reicher 0—1 (după întrerupere).

Aseară, în runda a V-a, echipa 
română a cîștigat cu 4'/2—l’/i, pre
țuind conducerea cu 16—14.

C. GRUIA — coresp. județean

■‘K

BOGAT PROGRAM SPORTIV
La Oradea. Reșița, Slobozia, Ploiești și Tuicea au evut 

loc ieri plenarele Consiliilor Județene pentru Educație
Fizică și Sport, prilej de analiză profundă și responsa- 

liniilor directoare 
Pienarei CC. ol 
— 2 martie, cu

bilă a activității desfășurate 
pentru munca de viitor, în 
Partidului Comunist Român

și de stabilire a 
spiritul Hotăririi 

din 28 februarie

sportului.privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și
Cu ocazia lucrărilor plenarelor, au fost adoptate planuri 

de măsuri și au fost alese noile Birouri executive ale C.J.E.F.S.
intr-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la 

plenare au adoptat textele telegramelor adresate conducerii 
partidului,

i adoptat textele telegramelor ac 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, expresii ale ho-

tăririi neabătute de a se munci cu 
treaga capacitate pentru dezvoltarea 
șirea educației

în numărul
C.J.E.F.S., care

fizice și 
de azi, 
au avut

sportului 
publicăm 
loc ieri :

toată pasiunea, cu în- 
continuă, pentru propă- 

în patria noastră.
relatări de la plenarele

DEDICAT CELEI DE A 25-a
ANIVERSĂRI A CLUBULUI

DINAMO BUCUREȘTI
. Cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la înființare, clubul spor
tiv Dinamo București organizează — 
în parcul sportiv din șoseaua Ștefan 
cel Mare — o sultă d« acțiuni in
teresante șl Inedite, destinate să mar
cheze importantul eveniment.

Pe velodrom, vor continua Întrece
rile de ciclism pe pistă inaugurate 
ieri, moment atractiv din programul 
festiv susținut de numeroși pistarzl 
de frunte, printre care se află «1 
cîțiva sportivi sovietici din lotul pre
zent la ultima ediție a J.O,

Din programul festiv de duminică 
nu vor lipsi demonstrațiile de gim
nastică. Acestea sînt programate pe 
terenul central al parcului sportiv șl 
vor fi susținute de reprezentanți ai 
clubului Dinamo și de studenți frun
tași de la Institutul de Educație Fi- 
zică și Sport.

Spectatorii prezenți în tribunele 
Stadionului din șoseaua Ștefan cei

Mare sau fa jurul celorlalte baze 
sportiva ale parcului vor mai putea 
viziona întreceri de călărie, box, 
atletism și lupte.

în timpul desfășurării programului 
festiv va avea loc șl sosirea șufetel 
organizată de către asociațiile spo— 
five Dinamo, cele care au porni: din 
5 puncte ale țării — Satu Mare, Za
lău, Baia Mare, Suceava șl Botoșani 
Purtătorii ștafetei vor fi însoțiți de 
blcicliști șl motocicllștl

în Încheierea programului fotbal! 
Mai tatii, un meci de old-boys Di
namo — Steaua, o tentativă de reedi
tare a partidelor dintre cele două 
fruntașe ale fotbalului nostru cu eroi 
ai anilor 1960 și următorii, iar ta 
continuare întilnirea Dinamo — Ra
pid din cadrul campionatului de ti- 
neret-rezerve.

în totul, un program pentru toate 
gusturile care nădăjduim să Incinte 
spectatorii...

BIHOR
Sala Casei de cultură a sindica

telor din municipiul Oradea a găz
duit lucrările plenarei C.J.E.F.S. 
Bihor. Au luat parte membrii 
C.J.E.FS., precum și reprezentanți 
ai învățămîntului mediu și superi
or, ai organizațiilor de masă și ai 
instituțiilor cu atribuții în dome
niul sportului, directori ai unor 
mari întreprinderi industriale, pre
ședinți de cluburi și asociații cadre 
tehnice, sportivi fruntași.

La lucrări au participat tovarășii 
Petre BlajovicL membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C, al 
P.CJl., prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, vicepreșe
dinte al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Vic
tor Bolojan. membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului ju
dețean de partid. Ion Vui tarar, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C.. Ana Săndulescu. ins
pector general al Inspectoratului 
școlar județean. Constantin Vitican. 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor. Petru Hegeduș. pre
ședintele Consiliului județean al or
ganizației pionierilor.

CARAȘ-SEVERIN
Plenara CJ.E.F.S Caraș-Severin 

s-a desfășurat în amfiteatrul In
stitutului politehnic de subingineri 
din Reșița. Alături de membrii 
C.J.E.F.S. s-au aflat reprezentanți 
ai organizațiilor și instituțiilor cu 
atribuții în domeniul sportului, pro
fesori de educație fizică, cadre teh
nice, antrenori, activiști obștești, 
sportivi fruntași.

La lucrări au participat tovarășii 
Trandafir Codrii, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
Tudor Iorga. secretar al Comite
tului județean de partid. Adri
an Henrich, secretar al Consi
liului județean al sindicatelor, 
Nicolae Păanescu, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean, 
Vasîle Seîco, secretar al Comitetu
lui județean U.T.C„ Iosif Cicală, 
președintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, a 
fost prezent tovarășul Adalbert 
Millitz, secretar a) Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

IALOMIȚA
La Plenara C.J.E.F.S. Ialomița, 

care a avut loc în sala Tineretu
lui din orașul Slobozia, au parti
cipat membrii C.J.E.F.S., reprezen
tanți ai organizațiilor și instituți
ilor cu atribuții în domeniul miș
cării sportive, profesori de educație 
fizică, antrenori, activiști obștești, 
sportivi fruntași.

La lucrări a participat tovarășul 
Andrei Voileanu, secretar al Co
mitetului județean de partid, Ion 
Stuc*, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean, Romus Țolea, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Nicolae Letea, pre
ședinte al Consiliului județean al 
sindicatelor, Titus Nițu. inspector 
general al Inspectoratului școlar 
județean, Otilia Ioniță, președinta 
Consiliului județean al organizației 
pionierilor.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul profesor u- 
niversitar loan Kunst-Ghermă- 
nescu, membru al Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S.

PRAHOVA
La Plenara C.J.E.F.S., desfășu

rată în sala Palatului Culturii din 
Ploiești, au participat, alături de 
membrii Consiliului Județean 
pentru Educație Fizică și Sport, 
numeroși invitați, activiști ai aso
ciațiilor sportive, directori de școli, 
profesori de educație fizică, an
trenori, instructori, sportivi frun
tași.

Au fost, de asemenea, prezenți 
tovarășii Constantin Marinov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului ju
dețean de partid. Coriolan Voinea, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Gheorghe Radu, pre
ședintele Uniunii județene a co
operativelor agricole de producție, 
Visarion Boboc, președintele Con
siliului județean al Organizației 
pionierilor, Mihail Marfa, Inspec
tor general al Inspectoratului șco
lar județean, reprezentanți ai unor 
organizații și instituții cu respon
sabilități în domeniul sportului.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
participat tovarășul Miron Oltea- 
nu. secretar al C.N.E.F.S.

TULCEA
în sala Comitetului județean de 

partid s-au reunit membrii 
C.J.E.F.S. precum și reprezentanți 
ai învățămîntului mediu, directori 
ai unor mari întreprinderi in
dustriale, președinți de cluburi și 
asociații sportive, profesori de edu
cație fizică, antrenori, instructori, 
sportivi fruntași.

La lucrările Plenarei C.J.E.F.S. 
Tuicea au participat tovarășii Ni
colae Sandu, secretar al Comite
tului județean de partid. Marin 
Tripcef, vicepreședinte al Consi
liului popular județean, Alexandru 
Rizu, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Gheorghe Ber- 
beacă, președinte al Consiliului 
județean al sindicatelor, Dumitru 
Butilcă, președintele Consiliului 
județean al Organizației pionieri
lor, Mihai Albotă, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar jude
țean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consiliului

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag a 2 a) (Continuare in pag a 2-a) (Contimtare îp pag. « 2-a) (Continuare in pag. a 2-a)
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în viată a prevederilor re- 
Hotărîri a Plenarei C.C. al

Manifestîndu-șl adeziunea depli
nă la Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, vorbitorii s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort 
pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor de mare importanță pe 
care le trasează acest document 
de partid și care au stat la baza 
planului de măsuri al C.J.E.F.S.

Referindu-se la aceste gbiective, 
tovarășul Miron Olteanu a dat, în 
alocuțiunea sa. o serie de prețioase 
îndrumări pentru actâyitateș vi
itoare a noului organ sportiv, re- 
ccmandînd soluții Concrete și efi
ciente.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Marinov a apreciat nece
sitatea conjugării eforturilor tu
turor factorilor care au responsa
bilități în domeniul sportului, ară
tând că realizarea sarcinilor ce 
reies din Hotărirea de partid de
pinde în mape măsură de compe
tent^, spiritul de responsabilitate 
și pasiunea întregului activ al 
mișcării sportive din județ.

țri Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Constantin Marinov, 
șacretar al Comitetului județean 
de partid, președinte. Teodor Con- 
stantânescu. prim-vicepreședinte, 
tyîcdlae Pavclescu, vicepreședinte 
a'l Consiliului popular județean, 
Ion Alexandru, președintele Con
siliului jqdetenn al sindicatelor, 
Uorlolan yolnea. Visaripn Boboc, 
Mihail Mafin, vicepreședinți. Ale
xandru Brpckper și Mircea Cojo
carii — secretari, și încă 
membri.

8

TULCEA
(Urmare din pag 1)

Centrai al U.G.S.R., membru al 
Birtului Executiv al C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor 
zentate au Lst purtate 
deosebit de rodnice, 
cu exigență problemele 
sportive tulcene. Toți cei 
luat cuvîntul au t*nut Să 
necesitatea ca sportul să tină pa
sul cu ritmul impetuos de dezvol
tare a județului în domeniul eco- 
nomico-social. S-a atras atenția, 
cu acest prilej, că exercițiul fizic, 
sportul în general, trebuie să con
tribuie în mai mare măsură la 
pregătirea multilaterală a tinere
tului, a cetățenilor din toate așe
zările județului.

La posibilitățile multiple de rea
lizare a obiectivelor propuse s-a 
yeterit, apoi. în cuvîntul său, tova
rășul Constantin Mindreanu, care 
a expus plenarei principalele di
recții pe care trebuie canalizată 
munca organelor șl organizațiilor 
sportive din județul Tulcea.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nico
lae Sandu s-a referit pe larg la 
responsabilitățile ce revin tuturor 
factorilor cu atribuții, pentru apli-

pre- 
dis cuții 

analizîndu-se 
mișcării 
ce au 
releve

carea
centei _ _______ ___ __
P.C.R., cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși: Nicolae Sandu, se
cretar al Comitetului județean de 
partid, președinte, Ion Olaru, 
prim-vicepreședinte. Marin Trip- 
ccf, Alexandru Rizu, Gheorgho 
Berbeacă, Dumitru Butilcă, Mihai 
Albotă, vicepreședinți, Gheorgbe 
Stan — secretar, precum și încă 
9 membri.

IALOMIȚA
(Urmare din pag 1) 1

După materialele prezentate au 
avut ioc vii dezbateri.

Luînd cuvîntul, tovarășul loan 
Kunst-Ghermănescu a scos în 
evidentă rezultatele bune obținute 
de mișcarea sportivă din județul 
Ialomițg. Bucurîndu-șe de sprijinul 
permanent al Comitetului județean 
al P.C.R. — a arătat vorbitorul — 
activitatea de educație fizică șt 
sport poate obține rezultate și mai 
bune, astfel ca acest județ să a- 
ducă o și mai substanțială contri
buție la bilanțul sportiv al țării. 
Vorbitorul a recomandat, apoi, fac
torilor cu atribuții în mișcarea 
sportivă să colaboreze și mai activ 
pentru ca prevederile Hotărîrii 
Plenarei partidului să fie transpu
se integral în viață.

Expunînd concluziile dezbateri
lor, tovarășul Andrei Voileanu, se
cretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R.. s-a referit la im
portanța educației fizice și sportu
lui ca factor de mare importanță 
in menținerea sănătății și în edu
carea socialistă a oamenilor muncii, 
arătând totodată, că este necesară 
consolidarea mișcării sportive de 
masă și de performantă din județ, 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
fiind în acest sens un document 
de o deosebită importanță.

A fost ales, apoi. Biroul execu
tiv al C.J.E.F.S.. din care fac par
te : Andrei Voileanu, secretar al 
Comitetului județean al P.C.R. — 
președinte. Ianuarie Jinga. prim-vi- 
cepreședinte. Romus Țolea. prim 
secretar al Comitetului județean al 
U.T.C., Ion Ștucă, viceoreședinte 
al Consiliului popular județean. O- 
tiiia Ioniță. președinta Consili'-lui 
județean al organizației pionierilor. 
Nicolae Letca, președinte ?1 C'"'- 
siliului judejean al sindicatelor. Ti
tus Nițu. inspector general al 
pectoratuliii școlar jud-tean — 
cepreședinti. Virgiliu Petrescu 
secretar, precum si 7 membri.

BIHOR '

nunțită a problemelor mișcării 
sportive bihorene.

în cuvîntul său, tovarășul Ioviță 
Popa a prezentat plenarei princi
palele direcții spre care va trebui 
îndreptată munca organelor și or
ganizațiilor sportive din județ.

Referindu-se la marile posibilități 
ale județului, la creșterea continuă 
a nivelului stării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc — ex
presie a grijii permanente a par
tidului — tovarășul Petre Blajovicl 
a subliniat că toate acestea creează 
condiții excelente pentru, continua 
dezvoltare a educației fizice și 
sportului. Vorbitorul a ținut să a- 
sigure pe cei prezenți că vor găsi 
la Comitetul județean de partid tojt 
sprijinul, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor reieșite din Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : George Vaida, șef 
de secție la Comitetul județean de 
partid, președinte. Teodor David, 
prim-vicepreședinte, Nicojae Fintî- 
nă, vicepreședinte at Consiliului 
popular județean, Ion Vulturar, Ana 
Săndulescu, Petra Hegeduș. Aurei 
Encuțescu, decanul Facultății de 
educație fizică și sport a Institu
tului pedagogic. Bujor Mera, șeful 
comisiei sport-turism a Consiliului 
sindical județean. vicepreședinți. 
Card Antal. secretar, și încă 8 
membri

CARAȘ-SEVERIN
(Ur.uaiț dm pag l)

A
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Ins 
vi-

în cuvîntul său, tovarășul Adal
bert Millitz a rehefat cu satisfac
ție că activitatea sportivă din ju
dețul Caraș-Severin se bucură de 
sprijinul direct al Comitetului ju
dețean de partid, ceea ce reprezin
tă o garanție a îndeplinirii sarcini
lor reieșite din Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R.. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului. în continuare, vorbito
rul a recomandat factorilor eu a- 
tribuții și responsabilități în dome
niul mișcării sportive să colabore
ze cît mai strîns, deoarece numai 
așa se vor putea finaliza obiecti
vele cuprinse in planul de m" 
al C.J.E.F.S.

în concluziile 
rășul Trandafir 
despre rolul și 
educației fizi-ee 
cietatea noastră. Evide: 
zările de pînă a; 
pozitivă dobîndit: 
uti 
fel 
materi:

m- r
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Aspect din timpul lucrărilor celei de a IV-a sesiuni științifice a Centrului de Medicină Sportivă.

LUCBABILE CELEI DE A IV-a SESIUNI ȘTIINȚIFICE 
A CENTRULUI DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

S AU BUCURAT DE UN DEOSEBIT INTERES

Din partea Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul loviți Popa, 
șeful secției organizare și control 
a C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor pre
zentate, participant» la lucrări au 
purtat discuții deosebit de rodnice, 
care au prilejuit o abordare a

dezbaterilor, tova- 
Cocirlă a vorbit 
sarcinile ce revin 

ilui în so
lind reap;

m și experiența 
| în 

și plăcută a timpul 
enilor. în consolidarea 

de și îp domeniul s 
de performanță, vorbitorul a 
rdat că țoale acestea vor 
un punct de plecare so 
muncă mai susținută, c 
peri oară.

în Biroul executiv al CJx îS 
au fost aleși: Ion Chinjdea. sef de 
secție * la Comtâetul ■■•dețea-r de 
partid, președinte. Iiie Pâtrracă. 
prim-vicenresedinte. Porfir Negre*, 
viceoreședinte al Consiliului pomi
lor județean. Nicolae Pănnescu. Ni
colae Lipșner. prlm-sbcrelar ăl Co- 
mitetub.n i TC, Iosif Ci-
eaU, vice; Hie Hvnar
Icn Bucur

Campionatul diviziei A la popice «• 
apropie de sfirșit. Azi, mîine și W 
sînt programate ultimele jocuri in seriL 
care vor decide cele 12 echipe, feminine 
și masculine, care vor participa la tur
neul flnai (Mangalia, 13—17 iunie) 
tru desemnarea echipelor campioane 
pe 1973, precum și lista completă a 
matiilor care vor retrograda. Aceasta 
ultimă etapă, a XVin-a, deși este in
completă (o parte dintre meciuri «-au 
disputat săptămîna trecută) prezintă un 
interes deosebit.

Iată clasamentele seriilor

FEMININ
Seria Sud

1. Rapid București
2. Voința București
3. Petrolul Băicoi
4. Gloria București
5. Laromet București
6. Metrom BrașoV
7. Cetatea Giurgiu
8. Voința Constanța
9. Instalatorul Buc.

10. "Frigul București

17
17
17
17
17
17
17
13
17
18

4 20306
6 13681
6 18702
7 19088
8 21171
9 21089
9 20924

11 20500
11 20155
16 20161

2«
22
23
an
IA
18
1«
14
13
4

ȘerJ^ Nord
1. C.S.M. Reșița
2. Voința Oradea

17 12 »
18 12 0

5 21M3 31
6 20487 M

3. Hidromecanica Bv. 18 12 6 18147 24
4. Voința Tg. Mureș 17 11 0 6 21139 22
5. Voința Cluj 18 11 0 20387 22
B. voința Mediaș 18 10 0 8 20201 »
7. U.T. Arad 18 8 D 10 2001? 1«
8. Voința Craiov.a 1? 70 10 17917 !4
9. Voința Timișoara 3 0 14 17847 6

10. Record Cluj 18 2 0 10 10714 4

MASCULIN
Seria Sud

1. Constructorul .Galați 17 12 0 5 4207? M
2. Constructorul Buc. 17 10 0 7 45280 20
3. petrolul Ploiești 17 10 0 7 41228 20
4. Rapid București 17 9 0 8 47092 18
5. Victoria Bod 13 â 0 9 42630 18
6. Voința București 17 9 0 8 41460 18
7. Flacăra Cîmpina 17 8 0 9 43472 15
8. Gloria București 17 8 0 9 43367 18
9. Rulmentul Brașov 17 8 0 3 41082 1«

10. Laromet Buc. 18 3 0 14 44548 5

Seria Nord

1. Voința Cluj 13 13 0 5 43578 28
2. Jiul petrila 18 11 0 7 44877 22
3. Voința Tg. M. 17 9 0 8 4349Ș 18
4. C.F.R. Tg. M. 13 9 0 8 44733 13
5. I.C. Oradea 18 9 0 9 44701 18
6. Electrica Sibiu 18 9 0 9 44169 18
7. Spartac S. Mare 18 0 0 9 43144 ÎS
8. C.F.R. Timișoara 18 8 0 ’dl 44569 16
9. Olimpia Reșița 17 7 0 10 39608 18

10. Voința Lugoj 18 4 0 14 44641 8

și a mijloacelor un excelent prilej de îmbogățire 
cunoștințelor, de lărgire a sferei 
preocupărilor specialiștilor noștri în 
domeniul medicinii sportive.

efort
criterii obiective ale 
tru sportul de performanță.

Lucrările sesiunii s-au bucurat de 
un deosebit succes, ele constituind

de refacere — 
selecției pen-

Ieri au avut loc în Capitală lu- 
r.-ările celei de a IV-a sesiuni știin
țifice a Centrului de Medicină Spor
tivă 'organizate în cinstea primului 
deceniu de activitate a C.M.S.

Lucrările sesiunii au fost salutate 
de profesor dr. Alexandru Calomfi- 
re-cu, prim-a ti punct al Ministrului Să- 

ții, conferențiar dr. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., profesor dr. 
ci;, -t Florin Ulmeanu, reprezentant 
al U.S.S.M. In continuare, dr. Ion 
Drăgan. directorul C.M.S., a prezen
te t o : imunizare privind cei 10 ani 
de activitate ai C.M.S.

Pa.—.icioar.tii In sesiune au dezbă
tut pe larg planul tematic de cer
cetare pe perioada anilor 1971—1972, 
luînd In discuție patru probleme de 
o deosebită importanță : Mijloacele 
obiective de apreciere a capacității 
de efort. Mijloacele de refacere ra
pidă după efort ale sportivilor de 
performanță. Aspecte ale alimentației 
diferențiate in sport si Morbiditatea 
specifică la sportivii din lotul olim
pic in ciclul 1568 1972. La .baza dis- 

de către participanții 
reaga tară au stat o 
i alcătuite de medici 
.S.. în cojaborare cu 

tanți 'ai Academiei de Științe 
le si ai clinicilor universitare. 
s:r:c ictere» au stârnit dez- 
asuc.-a testării capacității de

■TENIS DE MASA O NOUĂ ETAPĂ

a

cei 10 ani CAMPIONATUL REPUBLICAN

pentru juniori
AU FOST STABILIT!

FINALIȘTII

feminine . și mascplin.e 
,____ ..... în campionatul republi
can de tenis de masă dispută, la a- 
cest sfîrșit de săptămîna, <5 nouă 
etapă în cursa pentru cîștigarea titlu
rilor naționale. Programul întreceri
lor este următorul :

Fete : sîmbătâ : C. S. Arad I — 
C.S.M. Cluj, Spartac București — 
Progresul București (de la ora 17,30, 
în sala din str. Aurora nr. 1) : du
minică : Rovine Craiova — Politeh
nica București, C. S. Arad II 
C.S.M. Cluj, Voința București

Echipele 
participante

Spartac București (de la ora 11, în 
sala Progresul din str. dr. Staico- 
vici nr. 42—44).

Băieți 1 duminică : Progresul Bucu
rești — I.E.A.B.S. București (de la 
ora 9, în sala Progresul din str. dr. 
Staicovici nr. 42—44). C. S. Arad — 
C.S.M. Cluj, Voința București — Lo
comotiva București (de la ora 13, în 
sala Progresul din str. dr. Staico
vici nr. 42—44), Universitatea Cra
iova — Politehnica București, Co
merțul Tg. Mureș — Școala sportivă 
Buzău.

332

CIND ARBITRAJUL £ IN... CULPĂ
Dacă întrecerile etapei a II-a a 

campionatului republican de mo- 
tocros, desfășurată duminica tre
cută la Zărnești în organizarea a- 
sociatiei Torpedo din localitate și 
a F.R.M., au fost deosebit de a- 
tractive, arbitrajul și măsurile de 
siguranță privind disputarea con
cursului au lăsat de dorit, produ
ci nd justificate nemulțumiri în rîn- 
durile alergătorilor și antrenorilor 
respectivi.

Să exemplificăm. Pentru că nu 
existat suficienți oameni de cr- 

soectatorii au pătruns ade- 
:erzise. De a- 
mete dRicîie 

lts care, 
d. ar fi 
pericu- 
insufi-

tiv și din caiiza cro-nometrelor de
fecte care au dat diferente eronate, 
a fost indicat ca învingător Ștefan 
Chițu la clasa 250 cmc seniori, deși 
toată lumea a văzut că Adam Cris- 
bai a sosit în prima manșă la circa 
30 m de cîștigător și l-a învins pe 
acesta în manșa următoare cu un 
avans de aproape 100 m.. Analizînd 
contestația introdusă de antrenorul 
brașovean, Otto Ștefani, biroul fe
deral i-a dat, în mod just, cîștig

motocrosistului Adamde cauză
Crisbai.

Mîine arc , , , .
etapă a campionatului, in organi
zarea secțiilor moto ale asociațiilor 
Poiana și "*4
Sperăm că 
mai apare 
umbrească 
pe care le 
numeroșii iubitori ai sportului cu 
motor din Cîmpina.

Troian 1OANIȚESCU

Ioc Ia Cimpina a treia

(Urmare din pag l)

hand- 
CÎmp.

terenurile res- 
și meciurile ce 
la fotbal, 
tenis de

ului

LA I.M.F. BUCUREȘTI-

In aceiași timp, Ia Complexul 
tjy‘ .de la Lacul Tei, va' ayea

Iată una din numeroasele serii de alergare pe 100 m
Victoriei' a studenților de la A.S.E Bu

ZILELE SPORTULUI DE MASĂ

REGIE“
TZI“

au 
siriei îji' 

cea. în unele p 
psîz deiegajii de parco, 
mîndu-i pe motoc ici: șt 

putui evita câteva căderi 
luase. De altfeL din cauza 

umăr de oficiali calificați, 
arbitrul principal al concursului 
N. Manasia, a fast nevoit să cumu
leze și funcția de starter, nemai- 
avînd pcșibilitatea să urmărească 
Îndeaproape cursele. Din acest mo-

Energia din localitate, 
de data aceasta nu vor 
deficiente natură 
disputele motocrosiștilor, 
așteaptă cu viu interes

CONCURSURI DE DIRT-TRACK
Mîine dimineață, la ora 10, pf #peț»șl 

stadion, alergătorii români se vor întîlni 
în cea de a m-a etapă a campionatului 
republican de dirt-track. Va fi, feu si
guranță, o întrecere foarte disputată 
înțru.cît la ora actuală lupta peptru lo
cul I se dă intre cel puțin patru alergă
tori. Dar, iată clasamentul' primUor 
cinci alergători și punctele respective 
acumulate pînă acum în campionat : 
Bobilneanu 15, Voiculescu 14, Datcu 11, 
Ioniță 11, Riureanu 10.

Azi. începind de la ora 17, pe pista 
de zgură a stadionului Metalul (panteli- 
rr.on) din Capitală se desfășoară un in
teresant concurs internațional de dirt- 
track la care vor participa alergători 
din Bulgaria (P. Petkov, A. Eftiniov), 
Cehoslovacia (R. Havelka, A. Drimel), 
Ungaria (S. Menyliardt, G. Egry) și Ro
mânia (Bobilneanu, Voiculescu, Datcu, 
Marinescu. Riureanu, Sora, Ioniță, Ți- 
clilndelean, Constantinescu, Demian).

vor disputa finalele atletice la 100 
m, lungirHe și greutate (m + f) și 
1 500 m studenfi. Pe 
țective vor avea loc 
vor decide cîștigătorii 
bal, Volei, bascheț și

te re- 
e din 

_u fost 
boxerii 
rolurile 

REZUL- 
: juniori mici: 
leața) 50 kg : 
“ Stengel (Si-

spor-
__ _ _ , ... loc o 

mare „Serbare sportivă" prilejuită de 
IhVHeierea anului sportiv și la Uni
versitatea București. Pe terenurile 
frurnosiilpi Complex șe vor disputa 
finalele de vplei. baschet, handbal și 
foțbpT, precum sț cele de atletism și 
sporturi nautice. Pe terenul central 
va avea loc demonstrația ansamblu
lui de gimnastică modernă.

E>aea trecu »€
niare parte de 

de data aceasta 
Jxaî corr.plet. IATA 

ȚAȚELE ÎNREGISTRATE 
i.spmată joi dimini 
sa (Brăila) b.p. W. __  .
L5» kg : Ch. Plăiașu (Prahova) 
. p-pescu (Constanța). C. Hainal 

p. Gh. Barah (Galați); 67 kg: 
(Brăila) b.o. H. Vișan (Bucu- 
PSera (Caraș-Severin) b. ab. 2 

(Cluj): - - - —
P- N. * 
ucurești) b. ab. 2 A.

Azi și mîine in divizia A
DOUĂ MECIURI ATRACTIVE: DINAMO-SPORTUL STUDENȚESC; STEAUA-GR. ROȘIE

CLUBUL „CUTEZĂTORII

Concurs popular de tenis de 
masă rezervat copiilor și pio

nierilor

Angajat cu consecvență pe linia a- 
tragerii unui număr cît mai mare de 
copii In practicarea sporturilor, clu
bul „Cutezătorii" de Ia Palatul pio
nierilor organizează duminică dimi
neața o interesantă competiție de le; 
nis de masă^ întrecerea șe adresează 
pionierilor ”și școlarilor nelegitimați 
— băieți și fete — pînă în clasa a 
yi-q inclusiv.

Concursul dotat cu „Cupa Cuteză
torii" si* va desfășura pe echipe re
prezentative de școli, alcătuite din 
cite doi elevi - sistem Corbillqn — 
îh'tr-un sector special rezervat aces
tei discipline sportive.

De menționat că echipele situate . 
primele locuri vor fi» răsplătite cu 
cupe, diplome, cărți și... dulciuri I

pe

rQasă** pn
ti

„Zilele sportului de 
mate sîmbătâ și duminică pentru stu
denții de la Institutul medico-farma- 
ceutic din Canitalâ vor cuprinde în
treceri de atletism, baschet, handba’ 
și volei. în aceste întreceri vor fi 
angajate circa 60 de eclfpe și a- 
proape 1 000 de students si studente 
reprezentând toate facultățile — Me
dicină generală. Farmacie, Stomato
logie și Pediatrie.

Competițiile, care vor angaja echi
pele reprezentative ale anilor de stu
dii d’n toate cele patru facultăți a- 
mintite sînt programate concomitent

pe baza so-rti^â a Lr.r. ers tătH. pe 
terenului Ițstttutului pohiehilc si pe 
unele se-mare ale C~-to’exu!u1 4țxJ*- 
tiv de la Palatul pionierilor

La finele întrecerilor va fi Întoc
mit un clasament a! facultăților, ti- 
nlndu-se seama nu numai de rezul
tatele tehnice înregistrate ci și de 
procentajul e~h:pelor participante, oe 
anii de studii.

„Zjlgle sportului de masă' de la 
I M.F. sîr.t organizate de catedra de 
specialitate, în colaborare cu organi
zația de tineret și Asociația studen
ților.

HANDBAL.
sa»

Duminică șe dispută — in cam
pionatele de handbal feminip și 
masculin, divizia A — etapa a 
^XV-a. pxcepție face doar partidă 
masculină dintre Universitatea 
București și Steaua, care are loc 
luni.

In campionatul feminin situația 
s-a complicat. Înfrîngerea sufprită 
<|e Universitatea Țlmișoara Ia O- 
d.orhei a deschis noi posibilități 
formației I.E.F.S. de a cuceri titlul 
national. Elevele lui Ion BQta mai 
au însă de trecut dificilele obsta
cole ale întâlnirilor eu Universita
tea București (mîine), Uniyereifatea 
Timișoara (București, 20 mai) și 
Rulmentul (Brașov. 27 mai). Vor 
reuși oare studentele de la I.E.F.S. 
să transforme în realitate visul de 
a deveni camnioape ? Un prim răs
puns îl vom avea duminică seara, 
la sfîrșitul meciului cu Universita
tea București. Timișorencele mai 
§U și ele posibilitatea ds a reveni

71 kg : D. Văleanu 
Marhodin (Brașov). M.

_____ B ",____________ " Tudor 
S kg: N. Sturza (Iași) b.p. V. 
__ --____ r. Andrei (Bucu- 
I Mârcărit (Prahova): 81 kg: 
(Baia Mare) b.k.o. 1 C. Mardu 
M. Săndulescu (Argeș) b. ab. 
:ă (București): +81 kg: P. 
u (București) b.’ab. 2 C. Ve- 

3o’i). Fr. Luxemburger (Caras-Se- 
S.o.‘ L. Kiralv (Bihor). JUNIORI 

ILgRJ : <> kg : T. Bușit (Constanta) 
b. ab s R- Anghel (București), C. Cris
tea (Prahova) b.p. D. Truț (Timiș); 
«I kg : D. Negru (Sibiu) b.p. I. Kacso 

;). p. Dragu (Dolj) b.p. M. Corcău 
■crești); 81 kg: Gh Lazâr (Constan- 
b.o. I. Gavrilâ (Buzău). N. Robu 
Ha) b.p. M. Vornicu (Suceava); 51 

Al. Barbu (Galați) b.p. T. Tudor 
hova). Oh. jrc'.ca (Brașov) b.p. Fi. 
iți (Titniș): 57 kg : V. Soroceanu 

i) b.p. A. Pop (Cluj). Ad. Turcitu 
(Do.;) b.p. FI. Lepădatu (București); 
» kg : N Nichitor (Brăila) b.D. I. Bu- 
rada (București), V. Sirbu (Caraș-Se- 
ver n) b.p. P iancu (Doli): 63,500 kg : 
I. Trutâ (București) b.n. M. Nagy rciu;). 
N. Nicolaev (Galați) b. ab. 1 C. Nicolae 
(Ilfov); S7 kg : D. Cimpoieșu (Brașov) 
b.o. I. Dimache (Galati). M. Ouatii (Ba
cău) b.p. S. Neacșu (Brăila): 71 kg : P. 
Istrate (Gala*i) b.o. Gh. Muraru (Bra
sov), I. Răducu (Brăila) b.p: V. Didea 
(Caras-Severin): 75 kg: St. Turcus (Bi
hor) b.p. A. Papuc (Brăila) p Cercel 
(București) b.p. C. Tudose (Tulcea): 
81 kg : C. Dafinoiu (Brăila) b. ab. 1 N. 
friza (Bihor). D. Micu (Galați) b.p. Gh. 
Bucur (Mureș): +81 “ ~
(Mehedinți) b. ab. 2 I. 
Simon (București) 
(Bihor).

(Sau Mare). P.

kg : O. Căoățină 
Fătu (Brăila). M. 
b. ab. t M. Salis

Petre HENȚ

ETAPA MECIURILOR DECISIVE ÎN LUPTA PENTRU TITLURILE
pe primul loc. Pentru aceasta, însă, 
decisiv este " rezultatul din meciul 
direct cu rivala sa I.E.F.S., care se 
dispută în Capitală. Echipele care 
vpr retrograda sînt cunoscute de 
mai multă vreme : Mureșul Tg. Mu
reș și Prpgreșul București.

Nici în campionatul masculin lu
crurile nu s-au clarificat încă în 
lupta pentru titlu. înfrîpgerea su
ferită de Universitatea București la 
Sighișoara, în meciul cu Indepen
dența Sibiu (a doua consecutiv 1) a 
ușurat, întrucîtva, sarcina handba
listelor de la Steaua, care joi nu 
au disputat meciul lor cu Minaur 
Baia Mare, "din cauza condițiilor 
atmosferice improprii. în orice caz. 
situația se va limpezi în mare mă
sură după consumarea etapei de 
mîine, în cadrul căreia este progra
mat jocul dintre aceste două pro
tagoniste ale luntei pentru titlu. 
Partida se va disputa luni repre
zentând prin importanța rezultatu
lui, dar și prin valoarea celor două

formații, unul din momentele de 
vîrf ale întrecerii.

DIVIZIA A, FEMININ

tila

DE CAMPIONI
Universitatea
Buhuși’

DIVIZIA A,

Timișoara — Tex-

MASCULIN
1. I.E.F.S.
2. Univ. Timiș
3. Univ. Bac.
4. ftulm. Brașov
5. Textila Buhuși
6. Constr. Timiș
7. Voința Odorliei
8. Rapid Buc.
9. Progresul Buc.

10. Mureșul Tg. M.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

2
1
2
1
3
5
1
3
3
1

2
3
4

1110
11
14
14
18
22

310—195 
334—222 
352—243 
274—233 
^8—250 
206—216 
246—279 
235—268 
198—299 
170—303

42
41
38
25
23
21
!9
17 

n
3

1. Steaua
2. Univ. Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Minaur B. Dfcr
5. Indep. Sibiu
6. Poli. Timiș.
7. Univ. Cluj
8. Dinamo Brașov
9. Carom

10. Voința Buc.

22
23
23
23
24
23
23
24
24
23

;8 1
6 4 

.4 2
1 3
9 3
8 5
8 5
8 4
6 2
3 1

3
3
7
9

12
10
10
12
16
19

a
programează du-

diviziei A deEtapa a XXV-a 
handbal feminin 
mini-că următoarele înfîlnirj :

• Universitatea București — 
I.E.F.S. (teren Constructorul, de la 
ora

©
pid

e
șui
ora

dorhei

18)
Constructorul Timișoara — Ra- 
București
Progresul București — Mure- 
Tg. Mureș (teren Progresul, 
9)
Rulmentul Brașov — Voința O-

a campionatuluiEtapa a XXV-a 
programează următoarele jocuri :

• Voința București — Dinamo 
București (teren Voința, ora 18)

• Universitatea București — 
Steaua (luni, Tineretului ora 18)

® Minaur Baia Mare — Politeh
nica Timișoara

• Universitatea Cluj
, Brașov

• Carom municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Independența Sibiu

Dinamo

stil spectaculos — linia de treisferturi.

Duminică, Steaua și Grivița Roșie șe vor reintilni în returul campionatului diviziei A. în toamnă, rugbyștii 
militari au cîștigat cu 12—6. Miine... Iată o fază din primul meci in care Mateescu iși lansează — intr-un

Azi și mîine, etapă completă în 
campionatul diviziei A de rugby.

Azi, de pildă, Sportul studențesc 
va juca cu Dinamo. Partidă-cheie 
pentru ambele formații : studenții 
doresc să obțină victoria pentru â 
urca în prima jumătate a clasa
mentului (unde s-ar fi cuvenit să 
se afle, prin prisma valorii lotu
lui de care dispun), in timp ce di- 
namovișiii sînt hotăriti să nu piar
dă contactul cu primele două for
mații ale diyiziei. Meciul este pro
gramat pe terenul de la complexul 
sportiv Tei, de la orele 
Arbitru, P. Niculescu.

Duminică, tot în Capitală, 
meciuri. Pe stadionul din

17.30.

două 
șos. 

Ghencea, de la orele 9, Steaua va 
juca cu Grivița Boșie. Partidă de 
tradiție și mai puțin de miză, ca 
altădată. Și totuși este de așteptat 
o evoluție frumoasă a ambelor 
echipe, regenerate prin promova
rea a numeroși jucători tineri. Va 
conduce Dragoș Grigorescu. Pe te
renul „Vulcan", de la orele 10,30, 
echipa lui Dorel Dumitrescu va 
înfrunta XV-le Farului Constanța, 
Meci greu, deschis oricărui rezultat. 
Vulcanul vrea să arate că actuala 
poziție din clasament (8) nu este 
accidentală, iar Farul — cu ambi- 
ț» ni cunoscută — se arată ferm 
decis să șteargă impresia neplăcută 
lăsată suporterilor ei. după înfrîn
gerea — puțin scontată — <‘ 
nica trecută, acasă, la „Poli” 
Va arbitra Teodor VViting.

Celelalte patru meciuri ale 
pei sînt programate în țară.

dumi- 
’ Iași.

eta-
Cel

mai echilibrat pare să aibă loc la 
Sibiu, unde C.S.M. se va intîlni cu 
Știința Petroșani. Prilej de re
vanșă pentru sibieni, după acel 
0—6 în tur. Știința este, însă, în 
revenire de formă. Dovadă victo
ria de duminică asupra Sportului 
studențesc, în deplasare. Arbitru : 
Rene Chiriac.

„Poli" iași pare să aibă o misi
une ușoară în fața Gloriei, echipa 
din orașuj de pe Bahluj marcînd 
o notabilă revenire: nici un eșec 
în ultimele trei etape. Va conduce 
Sergiu Dragomirescu.

La Bîrlad, Rulmentul nu poate

avea emoții în meciul cu Precipit 
Săcele (arbitru, Ștefan Cristea) și 
nici Universitatea Timișoara — 
deși evoluează la Suceava — în 
partida cu C.S.M. Va oficia FI. 
Tudorache.

Săptămîna viitoare va începe tur
neul de calificare pentru divizia 
A. Vor participa formațiile Con
structorul București, Agronomia 
Cluj, U.Ș.A.Ș. Năvodari și U.R.A. 
Tecuci. Etapă de debut a turneului, 
la 23 mai. Precizăm că vor promova 
în „A" primele două din cele 4 
echipe sus-amintite.

CUPA DINAMO“
IN FAZA SEMIFINALELOR

In sferturile de finală ale „Cupei 
Dinamo" la tenis. I. Stanici (Dinamo) 
a obținut cea mai rapiejă victorie, în- 
vingînd pe C. Popovici (Steaua), In
tr-o partidă fără istoric : 
7—5. V. Sotiriu (Steaua) 
tot în trei seturi, în fața 
măjan (Dinamo), dar mai 
arată scorul de 6—1, 7—5, .

O partidă foarte echilibrată și spec
taculoasă, în care ambii jucători au 
avut merite egale, a fost aceea din
tre S. Mureșan (Dinamo) și Tr. Marcu 
(Dinamo Brașov). Cu un plus de ru
tină și cu mai mult calm, Mureșan 
a cîștigat cu 6—8, 6—4, 6—2, 6—2, 
anunțîndu-se un pretendent serios 
pentru lupta finală.

M. Rusu (C.S.U. Construcții) a în
vins neașteptat de ușor pe A. Ro-

6—1, 6^—1, 
a cîștigat, 
lui B. Al- 
greu decît 
6—2.

șianu (Steaua) : 6—2, 6—2, și el eșto 
calificat în sferturi de finală, unde 
îl va întâlni pe V. Marcu.'

La juniori, M. Mîrza (Progreșpi) 
l-a învins pe A. Crăciun (Dfnamoj 
cu 6—1, 6—1, urmînd a disputa azi 
semifinala cu C. Ioneșcu (Dlriamb). 
La jpte, Ecaterina Roșianu (Progre
sul) a învins-o pe colega sa de cluj?., 
junioara Mariana Hadgiu, cu 6—3, 
6—1, calificîndu-se pentru semifinală. 
Valeria Balaj (Steaua), jucîtid făr| 
greșeală, a învins-o pe Maripna Nuu- 
weiller (Dinamo) cu 6—1, 7—5 la ca
pătul unei dispute foarte frumoase.

Astăzi urmează să se dispute semi
finalei? la fete, la juniori precum șî 
finala la seniori.

S. 1ONLSCU



Nr. 7410 Sportul
A

MIINE, SE REIA ÎNTRECEREA ÎN DIVIZIA A
-e- IMPERATIVUL ETAPEI T

OPT REPETIȚII GENERALE au implicații asupra celor doi poli ai clasamentului

■■

Moi cu seamă acum, cind simțim din plin apropierea „partidei- 
cheie" a sezonului, prilejuită de vizita redutabilului team al R. D. Ger
mane la București, subordonarea totalâ a campionatului intereselor echi
pei naționale e absolut Indispensabilă. Pe parcursul a 72 de ore echi
pele primei divizii vor intra în scenă de două ori. O frecvență care 
și sub raportul verificării resurselor fizice, dar mai ales sub acela al 
controlării gradului de formă atît al selecționaților de pînă acum cît și 
a altora, pe care îi așteaptă — eventual — echipa națională, poate fi 
foarte elocventă.

Pentru reprezentativa noastră, așadar, pentru antrenorii ei, pentru 
noi toți, meciurile etapei de mîine se transformă în „repetiții generale" 

vederea jocului așa de important al „tricolorilor" de la 27 mai. 
Cu cit rolurile vor fi jucate mai conștiincios, mai convins, mai reușit, 
cu atît va crește garanția că vor fi prezentate excelent și in 'fața atit 
de ambițioșilor și bine pregătiților elevi ai lui Georg Buschner. Și obli
gația de a interpreta perfect misiunea de miine nu revine numai celor 
direct interesați, ci și partenerilor lor de intrecere care pot spune că 
au ajutat efectiv echipa națională dind „probabililor" și „posibililor" o 
replică puternică, stimulatoare, edificatoare, DAR PERFECT SPORTIVA, 
fără gesturi și atacuri care le-ar putea periclita prezența în lot.

„Repetiții generale", considerăm noi, reprezintă jocurile etapei de 
mîine și pentru uriașa masă a spectatorilor. Nu-i o mare descoperire 
aceea că publicul va juca la 27 mai un rol important. Incercînd și m i- 
nș să fie plin de căldură, dar perfect civilizat in atitudine, cu favoriții 
lui, el va da o primă probă că se poate conta pe el în acea după 
amiază cind zecile de mii de spectatori de pe stadionul „23 August' 
trebuie să facă corp comun cu reprezentativa. Credem, cu tărie, de ase
menea, că antrenorii echipelor din prima divizie, care au contribuit si 
pină acum la prezentarea in bune condițiuni la echipa națională a ele
vilor lor vor continua eforturile. Se știe foarte bjne că in fața masivei 
selecționate a R. D. Germane reprezentativa are nevoie să realizeze un 
joc cu 2—3 note peste ceea ce a reușit la Tirana. Și aceasta nu se 
va înfăptui fără o minuțioasă și competentă pregătire.

Credem în dărnicia de soluții a acestor „repetiții generale", spe
răm că ele vor îndeplini misiunea furnizării — în dimineața lui 17 mai 
— a unor jucători în plină formă iotului reprezentativ. Care angajează 
ultimul dar și cel mai important examen al primăverii. Sau, poate, al 
anul,ui...

Eftimie IONESCU

Centrul de juniori și copii S. C. Bacău

MIC BILANȚ DOPA CINCI AM DL EXISTENTA
Zilele acestea, Centrul de fotbal 

p«atru juniori și copii Sport Club 
Bacău a împlinit cinci ani de exis
tență și activitate, în structura or
ganizatorică subvenționată de 
F.R.F. Nu înseamnă însă că, înain
te de mai 1968 în Bacău, preocu
parea pentru' formarea schimbului 
de mîine s-ar fi concretizat cumva 
numai sub impulsul și imperiul în- 
tîmplării. Dimpotrivă. Cei care au 
urmărit cu interes, de-a lungul ani
lor, evoluția fotbalului băcăuan își 
amintesc cu un sentiment de ade
vărată prețuire, de strădaniile unui 
pasionat și iscusit meșter în mun
ca de instruire și educație cu co
piii, Ion Ghica, care avea în per
manență 50—60 de jucători, orga
nizați în patru echipe — două din
tre ele de juniori — toate partici
pante în competiții.

La Bacău a existat așadar o fru
moasă tradiție în ce privește instru
irea fotbalistică timpurie, tradiție 
continuată astăzi în perimetrul 
redimensionat al unei baze mate
riale superioare, de cei trei antre
nori care activează în cadrul cen
trului de juniori și copii al divizio
narei A, Sport Club: D. Chiriță. 
Ni Radu și P Gavrilescu. Pe aici, 
prin această modernă școală a I: .- 
balului, au trecut în ultimii 
ani aproape 600 de mici 
dornici să cunoască marile 
facții ale performanței. Din 
dul acestora cițiva au făcu: 
însemnați pe drumul afi 
(Simionaș — actualmente la Poli 
tehnica Iași, Enescu. promovat 
prima formație a Sport Club 
Cărpuci, selecționat in lotul 
țional de tineret sub 21 <ie 
Alții, printre care Lunca, Râileann. 
Bijjrhiu, Firici, Mocann, Ursache 
sau Cioancă, reprezintă prtm.s.un: 
care se apropie cu certitudine de 
momentul împlinirilor. în urma 
lor, generația „marilor speranțe*

fundașilor Dia- 
lotului UEFA), 

mijlocașilor

cuprinde numele 
conu (în vederile 
Ferică și Andrieș, al
Soica, Sofronie și Gb. Popa, al îna
intașilor T. Ilie și Chitara. Ulti
mul, în vîrstă de numai 14 ani, a 
fost recent promovat în echipa de 
tineret-rezerve a clubului și fo
losit in partida de la București cu 
Steaua, prilej cu care și-a făcut un 
remarcabil 
spectaculos 
dividuală.

Acesta ar 
ficient de cuprinzător, al produci 
de jucători, realiza; 
realizare, 
căuan, 
cade de activitate. Experiența 
mulată ia această scurtă p 
dă — cu 
prii cxi—3
ill 
în 
viitorul 

-trenorii 
deră că 
așteaptă 
duințelor lor, atunci rind afirmă că 
generațiile de jucători, ia eon de 
formare, inspiră garanția 
ca

debut, înscriind un 
gol, dintr-o acțiune in-

DINAMO (2)-RAPID (11)
ULTIMELE REZULTATE DI

RECTE: 1970—1971 : 1—1 și 1—1; 1971— 
1972: 1—0 și 1—2; 1972—1973 : 0—0.

Un joc de tradiție, de frumoasă ri
valitate sportivă, potențată acum șl 
de nevoia acută de puncte pe care o 
resimt ambeie combatante. Dinamo- 
viștii doresc să păstreze poziția frun
tașă în clasament, In timp ce rapi- 
diștii țin să se îndepărteze de zoaa 
periculoasă.

în vederea acestui derby de etapă 
cele două echipe au acordat pregăti 
rilcr Întreaga atenție. Joi, Rapidul 
a susținut un meci de verificare, in 
Ciulești, In comoania divizionarei B. 
Metalul, pe care a Intrecut-o cu 2—1 
(1—0). prin punctele înscrise de Ma
rin Stelian si Petreanu. Pentru puș- 

raoidistâ 
de atac

tida de mîine în formația 
iși anunța reintrarea vîrful 
Neagj.

Tot joi, Dinamo a evoluat 
căra roșie", unde a intiinil 
bucureș'.eanâ, care activează 
pionalul rn*jnici^al, Ar.e grai 
ci jvan, Lucescu și Radu N 
au semnat cu 3—0 (2—0) vi 
efiipei lor.

Astăzi, elevii lui Ion Nunweiller 
ver participa ia o Louâ sedxți de 
antrenament. întrueit Cberaa (entorsă 
ia genunchi) și Baiaclki (fractură de

Pag. a 3-a

INTERBUCU-

11
12

la Pitești, recoman- 
ultimelor rezultate, 
au uitat, probabil, 

mai cîști-

• Cuplajul interbucureștean în centrul atenției O Toate partidele

F.C. ARGEȘ (4)-ST. ROȘU (10)
claviculă) continuă să stea pe tușă, 
Dinamo va alinia mîine, după toate 
probabilitățile, „ll“-le victorios in eta
pa precedentă la Brasov.

ARBITRUL PARTIDEI: Alex. Pîr- 
vu (București).

pe „Fla- 
fermatia 
ia cam- 

:ce. Moi- 
tnw e.Iler 
rtoria e-

săptămina tre- 
am fost ca frații!...“ 
„Ața e, dar să știi

RĂDUCANU 
cwă. la Tirana. 
DUMITRACHE 
că și frăția merge numai pînă la...

campionat!“

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE: 1972—1»73: 1—4; ia arii tre
cuți, echipa studențească a activat in 
divizia secundă.

Ambele echipe s-at: pregătit eu 
osebită atenție pețisns această par: 
care este foarte impertaată adt | 
tru Steaua, cit si periru Spcrtcl 
dențesc. Steliștii au w->-
după-amiază un joc-șctaîă, oe j
perji stadion, ca divizionara C Asst>- 
buzu! (scort 4—2). In afara t-.dzspcni- 
bil-tăților c 
net), a deve
I,

A

cort

a

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1970—1971 : 0—1 si
1971—1972 : 1—2 
1—3.

Meci atractiv 
dat de tradiția

Campionii nu 
că de multă vreme n-au 
gat în fața brașovenilor. Palmaresul 
de mai sus este edificator.

De data aceasta, s-ar părea că 
momentul este favorabil lui F. C. Ar
geș, aflată în plină ascensiune, în 
timp ce Steagul roșu ocupă abia lo
cul 10.

Pentru acest meci, piteștenii dispun

de întregul lot. (Duminică, probabil, 
va reintra și Dobrin). Ei au efectuat 
zilnic antrenamente. Din cauza ploii', 
jocul de joi, cu Chimia Rm. Vîlcea, 
a fost anulat.

Steagul roșu s-a pregătit la Bra
șov, unde, joi, a susținut și un meci 
amical cu formația Oltul Sf. Gheor
ghe, pe care a învins-o cu 2—0. Naghi, 
Ghergheli, Rusu și Oltcanu con
tinuă să fie indisponibili, iar folost- 
tea lui Alecu este incertă. Antreno
rul Proca are, deci, probleme deose
bite în alcătuirea formației.

ARBITRUL PARTIDEI : C. NiCU- 
lescu (București).

DE AICI SE REIA
CAMPIONATUL DIVIZIEI A

4
6
4
7
6
7
9
8
7
9
8

10
10
9

13
9

Univ. Craiova 
Dinamo 
C.F.R. Cluj 
F. C. Argeș 
Steaua
S. C. Bacău 
Jiul
Petrolul 
C.S.M. Reșița 
St. roșu
Rapid 
„U" Cluj
F. C. Const.
U.T.A.
A.S.A, 
Sp. slud.

22
22
22 9
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
9
9
9
8
6
7
5
7
6
5
8
4

7
4
9
4
7
6
4
6
9
6
9
5
6
8
1
9

35-26
34-23
25-17
34-19
30-18
24- 27
30-30
17-22
25- 28
28-17
21-21
19- 33
20- 27
21- 31
26- 36
23-37

29
28
27
26
25
24
22
22
21
20
19
19
18
18
17
17

JIUL (7) - UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)

De miercuri, studenții bucureșteni 
se antrenează „în familie". întreg e- 

lor este apt de joc, antreno
ri. ă i astfel la îndemînă mai multe 
s: Iuții de alcătuire a formației.

Deși evoluțiile celor două protago- 
ttiste Ir. partidele anterioare au fost 
diferite (Steaua — întrecută de Sport 
C -a Bacău chiar la București; Spor- 
tui studențesc — neînvinsă încă în 
retur), echipa militară păstrează pri
ma șansă în meciul de deschidere al 

de dumi- 
valorice a

ULTIMELE REZULTATE : 1970— 
1971 : 1—0 și 0—1 ■; 1971—1972 :
3—0 și 0—4 ; 1972—1973 : 1—4.

Partidă de miză, așa cum este 
considerată, pe țiună dreptate, orice 
întîlnire în care evoluează lidera 
clasamentului. Universitatea 
die că se descurcă bine pe 
altor echipe, clar Jiul are 
neonorate față de propriii 
teri, în fața cărora a evoluat doar 
de trei ori în acest retuir, obținînd 
un punctaj nesatififăcător (3 p).

în perioada de întrerupere stu
denții oraioveni s-au pregătit fără 
trei dintre 
ponenți ai 
motivează 
fața lui F.
micală de . ...... .__ ____
timele vești din Craiova : echipa se 
află la Tg. Jiu unde s-a deplasat 
de miercuri pentru un meci de antre
nament cu Pandurii din localitate, 
contramandat însă în ultima clipă 
din cauza vremii 
chipa va sosi la

a dove- 
terenul 
datorii 
supor-

jucătorii de bază, com- 
lotului A. Absența lor 

oare usturătorul 3—6 în 
C. Argeș, în partida a- 
duminica trecută ? Ul-

nefavorabile. E-
Petroșani, depla-

cuplajului interbucureștean 
nici, datorită superiorității 
loruiui de care dispune.

ARBITRUL PARTIDEI: 
Pupo viei (București).

Gheorghe

F.C. CONSTANTA (13)-PETROLUL (8)

sîndu-se cu autocarul, duminică di
mineața.

Jiul a efectuat antrenamente zil
nice, obișnuite, punctate de un meci 
internațional (scor 1—2) în com
pania lui Volga Gorki (U.R.S.S.).

ARBITRUL PARTIDEI : K. Ghe- 
migean (București).

CUPLAJUL
REȘTEAN VA ÎNCEPE, TO

TUȘI, LA ORA 17
După cum am mai anunțat, du

minică va avea loc pe stadionul 
„2.1 August" din Capitală al doilea 
cuplaj interbucureștean al sezo
nului.

Prima partidă, Sportul studen
țesc — Steaua, va începe la ora 
17 (ca și celelalte meciuri din 
țară), fiind transmisă, în direct, 
pe micul ecran, după care, în 
„vedetă" vor juca Dinamo și 
Rapid.

,U“ CLUJ (12)-C.F.R. CLUJ (3)51

un singur semn de întrebare: M. Bre- 
tan, ușor accidentat.

ARBITRUL PARTIDEI: Eni. 
nescu (Vaslui).

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970—1971: 1—2 si 1—1: 1971— 
1972 : 1—0 și 1—0, 1972—1973: 1—2.

Dacă pînă în această ediție a Divi
ziei A, C.F.R. a j'ucaț mereu cu sabia 
lui Damocles deasupra capului, . în 
timp ce „șepcile roșii" n-aveau pro
bleme cu retrogradarea, de astă dală 
rolurile sînt inversate. Interesant de 
urmărit, deci, această partidă, în care 
„U“ va alerga; setoasă, după cele 
două puncte puse în joc, iar C.F.R. 
— evoluînd relaxat — va căuta să nu 
le piardă, țintind un loc în clasament 
cum, probabil, nici n-a visat. Stu
denților clujeni ar trebui să Ie fie 
teamă de o nouă lovitură a lui Adam, 
golgeterul lor din anii trecuți! în a- 
ceăstă perioadă de întrerupere, pro
babil că elevii lui Onisie au... medi
tai mult la modalitatea-anihilării fos
tului lor echipier, pregătindu-se cu 
multă atenție și susținînd două me
ciuri de verificare: cu U.T.A. (0—1) și 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii (3—2). 
Au absentat Anca șl Mureșan, plecați 
cu „tricolorii" la Tirana.

C.F.R.-ul trebuia să joace joi la 
Alba Iulia. dar, din cauza timpului 
nefavorabil, s-a renunțat la acest 
meci. în tabăra dr. Rădulescu există

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE: 1970—1971: 1—0 si 0—6; 1971— 
1972: 4—2 și 0—2; 1972—1973: 1—4.

Se va afla, duminică seara, la în
cheierea etapei a 23-a, U.T.A., pe ul

GADJA către ANCA: „Ții minte 
ce mi-ai făcut, anul trecut, cind 

eram in locul tău ?“
Desene de S. NOVAC și AL CLENCIUd hlrtiei și speranțe mărturisite. 

-ul terenului se consideră 
3 a avea un rol preponderent (în 
F.C. Constanța a cîștigat la Plo- 

Acesta să fi fost motivul pen- 
re Petrolul a optat miercuri 

> pertidâ în deplasare, la Bu- 
Sloria (2—1) ?
gazdă a întîlnit trei adver- 

lerioada de întrerupere: Ști- 
stanța, propria formație de 
zerve și Delta Tulcea. 
rrîul nici o indisponibilitate, 
nța, doar Negoescu. Se nre- 
. deci, formațiile din etapa

cijtiS
mai
De 

de fotbal

£1 tabloul, poate nu su- 
ției 

■ealizaț; sau in curs de 
în pepiniera clubului bâ- 

in răstimpul unei s-?m.âe-

efect direct 
selecție

rinei 
jucători, 

satis- 
rin-

MARCU: „Te fac o horă, Naidine?" 
NAI DIN : — „Nu, mai bine te fac 

o „bătută" 1eu..

UNIVERSIADA ȘI
dm peg l)

S1MBATA

Rotterdam, 
perioadei

la 
im

an

ULTIMELE 
RECTE 
1972; »

s-ar 
dacă 
„Re- 

va

„CUPA EUROPEI
. pen-

fiind — și apreci- 
la adevărata lor 
veți avea probleme 
nu este, oare, prea 
dată ?

pTng : am 
6d mg 

de Cristal"
ATLETISM. Stadionul Republici, 

ora 17.30: întâlnirea internaper-a-ă 
de juniori București—Praga.

BASCHET. Teren Floreasca, Ce la 
ora 16.30: Arhitectura — Progresul 
(f. B), Universitatea — Olimpia Bucu
rești (f. B), I.E.F.S. n — Progres-1 
(rn. B).

CICLISM. Velodromul Dinamo, era 
16: concurs internațional (probe : 
4 000 m echipe șl semifond 75 ture).

FOTBAL : Teren Progresul, era 
17 : Progresul Buc. — Metalul Buc. 
(div. C).

POPICE. Arena Giulești, ora 18: 
Rapid București — Constructorul Ga
lați, pârtldă din cadrul campionatu
lui masculin, divizia A (primele trei 
schimburi).

VOLEI. Sala Constructorul, de la 
oră ÎS: București II — Moscova,
București I — Varșovia (f), Bucu
rești — V&rșovia (m), meciuri în 
cadrul competiției „Trofeul Capita
lelor".

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora io : Întâlnirea internațională de 
juniori București — Praga.

lerente
ir. cep 

scutabii, un 
rezultate și 

apropiat 
centrului
de-abia de acum 
rodul propriu-zis al stră

Pe undeva, o

acearra

să credem că U 
de bilanț vx3 at 
m-T-T realizări

. măsura așteț

in fru i_4e 
b-i C3dlficuiîăp.

cocverub: 
bune ii 

altfel și an 
consi

inaiate

Rj—^d. pe 
ri-e din

ARBITRUL PARTIDEI; G. Blau
valorii, 
uvitiți 
iaszru-

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1J72—1973 : 2—0 ; în celelal- 

ci.’ț. . C.S.M. Reșița a activat în 
rizia B.
Dună couă succese consecutive, ob- 

acasă. reșițenii au de efectuat 
deplasări consecutive. Prima 
Mureș, acolo unde echipa an- 

-.rer .-.i de Bone, în pofida talentați- 
1 _■ .ctitori de care dispune, a ajuns 
pe marginea prăpastie). Pentru gazde 
nu p „te exista, deci, dccît condiția 
• dacă ele vor să se mai gîn-
oească La răminerea în prima scenă. 
Nici reșițenii, însă, nu vor să piardă 
frumoasa poziție de la mijlocul clasa
mentului, unde au urcat pe neaștep- 
tate. De aici, un meci echilibrat, de 
?_ptă. dar (sperăm!) și sportiv. Tîrg-

mureșenii, care miercuri au jucat cu 
Textila Odorhei (scor 2—2) și care 
anunță titularizarea Iui Țevi în linia 
de atac, cred în victorie, mai ales că 
va intra, probabil, și Boloni. Dar nici 
reșițenii nu au plecat vineri, la Tg. 
Mureș, fără iluziile lor. chiar dacă, 
Beldeanu a intrat în conflict cu echi
pa din motive disciplinare (iar?!) 
Ambițioasa echipă a lui Reinhardt 
iși mai leagă speranțele de reintra
rea lui Neagu în linia ofensivă și de 
verva lui Dudu Georgescu si Atodi- 
resei, autori a cite trei goluri în 
amicalul de la mijlocul săptămînii 
(8—0 cu Metalul Oțelul Roșu).

ARBITRUL PARTIDEI: Nicolae 
Rainea (Bîrlad).

.. ATLETISM

S.C. BACĂU (6)-U.T.A. (14)

timul loc al clasamentului? întreba
rea are ceva șanse de răspuns afir
mativ... Dincolo de aceste calcule, tre
buie să remarcăm că situația echipei 
arădene poate deveni foarte grea, cu 
atît mai mult cu cit nici programul 
meciurilor din finalul campionatului 
nu prea constituie motive de liniște 
pentru ea. Băcăuanii au posibilitatea 
ca, prjn două meciuri- consecutive pe 
teren propriu, să aibă un cuvînt de 
spus în lupta de la ambii poli ai cla
samentului (în etapa următoare vor 
întîlni pe F.C. Argeș). Nu trebuie să 
uităm nici faptul că' echipa băcăuană

a furnizat în etapa trecută marea sur
priză, învingînd pe Steaua. Dar va 
cîștiga ea și în fața U.T.A.-ei ?

Ambele echipe au susținut, miercuri 
meciuri de verificare. U.T.A. a în
vins pe Vagonul Arad cu 7—0 (Do- 
mide 2, Condruc 2, Kun 2 și Axente), 
iar băcăuanii cu 2—0 pe Petrolul Moi- 
nești (Pană și Volmer). Singurele pro
bleme în alcătuirea celor două for
mații le ridică accidentarea lui Pîrvu 
(este posibil să joace Schep în locul 
său) și... refacerea lui Margasoiu, 
care îl va înlocui, probabil, pe Comă- 
nescu.

ARBITRUL PARTIDEI: C. Petrea 
(București).

CLASAMENTELE PE POSTURI
ALE DIVIZIEI A

BASCHET. Teren Fi 
ora II: P.T.T. — 
B), Universitatea 
(ra. B).

FOTBAL. Stadionul Dinamo. 
14: Dinamo — Rapid (tint 
di o nul .23 Augus:“, ora E 
studențesc — Steaua (div. 
19: Dinamo — Rapid (div. 
ren Politehnica, ora 13: Sportul 
den țese — Steaua (tineret); 
Constructorul: Unirea Tricolor Bjc.
— Flacăra roșie Buc.; teren Elec
tronica : Electronica — T.MJB.: te
ren Voința : Voința Buc. — Tehno- 
metal Buc.; teren Dinamo : Dir.a_~.o 
Obor — Laromet Buc. (toate meciuri 
din cadrul Diviziei C, cu ora de în
cepere 11).

POPICE, Arena Constructorul, ora 
8: Constructorul București — Petro
lul Ploiești; arena Giulești : ~
București — Constructorul 
meciuri din cadrul 
masculin, 
IV—VI).

VOLEI, 
ora 10: 
București _ ________ ____ _______
— Varșovia (m), meciuri In cadrul 
competiției .Trofeul Capitalelor*.

ene de la 
iȘ> bilanțul

divizia

Rap.d 
Galați, 

campionatului 
A (schimburile

Sala Constructorul, de la 
București n — Varșovia. 

I — Moscova (f), București

de ce sâ mâ
îorxiiaâ
-Cupa 
chiar daci tot 3n 
— și slat a treia 

:e din lume a se- 
Nici medalia de 
terdam nu-i de 
u, desigur, că nu 
It, dar Intr-un fel 

-am dat seama de aceasta chiar 
:nri. In ziua concursului. cind 

ZS—&*TI VÎZ at pe o nistă străină.
— Au trecut două luni de 

ultimul concurs de sală. Cind 
C primul in aer liber?

— Voi participa Ia concursul 
publicați de primăvară. N 
dacă la gard:
sau 
guranțâ 
cu R.F.
2 iunie.

la
va

re-
știu încă 

. poate la lungime 
Ia 100 m. Voi alerga Insă 

cursa de garduri la’ 
Germania și Olanda

cu si- 
meciul 
de la

Este posibil deci ea 
oficială să o facețicursă

la jumătatea anului. Dacă

prima 
abia 

nu pu-

numi acest lucru risc, 
că, șinceri 
lucrurile 

valoare — nu 
la acest meci, 
tirzie această _____

— X’j cred. încep sezonul tîrziu, 
c: •■rece mi-am planificat vîrful de 
formă pentru luna august; nu am 
de ce să mă grăbesc. Și apoi, alerg 
Ia antrenamente întreaga cursă de 
garduri.

— Ce înseamnă, de fapt, pentru 
dv. luna august ?,

— înseamnă Universiada de 
Moscova (16-21 august), cea mai 
portantă competiție a acestui 
pcstolimpic și mai înseamnă semifi
nala „Cupei Europei" de Ia București 
(5 august), la care va participa, prin
tre altele, și echipa R.D. Germane 
si. sper, Annelie Ehrhardt. O voi 
Intîlni pentru a 5-a oară și vreau 
ca, de data asta, rezultatul să fie 
altul decît In confruntările prece-. 
dente. Acestea sînt principalele mele 
obiective din acest sezon. E puțin ?

— Nu e puțin, mai ales că, 
sintem convinși, rezultatele bune 
vor fi și altele, la concursurile 
mai mici; sînt rezultate pe care 
lumea le așteaptă și în care spe-

,ră îndreptățit. în privința recor
dului mondial ce ne puteți spu
ne ?

— Chiar dacă sezonul a debutat 
cu două recorduri ale lumii foarte 
spectaculoase nu cred că -anul de 
după MUnchen va abunda în aseme
nea evenimente, mai ales în alergă
rile de viteză. Recordul la garduri 
âre o foarte bună valoare și 
putea să reziste tot anul. Dar, 
în august, vintul care bate pe 
publicii", întotdeauna din față, 
face o excepție...

— Ați renunțat definitiv la

Vă prezentăm a doua situație generală, 
pe posturi, care rezultă din tetalizarea 
notelor acordate jucătorilor din Divizia 
A de către revista „FOTBAL". Tre
buie să menționăm că punctajul pe 
care îl găsiți în dreptul fiecărui jucă
tor e in funcție și de numărul de me
ciuri jucate. Astfel, un fotbalist care 
lipsește unul sau inai multe jocuri (din 
motive de accidentare. pentru suspen
dări etc.), va suporta handicapul aces
tor absențe prin pierderea punctelor 
respective. Așa trebuie să explicăm lipsa 
unor jucători de frunte din primele 
locuri ale clasamentelor pe care vi le 
prezentăm. __

Vă reamintim, de asemenea, că acel 
jucători care au fost utilizați în mai 
multe compartimente, sînt trecuți intr-un 
clasament separat, al 12-lea, în evidența 
noastră. Și iată acum, pe primii cinci 
fotbaliști din fiecare post :

161 p ; 3. Kiss (C.S.M. Reșița) 154 p ; 4. 
Grlgoraș (Rapid) 152 p ; 5—6. Sameș (U- 
nlv. Craiova) și Ciupitu (Petrolul) 151 p.

FUNDAȘI LATERALI STINGĂ : 1.
Czako (A.S.A.) 159 p : 2. Popovici (U.T.A.» 
154 p: 3. Anghellni (Steagul roșu) 151 P : 
4. Kafka (C.S.M. Reșița) 148 p ; 5. ~ 
ber (Petrolul) 146 p.

MIJLOCAȘI DREAPTA : 1. Anca
Cluj) 160 p ; 2. M. Bretan (C.F.R. _ 
152 p ; 3. Pușcaș (C.S.M. Reșița) 151 p :
4. Strîmbeanu (Univ. Craiova) 147 p ;
5. Cozarek (Petrolul) 144

MIJLOCAȘI STINGĂ : 
(C.S.M. Reșița) 179 p ; 2. 
(Dinamo) 173 p ; 3. M.
Argeș) 166 p ; 4. Dincuțâ (Petrolul) 155 p; 
5. Cadar' (Steagul roșu) 147 p.

Gru-

(..U- 
Cluj)

p.

1. Beldeanu 
R. • Nunweiller 
Popescu (F.C.

— Ați renunțat definitiv la pro
iectul recordului mondial Ja 200 
mg care vă atrăgea acum 2-3 ani ? 
S-a oficializat și distanța de 400 
mg....

— Nu, nu mă mai interesează 200 
mg, e o distanță neclasică. La 400 

e o 
ex-

nici nu vreau să mă gîndesc, 
probă infernală. Am avut o 
periență de plat și-mi ajunge I îmi 
voi concentra atenția, așa cum am 
spus, asupra Universiadei și asupra 
întîlnirii cu recordmana mondială și 
campioana olimpică la „Cupa Euro
pei".

PORTARI : 1. Adamache (Steagul roșu) 
172 p ; 2. Răducanu (Rapid) 162 p : 3. 
Gadja (C.F.R. Cluj) 162 p ; 4. Stan (F.C. 
Argeș) 159 p ; 5. Gliiță (S.C. Bacău) 
156 D.

FUNDAȘI LATERALI DREAPTA : 1—2. 
Tănăsescu (Sportul studențesc) și Lupu 
(C.F.R. Cluj) 161 p ; 3. N. Ionescu (Pe
trolul) 152 p ; 4. Sătmăreanu (Steaua) 
148 p ; 5. Pop (Rapid) 147 p.

FUNDAȘI CENTRALI DREAPTA : 1.
Georgevici (C.S.M. Reșița) 175 p ; 2. Boc 
(Rapid) 165 p ; 3. Tonca (Jiul) 162 p ;
4. Antonescu (F.C. Constanța) 161 p ;
5. Tudorie (Petrolul) 159 p.

FUNDAȘI CENTRALI STINGĂ : 1. Vlad 
(F.C. Argeș) 170 p ; 2. Pojoni (U.T.A.)

EXTREME DREAPTA : 1. Trol (F. C.
Argeș) 161 p ; 2. Pantea (Steaua) 145 p : 
3. Țarălungă (Univ. Craiova» 143 p ; 4. 
Atodiresei (C.S.M. Reșița» .142 p ; 5—6. 
Lucescu (Dlnamo) și Uifăleanu („U" 
Cluj) 141 p.

ATACÂNȚI CENTRALI DREAPTA : 1. 
Mulțescu (Jiul) 165 p ; 2. Naghi (A.S.A.) 
155 p ; 3. Domide (U.T.A.) 146 p ; 4.
Țegean (C.F.R, Cluj) 143 p ; 5. Soo („U" 
Cluj) 133 p.

ATACANȚI CENTRALI STINGĂ ; 1,
Mureșan (,,U“ Cluj) 151 p ț 2. Mureșan 
(A.S.A.) 149 p 3. Dumitrache ‘ 
142 p ; 4. Adam (C.F.R. Cluj) 
Roznai (Jiul) 136 p,

EXTREME

(Dinamo)
138 p ; 5.

cu Albania, un pas important

-y,et Campionatul de fond
TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES

FOTBAL : • 4—1

Din 
cuprins :

(Urmare din pag 1)

___ __  __ . pe drumul calificării 
în Campionatul mondial — reportaj cu fotografii de la Tirana. • Prezentarea 
echipei sțeagul roșu Brașov G „Echipa mea nu trebuie să piardă 1“ — susține 
noul antrenor al Rapidului, Tache Macri, într-un interviu acordat în exclu
sivitate revistei „SPORT”. • Ajax Amsterdam din nou în finala C.C.E.

TENIS DE MASA ș Marla Alexandru, o strălucită ambasadoare a spor
tului românesc — amplu fotoreportaj cu campioana mondială.

BOX : Un turneu al marilor campioni — reportaj cu cele mai fru
moase imagini (unele color) de la „Centura de aur“.

RUGBY : Mal mult, mai bine... — considerații după ■ „Turneul F.I.R.A.", 
cîștigat de echipa de juniori a României.

GIMNASTICA : Cine este Nadia Comăneci ?
ATLETISM : Igor Ter Ovanesian se retrage...
Reportaje din sportul școlar, paginile de „Magazin sportiv", serialul 

„Din legendele sportului cu pedale" etc., întregesc acest interesant număr în 
culori al revistei SFORT nr. 9, pe care vă recomandăm să vl-1 procurați din 
timp.

Iată primii trei clasafi in concursul 
seniorilor :

SCHIF 8+1:1. Steaua (L Ocneanu, 
P. Papp, FI. Stănescu, A. Rehac, V. 
Petrescu, St. Ristea, E. Santea, P. 
Poenaru + FI. Sandu) 30:54,3, 2.
Dinamo 31:19,0, 3. Politehnica Timi
șoara 35:00,4 ; 4 VlSLE F.C. : 1. Di
namo (A. Silaghi, M. Cergă, Fr. 
Hoff, S. Pană) 31:26,0, 2. Steaua 
31:54,0, 3. Politehnica Timisoara
34:53,6 ; 4 FARA ClRMACI : 1. Dina
mo (E. Tușa, D. Ivanov, I. Cacencu, 
Fr. Papp) 32:21,3, 2. Steaua 32:49,3, 
3. Politehnica Timișoara 35:38,0 ; 
4+1 RAME : 1. Dinamo (Gh. Moldo- 
veanu, P. Ceapura, St. Tudor, Gh. 
Gherman + L. Lovrenschi) 33:29,2, 
2. Steaua 34:22,0, 3. Marina Mangalia

36:06,8 ; 2 VISLE : 1. Steaua (T. 
Constantin, N. Popa) 34:33,0, 2. Di
namo 35:41,7, 3. Politehnica Timișoa
ra 35:49,5 ; 2 FARA CIRMACI : 1.
Dinamo (I. Oanță, D. Grumezescu) 
36:09,4, 2. Steaua 39:12,8, 3. Marina 
Mangalia 42:05,6; SCHIF 2+1: '
Dinamo (E. Gall, C. Dănilă + 
Gheorghiu) 38:33,5, 
mișoara 
SCHIF 
(Steaua) 
(C.N.U.) 
tehnica Timișoara)

Simbătă dimineață (ora 10) pe 
programul campionatului de fond fi
gurează șase probe pentru juniori, 
pe distanța de 5 000 m, iar după-a- 
miază, de la ora 16, vor avea loc 
patru curse (7 000 m) deschise ca
tegoriei tineret și alte patru rezerva
te junioarelor (3 000 m).

40:29,3, 3. 
SIMPLU :

38:21,7, 
40:05,7, 3.

1. 
Gh.

2. Politehnica Ti- 
Steaua

1. G. Mercuță
2. N.
Gh. Fritz (Poli- 
40:12,0.

40:50,0 ;

Oprișan

Mîine va avea loc la București j--, — ---’--- -r-‘-------- ■ — *

Doamnei nr. 2,
17.00, tragerea specială 
care acorda participanțllor 
me DACIA 1300, DACIA 1100, 
în Iugoslavia pe COASTA 
ȚIEI, excursii în BULGARIA 
CIA, precum șl numeroase 
în bani de valoare fixă șl 
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR !
• Programul concursului Pronosport 

de duminică 13 mai 1973 este urmă
torul : I: Dinamo — Rapid ; II : Sportul 
studențesc — steaua ; III : F. C. Cons
tanța — ' Petrolul ; IV : Universitatea 
Cluj — C.F.R. Cluj ; V : Jiul - Uni
versitatea craiova ; VI : F. C. Argeș — 
Steagul roșu ; VII : A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița ; VIII : S. C. Bacău — 
U. T. ^Xrad ; IX : Florentina — Ala- 
lanta ; X : Juventus — Internazionale ;

Miine va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din’ strada 

“cu începere de la ora 
Pronoexpres 

autoturis- 
excursii 

DALMA- 
— GRE- 

premii 
variabilă.

XI : Lanerossi — Ternana ; XII : Lazio 
— Verona ; XIII : Palermo — Roma.

Pentru a veni în sprijinul participan- 
ților publicăm din vreme și programul 
concursului următor de duminică 20 
mai 1973 : I : Politehnica Iași — Meta
lul București ; II : Metalul Plopeni — 
Ceahlăul ; III : C. S. Tîrgoviște — 
Galați ; IV : Nitramonia Făgăraș 
Minerul Baia Mare ; V : Olimpia Ora
dea — Metalurgistul Cugir ; VI : Ata- 
lanta — Lanerossi ; Vil : Bologna — 
Cagliari ; VIII : Internazionale — Fio
rentina ; IX : Napoli — Lazio ; X : 
Roma — Juventus : XI : Ternana — 
Palermo ; XII ; Torino — Sampdoria ; 
XIII : Verona — Milan.
• înaintea tragerii speciale Prono

expres de duminică 13 mai 1973, la 
ora 17.00 va avea Ioc tragerea la sorți 
a autoturismelor atribuite la concursul 
special

F.C.

Pronosport din 22 aprilie 1973.

NUMEREJLE EXTRASE LA TRAGEREA 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 889.169 
EXTRAGEREA I ; 68 46 45 41 38 19 31 37 
EXTRAGEREA A II-A : 2 29 12 14 16 52 17 7 

Plata cîștigurilor de la această tragere se va 
de la 19 mai pînă la 26 iunie 1973 ; în țară de la 
1973 inclusiv.

LOTO DIN 11 MAI 1973
Iei
25

63
face astfel: în Capitală
22 mai pînă la 19 iunie

STINGĂ : 1.
(C.F.R. Cluj) 166 p ; 2. Gyorfi

3. Florea (C.S.M. Reșița) 
Lică („U1 J, “

Marcu (Univ. Craiova) 142 p.
JUCĂTORI FOLOSIȚI IN MAI RțJJLTB 

COMPARTIMENTE : 1. Pescaru (Steagul 
roșu) 170 p ; 2—3. Deselnicu (Univ. Cra
iova) și Vișan (C.F.R. Cluj) 157 p ; 4. 
M. Sandu (Sportul ștudențesc) 147 p ; 5. 
Hajnal (A.S.A.) 145 p.

roșu) 159 p ;
153 p ; 4. "'

Petrescu 
(Steagul

Cluj) 144 p ; 5.

METALURGISTUL CUGIR - 
VOLGA GORKI 1—0 (1—0)

La Cugir, s-a disputat miercuri întîl- 
nirea internațională amicală dintre for
mația locală Metalurgistul 'și Volga 
Gorki (U.R.S.S.). Victoria a revenit for
mației gazdă cu scorul de 1—0 (1—0)» 
prin golul marcat de Ian'cu (miri. 36). 
Calitatea partidej a avut de suferit din 
cauza terenului desfundat de ploaia 
care a căzut tot timpul. (Mihai VIL- 
CEANU-coresp.).

Miine, pe stadionul Politehnica
MECI INTERNAȚIONAL DE OLD-BOYS

Milne, pe stadionul Politehnica, în 
completarea programului finalelor Poli- 
tehniadei — ediția 1973, va avea Ioc un 
interesant cuplaj fotbalistic. Incepind de 
la ora 11.30 se vor intîlni echipele de 
„old-boys" Sportul studențesc și bunav 
Ruse, iar de la ora 13 formațiile de ti
neret Sportul studențesc și Steaua.



Turneul divizionar de baschet feminin

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
A MAI FĂCUI UN PAS 

SPRE EVITAREA RETROGRADĂRII

W

A XXVÎ-a EDIȚIE A „CURSEI PÂCIÎ“

ITALIANUL BALLARDIN
I

A CÎȘTIGAT ETAPA A ll-a

CLUJ, 11 (prin telefon). Campio
natul republican de baschet femi
nin a fost reluat vineri cu meciu
rile etapei a XXII-a, desfășurate în 
Sala sporturilor din localitate și 
încheiate cu următoarele rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— VOINȚA TG. MUREȘ 10—59 
<45—30). Timp de zece minute mu- 
râșencele au jucat de la egal la 
egal cu adversarele lor, tabela de 
scor indicînd în min. 10. doar 21—20 
pentru Universitatea. Dar. în urmă
toarele șase minute. Schnebli. Go- 
ian. Grosskopf și Villanyi au rea
lizat o suită de zece coșuri față de 
numai unul înscris de Voința. Deci 
4ț—22 în min. 16 și de aici, antre- 
hoarea Ruxandra Vittman și-a pu
tut permite să ruleze întregul lot, 
fără ca succesul să-i fie periclitat. 
Au marcat : Goian 20, Schnebli 16, 
Villanyi 16. Grosskopf 14, Balogh 2, 
Doboși 2 pentru Universitatea, res
pectiv Opriciu 30, Lorincz 10, 
Brassay 8, Lueaci 7, Papp 2, Dai- 
chendi 2. Au arbitrat bine A. Ata- 
naseseu și Șt. Grecii.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
— SĂNĂTATEA SATU MARE
5‘—34 (24—15). într-o întrecere
foarte importantă pentru ambele e- 
chipe (amenințate să retrogradeze), 
bucure? tencele au dominat catego
ric, datorită unui plus de pregătire 
tactică și respectării disciplinei de 
joc. Baschetbalistele de la Sănăta
tea au greșit la început folosind a- 
părarea în zonă, iar cînd au trecut 
în ..om lâ dm“ agresiv s-au apro
piat. refăcînd din handicap, oină la 
două coșuri (min. 23 : 21—25. min. 
25 : 23—27). Dar eforturile au fost 
..plătite" prin comiterea a nume
roase greșeli personale, fapt ce a 
dus la .eliminarea a patru jucătoare. 
Au marcat : Gugu 19. Godeanu 14. 
Roată 1. Bara bas 4, Gheorghe 2, 
Guranda 8, Pescăruș 9 pentru Con
structorul. respectiv Mihalie 8. Ol
tean 1, Kercso 6. Pataki 1. Hor
vath 6. Pod 8, Susan 4. Au arbitrat 
bine Fr. Took și M. Ioneseu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 57—48 (26— 
19). Fruntașele campionatului au do
minat permanent, dar nu au reușit 
să se detașeze decisiv niciodată. Au 
marcat : Savu 21, Boca 17, Pruncu 
14. Demetrescu 4. Taflan 1 pentru 
Politehnica, respectiv Liliana Radu
lescu 12. Andreescu 7. Firlinger 6, 
Ionaș 6. Tatiana Radulescu 6, Savu 
5. Mateescu 4. Varga 2. Au arbitrat 
bine I. Știrbii și D. Ganea.

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA CLUJ 48—44 (34—22).
Considerat derb,y-ul zilei, meciul a 
dezamăgit, deoarece ambele echipe 
s-au întrecut în greșeli de tehnică 
și ratări, chiar și din poziții foarte 
clare. Rezultatul a fost hotărît în 
primele 12 minute. în care bucu- 
reștencele au profitat de slăbiciunile 
apărării clujencelor și au luat un 
avans consistent (26—7). Cînd bas
chetbalistele de la Universitatea au 
aplicat presingul, diferența a înce
put să scadă treptat, dar victoria a 
revenit oină la urmă feroviarelor, 
întrucît gazdele au ratat exasperant 
Au marcat: Sulitnan 17, Basarabia 
12. Ivanovic! 10. Tal 2. Raeoviță 3. 
Găescu 4. pentru Rapid, respectiv 
Merca 9. Nefa 7. Moraru 7. Szekely 
5. A. Farcaș 2. Jighișan 2. Lazăr fi. 
E. Farcaș 6. Arbitrii A. Ivan și G. 
Mahler au condus cu multe greșeli 
îndeosebi în aprecierea faulturilor.

I.F.F.S. — CRIȘUL ORADEA 
86—37 (54—15). An marcat ■ Szabo 
22. Pantea 14. Giurea 2. Salcu 2. 
Iftimie 2. Deak 10. Petrie 10. Bă
lai 9. Nanii 2, Tita 13 pentru 
I.E.F.S.. respectiv Caseti 4. Tonor 2 
Dudas 9. Balogh 4, Boilor 2. Varsa 
4. Steinberg 2. Chvatal 10. Au - 
bitrat bine I. Dinescu și A. Ca- 
raman.

Programul de sîmbătă. ora 9.45 : 
Constructorul — Politehnica, Vo
ința Tg. Mureș — I.E.F.S. : . a
16.30 : Crișul — Sănătatea. Voința 
București — Universitatea Cluj. 
Rapid — Universitatea Timișoara.

D. STÂNCULESCU

EUROPA OLIMPICA PE DRUMUL 
UNEI COLABORĂRI FRUCTUOASE
Ing. Lia Manoliu, membră a comisiei de lucru a Adunării generale a C. N. 0.

Cu toate că Europa este leagănul 
Olimpiadelor antice și — prin oame
nii de seamă dați umanității — a 
renăscut aceste tradiții creînd miș
carea olimpică actuală și Jocurile 
Olimpice moderne, totuși Comite
tele naționale olimpice europene nu 
au încă o organizație proprie, un 
cadru organizat unde să dezbată șt 
să hotărască asupra principalele» 
probleme care le frămîntă.

Cea de a IV-a Adunare generală 
a C.N.O. europene, recent înche
iată la Monte Carlo. a avut drept 
scop tocmai crearea premiselor pen
tru realizarea unei unități a aces
tora in cadrul diversității de pro
bleme existente. In cuvintu! par: - 
cipanților s-a subliniat necesitatea 
unei consultări mai largi intre so 
cialiștii din Comitetele oi no.ee eu
ropene, a folosirii bogate; lor ex
periențe pentru prom v.a.-ea mișcă

PENTRU XîECil L CI ROMANIA l\ ..CLPA DAVIS“

TOM OKKER ÎN ECHIPA OLANDEI
In cursul zuei 

mă din Haga ne

Turneul de la Boumemoeth
DIN NOD FINALA

NÂSTASE—PANATTA!
LOSDIl. 11 <Ace.-p.-e»l- — I.:

Tiriac iRo-nlx.) — Adr a=o Fa---va

a*r probei de dubiu &a:bot. U* x*v- 
tase (Români» m Juaa G.«ben isp*- 
ni» »u inlreem ru 3—i. *—X « per*- 
ciirx spaniolă Cim^n-J —

rii olimpice, pentru creșterea con
tinuă a performanțelor sportivilor 
din țările continentului nostru, în 
sfirșit. necesitatea discutării unor 
aspecte de prim orc." din mișcarea 
olimpică și prezentarea lor în fața 
Comitetului Interna: renal Olimpic : 
raționalizarea Jocurilor Olimpice, 
Jocurile sportive europene etc.

Cele 28 de Comitete naționale c- 
imp.ee europene, reprezentate prin 
16 președinți. 8 vicepreședinți și 20 
de secretari generali, au reușit. în 
patru jumătăți de ri. să 
o ordine de zi consistentă, 
tipie și diverse prooleme
mteres pentru m olimpică, cu
rezonași îi nu wn—i la nivelul con
tinentului nostru.

saCsfactîe identita- 
or.nre Ia unitatea 

oaauvarea și conso- 
r; si fraternității

abordeze 
cu m ai
de mare

Mcnti'ttâm cu 
tea de vederi c. 
europeană. la p

• ce ter a s-a asigurat 
r.muius ei jucător, pro- 
Tota Okker. in vederea 
itemaficoale Oicnda — 
programată sâptâmina 
■Mi -Cupei Davis', 

echipier al reprezentati- 
Jan Hordijk. 

între acesta și al trei- 
Nicfc Fleun. să fie ales 

de dublu penTa Tom

ser s -2 anunțat sosirea 
tpntri pentru luni, cînd 
i se uBoazcâ din S.U.A., 
t jwte ia o serie de tur- 
—u t _• C T. Ultima sa 
: <■ ir. finala de dublu

fost învins. 
Marty Ries-

dintre sportivii și popoarele Euro
pei, în spiritul securității și coope
rării tuturor țărilor europene.

Pentru ca toate problemele dis
cutate și propunerile făcute de par- 
ticipanții la dezbateri să găsească 
ecou in viața practică a C.N.O. eu
ropene. Adunarea generală a ho- 
tărit crearea unei comisii de lucru, 
care să studieze și să selecționeze 
problemele esențiale .și să prezinte 
la Adunarea generală din 1974 
citeva propuneri concrete privitoare 
la statutul acestei organizații, la 
viitoarea colaborare europeană, la 
picurile europene, la raționalizarea 
J.O.. la dezvoltarea sportului de 
performanță etc.

Printre cei 9 membri ai acestei 
comisii se află și ing. Lia Manoliu, 
maestră emerită a sportului, cam
pioană olimpică la J.O. de la Me
xico. vicepreședinte al C.N.E.F.S. și 
al C.O.R. încă de la prima sa par
ticipare la o astfel de reuniune in
ternațională, prin intervențiile sale 
la unele din punctele de pe ordinea, 
de zi, împărtășind și din experiența 
proprie, s-a impus în fața audito
rului, determinînd în ultimă in
stanță pe președintele Adunării ge
nerale. contele Jean de Beaumont 
(Franța), care este in același timp 
și prim-vicepi'eședinte al Comitetu
lui Internațional Olimpic, să o soli
cite — în consensul Adunării — ca 
membră a comisiei de lucru. în ca
drul acestei comisii, ing. Lia Mano
liu va studia și va elabora un con
cept asupra esenței și viitoarei dez
voltări a sportului de performantă 
în Europa, dovedindu-se încă odată 
și cu acest prilej, prestigiul de care 
se bucură mișcarea sportivă din 
țara noastră.

în finalul Adunării generale a 
C.N.O. europene,: contele Jean de 
Beaumont, a fost reales în funcția 
de președinte, ikr Jean Weymann 
(Elveția) în calitate de secretar ge
neral.

Anghel VRABIE
secretar general 

al Comitetului Olimpic Român

BRNO, 11. Cea de a doua etapă a 
celei de-a XXVI-a ediții a „Cursei Pă
cii" a avut loc pe distanța de 135 km, 
care separă orașele Pardubice și Brno.

In general s-a rulat compact și în 
cea mai mare parte a cursei nu a fost 
nimic interesant de semnalat.

Cu 15 km însă înainte de sosire, din 
plutonul fruntaș au reușit să fugă trei 
alergători, Baliardiu (Italia). Mihailov 
(Bulgaria) șl Grifflts (Anglia). După 
un sprint final pasionant. italianul
Bailardin a cîștigat cu o lungime ” de 
bicicletă, urmat de Mihailov 'și ‘ Grif
fits. învingătorul a fost cronometrat cu 
2h 54:18.

Sîmbătă se desfășoară etapa a treia 
pe ruta : Brno — Dubnica, 156 km.

TELEX • TELEX 6 TELEX
La Szombathely, au continuat între
cerile turneului de calificare pentru 
faza finală a campionatului european 
masculin de baschet. lată rezultatele în
registrate : Turcia — Belgia 87—63: Un
garia — Anglia 99—83: Grecia — Finlan
da 112—83: R.F. Germania — Portugalia 
95—56. După patru etape, în clasamentul 
turneului conduc neînvinse echipele 
Turciei și Greciei, cu cite 8 p.
■
Campionatele unionale de scrimă au 
continuat la Odessa cu proba de sabie, 
cîstigată de fostul campion mondial 
Viktor Sidiak. Pe locurile următoare 
s-au clasat Eduard Vinokurov și Vladi
mir Pavlenko. In turneul final, primii 
trei clasați au realizat același număr 
de victorii, fiind departajați în- urma 
unor întiLnlri de baraj. De remarcat că 
Viktor Sidiak câștigă pentru prima oară 
titlul de campion al U.R.S.S. la această 
armă.

Cea de-a 33-a ediție a competiției auto
mobilistice de la P.A.U.. contînd pentru 
Campionatul european (formula II). a 
fost câștigată de sportivul francez Fran
cois Cevert. Concurând .pe o mașină 
,,El£-2 Ford". învingătorul a parcurs 
193.200 km in lh 30:49,77, cu o medie 
orară de 127,625 km.
M
în sferturile de finală ale turneului de 
tenis de Ia Dallas (Texas), care contea
ză pentru campionatul grupării W.C.T., 
jucătorul american Stan Smith l-a în
vins cu 6—4. 6—2, 6—1 pe australianul 
John Alexander. In semifinale. Smith 
îl va întâlni pe Rod Laver (Australia).
Si
La Copenhaga, în cadrul Campionatului 
european de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Danemarcei și R.F. Ger
mania. Fotbaliștii vest-germani au ter
minat învingători cu scorul de ‘̂ —0 
(1—0) prin golurile marcate de Schaefer 
(min. 22) și Worm (min. 49).
R
După disputarea a 14 etape, în Turul 
ciclist al Spaniei continuă să conducă 
belgianul Eddy Merckx, urmat de spa
niolul Jose Pesarrodona — la 45 sec., 
francezul Bernard Thevenet — la 2:12,0.

Pe locurile TV—Vin s-au clasat în or
dine Lihaciov (U.R.S.S.), Bartonlcek 
(Cehoslovacia). Danguillaume (Franța), 
Rodian (Danemarca), Prchal (Cehoslo
vacia), toți în același timp : 2h 56:07.

Cicliștii români au sosit cu grosul 
plutonului, care a fost cronometrat cu 
timpul de 2h 5«:07. Teodor Vasile s-a 
clasat pe locul 23. In clasamentul ge
neral individual conduce acum bul
garul Mihailov, urmat de Surkowskl 
(Polonia).

Etapa a 14-a. desfășurată pe traseul 
Irache — Bilbao (182 ’km) a fost cîști- 
gată de spaniolul Juan Zurario cu 
timpul de 5 h 00:42.

Tn „Marelui Premiu al Austriei" Ia nio- 
•tociclism, finlandezul Jarno Saarinen 
(.,Yamaha"), a terminat învingător la 
două curse : 250 cmc, cu o medie orară 
de 157,220 km și la 5Oo cmc. cu o medie 
orară de 168,550 km. întrecerea rezer
vată motocicletelor de 350 cmc s-a în
cheiat cu victoria sportivului maghiar 
Janos Drapai („Yamaha") — medie 
orară de 157,930 km. La 125 cmc, pe 
primul loc s-a clasat suedezul Kent 
Andersson (,,Yamaha“), iar cursa moto- 
clcletelor eu ataș a fost cîștigată de 
vest-germanii Enders și Engelhardt 
(,,B.M.W.“).
■
Astăzi se va disputa la Hamburg întîl- 
nirea internațională atnicală de fotbal 
dintre selecționatele R.F. Germania și 
Bulgaria. Antrenorul reprezentativei 
vest-germane, Helmut Schon, a anunțat 
că va începe această partidă cu urmă
torul ”11” : Franke, — Hottges, Cull- 
mann. Beckenbauer. Breitner. Flohe. Ca- 
pellmann, Overath, Grabowski, Muller, 
Kremers.
■
La Bologna, meciul de fotbal dintre 
echipa locală A.C. Bologna și formația 
maghiară Tattabanya. în „Cupa Euro
pei centrale", s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—0) în favoarea fotbaliștilor ma
ghiari. în urma acestei victorii, echipa 
Tatabanya s-a calificat în finala com
petiției și va întîlni formația iugoslavă 
Celik Zenika.

Cu prilejul unui concurs atletic mascu
lin, care a avut loc la San Jose (Cali
fornia), cunoscutul recordman ameri
can, Steve Smith, a cîștigat proba de 
săritură cu prăjina cu rezultatul de 5.-6 
m. Foarte disputată a fost cursa de Jtp 
yarzi plat, în care trei sprinteri: Nov- 
bert Payton, Willie Deckard șl Chuck 
Smith au fost cronometrați cu același 
timp: 9.2. Victoria a revenit lui Payton. 
Alte rezultate : disc — John Powell 
66,62 m, triplusalt Dave Tucker 16,34 m.

Finalele de lupte greco-romane ale juniorilor JUCĂTOARELE NOASTRE

NUMEROASE VICTORII
SE AFIRMA LA STUTTGART

PRIN TUȘ IN PRIMA ZI
CONSTANTA, 11 (prin telefon). — 

După ce s-au desemnat campionii re
publicani la lupte libere, pe cele trei 
saltele instalate în Sala sporturilor 
din localitate, au început întrecerile 
jtmiorilor de la greco-romane. In lup
ta pentru cucerirea celor 29 de tit
luri de campioni naționali (la cele 
două categorii de vîrstă) sînt angajați 
264 de coneurenti. Cei mai mulți par- 
ticipanți s-au înscris la categoriile 
74 kg (22), 82 kg (19). 52, 57 și 62 kg 
(cîte 18), toate la juniori mari.

Ceea ce a caracterizat întrecerile 
primei zile de concurs a fost numărul 
mare de victorii prin tuș. Spre deose
bire de disputele de la libere, în care 
maioritatea meciurilor s-au încheiat 
la puncte, la greco-romane se constată 
o evidentă diferență de valoare în- 
trei cei mai buni sportivi ai unor ca
tegorii și ceilalți concurenți. Aceasta 
s-a reflectat într-un număr foarte 
mare de victorii înainte de limită. De 
p’ldă, dintre primele 36 de meciurj, 
numai în 5 s-au dictat victorii Ia 
puncte. Aceasta nu înseamnă, insă, că 
disputele aspiranților la titlurile de 
campioni republicani au fost lipsite 
de interes, de spectaculozitate. Au 
fost foarte multe partide în care îna
inte de consemnarea tușului pe tabe
lele de punctaj se marcaseră aproxi
mativ 30 de puncte. De pildă, al trei
lea dintre frații Gyongosy (Anton) — 
la cat. 52 kg. juniori mici — în dis
puta cu Aurel Udrescu (Constanța) 
conducea după prima repriză cu 14—1. 
în următoarele trei minute de luptă, 
Udrescu a echilibrat situația și a 
luat — spre surprinderea unanimă — 
conducerea cu 15—14, pentru ca în 
ultima repriză el să finalizeze chiar 
tușul. La aceeași categorie, dar la 
juniori mari, Nicolae Gingă (campion 
european de juniori) a realizat în 
partida cu D. Magyar (Ceacova) un

scor
mentul în care arbitrul a* r 
dictînd descalificarea lui M«

puțin obișnuit. 34—2. na în mo- 
prit luo’.a 
igyar. Re-

prize. S. Botez (Iași) — . 
lotului național de juniori — a fost 
fixat cu umerii pe saltea de către 
constânțeăhu! I. Seîcean.

Alte rezultate mai importante c - 
întrecerile juniorilor mari. cat. 4S kg: 
c. ioneseu (București) b.t. 1. 
(București). K. Hornieeanu (Galați) 
b.t. C. Timan (Buzău). C. Alexandru 
(Constanța) b.t. I. Bădica (Lugoj); 
cat. 52 kg: Gh. Viman (P. <e j b.t. D. 
Fîsie (Sinaia), I. Anton (C nstanța» 
b.t. I. Linguraru (Slatina). M. Tofan 
(București) b.t. S. Marinescu (Bucu
rești), D. Tudor (Brașov) b.t. C. Xe- 
nofonte (Tulcea): cat. 57 kg: N. Bo- 
sînceanu (București) b.t. Al. David 
(Lugoj), I. Dulică (București) b.t. A. 
Ioneseu (București). N. Mareș (Bucu
rești) b.t. Gh. Fuîga (Medgidia), 
Neagu (Constanța) b.t. Șt. Kraus (Ti
mișoara).
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Competiția ciclistă 
organizată cu prilejul

Reuniune de 
mul „Dinamo". 
internațională, 
aniversării a 25 de ani de la înfiin
țarea clubului sportiv din șoseaua 
Ștefan cel Mare, a fost onorată de 
oaspeți de seamă : Omar Phakadze, 
campion mondial la viteză în 1965, 
și Serghei Kravtov, vicecampion 
mondial la viteză în 1971. Ultimul a 
cîștigat, de altfel, proba cu 11,1 sec.

Iată și clasamentul probei : 1. S. 
Kravțov (Dinamo Moscova) 5 victo
rii ; 2. O. Phakadze (Dinamo Mosco
va) 4 v. ; 3, FI. Negoescu (Steaua) 3 
v. ; 4. A. Neagoe (Dinamo Buc) 2 v. ; 
5. St. Lelbner (Dinamo) 1 v. ; 6. A. 
Vulcu (Steaua) 0 v.

Proba de urmărire individuală pe 
♦ 000 m a dat cîștig de cauză unui 
alt reprezentant al clubului Dinamo 
Moscova : Viktor Bîcov, care a par
curs distanța în 5:12,9 sec. Pe locu
rile următoare s-au clasat : Anatoli 
Artinov (Dinamo Moscova) 5:17,6, A- 
leksandr Ianusehievici (Dinamo Mos
cova) 3:17,7, Marian Ferfelea (Steaua) 
5:18,1, Serghei Kaleev (Dinamo Mos 
cova) 3:18,5,

Ultima probă a reuniunii, elimina
re cu sprinturi la 2 ture, ne-a adus 
satisfacția unei victorii a cicliștilor 
noștri. George Negoescu (Steaua), fâ- 
cîn'd o cursă inteligentă, a reușit să-l 
elimine în final pe cel mai dîrz ad
versar al său, Serghei Kaleev (Dina
mo Moscova).

Reuniunea continuă astăzi, de ia 
ora 16. (g. ș.)
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CAMPIONATUL ENGLEZ DE FOTBAL 
SFÎRȘITA LUAT NEÎNȚELEGERI

Odată cu disputarea ultimului meci 
restanță, Leeds United — Arsenal

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
9

„NEPSTADION" ÎMPLINEȘTE 20 DE ANI
încă din anul 1920 s-au alcătuit pro

iecte pentru dotarea Budapestei <;u un 
mare stadion, dar planul nu a putut fi 
adus la îndeplinire decît în anii puteri 
populare. In anul 1948 au fost începute 
primele lucrări, iar festivitatea de inau
gurare a ■ .,Nepstadion"-ului a avut loc 
de Ziua Constituției, la 20 august 1033. 
care a coincis cu un meci internațional 
de fotbal între echipele Spartak Mos
cova și Vasas Budapesta.

Tn cei aproape 20 de ani de existent.' ■ 
pe ..Nepstadion" s-au disputat peste 700 
de diferite competiții. Ia care au asistat 
circa 20 000 000 de spectatori ! primele 
recorduri mondiale pe acest stadion au 
fost obținute cu ani în urmă de către 
atleții sovietici și anume de echipa de

ștafetă feminină 3xi 
tuev a obținut 50.4 
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rele sale trecute ziarul praghez „Rude 
Pravo“.

în multe localități din R.S. Ceho
slovacă s-au luat inițiative frumoase 

această acțiune de a îndruma o- 
mu! spre mișcare, cît ' thăi multă 
m^car-?. în’'pădurile din. "țireajtfia 1b- 
:alităților mari, în locurile de agre- 
—n: iăiuralnice șoselelor, s-au ame- 
r.ajat — pentru practicarea sportu- 
lui — instalații simple, dar deosebit 
de atrăgătoare pentru cel care vrea 
să facă puțină mișcare. De pildă, în 
pa.- urile din multe orașe s-au ame- 
raret poteci pentru alergări și ero

ul poiene, s-au ridicat porticuri 
de gimnastică, s-au instalat aparate 
vntoie pentru practicarea diverselor 

.;ii. Astfel, s-au putut monta 
-;<.r.ga unui copac două inele a- 

are de lanțuri, intre doi stîlpi a 
iMt fixată o țeava de fier ■ drept 
bsră — prin tăierea unor copaci —r 
ilăt-ra: s-a făcut o bancă la înăl- 
taae de o jumătate de metru, adevă- 
ratâ „bancă de gimnastică", și s-au 
—. -. at aite aparate simple. Cei ce 
• - in aceste '.ocuri numai cu inten
ția de a se piimba. nu vor trece 
lingă toate aceste instalații, fără

. 6—1, s-a încheiat campionatul de fot
bal al Angliei. Titlul de campioană a 
revenit formației Liverpool, cu 
puncte din 
Pe locurile 
scnal — 57 
Ipswich — 
.mele două
Palace și West Bromwich Albion au 
retrogradat în liga a Il-a. Au promo
vat Burnley și Queens Park Rangers, 

în clasamentul golgeterilor, pe pri
mul loc s-a situat John Richards 
(Wolverhampton), cu 33 de goluri 
marcate, urmat de Robson (West 
Ham) — 28 și Chivers (Tottenham) — 
25 de goluri.'.....

60
42 de meciuri susținute, 

următoare s-au clasat Ar- 
p, Leeds United — 53 p, 

48 p etc. Clasate pe ulti- 
locuri, echipele Crystal

Cîștigînd primul meci, joi, din fi
nala „Cupei U.E.F.A.", împotriva Bo- 
russiei Monchengladbach cu 3—0, 
campioana din acest an a Angliei, 
F.C. Liverpool, a luat o serioasă op
țiune pentru obținerea celui de al 
doilea trofeu al sezonului. în imagi
nea alăturată, Kelvin Keegan înscrie 
din plonjon cel de-al doilea gol al 
său în poarta Borussiei (min. 31). Pri
mul gol a fost marcat în min. 20, iar 
cel de al treilea (autor Lloyd) în 
min. 61.

pe 
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ÎN JURUL
TURULUI ITALIEI^
ROMA, 11 (Agerprfcs). — Cu o săp- 

tămînă înainte de startul Turului jji- 
clist al Italiei, în jurul marii com
petiții rutiere s-au iscat neînțelegeri 
ce ar putea pune sub semnul între
bării desfășurarea normală a cursei. 
Frații Magni, conducătorii echipelor 
„Magniffex" din Prato și Florența, 
amenință să boicoteze proba organi
zată de „Gazzetta dello Sport", în 
cazul cînd nu se va revizui acordul 
prin care televiziunea si radioul să 

’ rezerve emisiuni speciale aspectelor 
din Turul Italiei. Fostul campion ita
lian Fiorenzo Magni 'a declarat că 
popularitatea ciclismului fiind în scă
dere, televiziunea trebuie să relanseze 
acest sport, acordîndu-i un spațiu mai 
mare în emisiunile sale. Există peri
colul ca mai multe echipe ale firme
lor italiene să nu se prezinte la star
tul competiției, care se va da Ia 
18 mai, după cum se știe, în locali
tatea belgiană Verviers. Pentru a a- 
plana conflictul, organizatorii cursei 
au convocat o reuniune cu antreno
rii și conducătorii diferitelor echipe 
în localitatea Imola.

PRIMII CAMPIONI EUROPENI DE JUDO
MADRID. 11, (prin telefon). — 

La Palacio de Deportes au început 
întrecerile celei de a 22-a ediții a 
campionatelor europene de judo. 
Iată primii clasați la trei din cele 
șase categorii : 80 kg : 1. BRIAN 
JACKS (Anglia), 2. J. Auffray 
(Franța). 3. H. Look (R.D. Germa
nă) și A. Gogolauri (U.R.S.S.) ; cat. 
93 kg : 1. JEAN LUC ROUGE 
(Franța). 2. D. Starbrook (Anglia), 
3. V. Solodikin (U.R.S.S.) și F. Mu- 
zaev (U.R.S.S.) : cat. — 93 kg : 1. 
SANTIAGO OJEDA (Spania), 2. G. 
Reufrey (Anglia). 3. O. Peters (O- 
lar.da) si S. N'isiharadze (U.R.S.S).

Sportivii români înscriși la aces-

te categorii au pierdut partidele din 
primele tururi : Ionel Lazăz (cat. 
80 kg) p. yusei-gachi (superioritate 
tehnică) S. Aubert (Elveția), Tibe- 
riu Solomon (cat. 93 kg) p.y. J. Ni
kolas (Belgia) și Gheorghe Dum
bravă (cat. + 93 kg) p. ippon (îna
inte de limită) H. Otto (R. F. Ger
mania).

UNGARIA ROMÂNIA 5-4
LA POLO (JUNIORI)

HPXin NTIBUTIOUL DE VOLEI

DE LA '10M0VA

SIBENIK. 11 (prin telefon). — Au 
început întrecerile turneului Inter
național de polo (juniori) la care 
participă selecționatele României, 
Spaniei, Ungariei șl Iugoslaviei. în 
primul meci, formația țării noastre 
a intilnit echipa Ungariei. La ca
pătul unei partide echilibrate, spor
tivii maghiari au învins cu 5—4
(0—1, 2—1, 2—0, 1—2). Punctele 
echipei române au fost înscrise de 
Mirea 2, Ion Gheorghe și Teodores- 
cu. în al 
— Spania 
va juca în 
Iugoslavia.

doilea meci : Iugoslavia 
5—4. Formația noastră 
continuare cu Spania și
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