
ASTĂZI, LA ARADSTART ÎN FINALA CROSULUÎ TINERETULUI 
• Bogat program premergător întrecerilor • Paralel cu finaliștii, se vor 

întrece alți 15 000 de tineri arădeni și veteranii • Cursa... organizatorilor

Duminică 13 mai 1973
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desfășoară Plenara Consiliului județean Clujfizică și sportpentru educație
Crosul tineretului își dispută astăzi ultima e" pă. La fazele anterioare au fost prezenți mii de tineri. 

MACARSCHIFoto: Theo
ARAD, 12 (prin telefon). — Am 

sosit de puțină vreme în frumo
sul oraș de pe malurile Mureșu
lui, dar ne-a fost de ajuns să pu
tem intra din plin în atmosfera 
specifică, de intense pregătiri care 
se fac aici. Pentru că sfîrșitul 
săptămînii este marcat, în acest o- 
raș, de două mari evenimente spor
tive, aparținînd celei mai complete 
discipline, atletismul: finala pe țară 
a Crosului tineretului, la care vor 
participa aproape 500 de tineri din 
toate colțurile țării, calificați în 
cadrul etapelor județene, și ultima 
fază a campionatului național de 
atletism pentru juniori II, cu peste 
600 de competitori. Profitînd de a- 
cest prilej, gazdele au hotârît să 
transforme duminica într-un ade
vărat. recital de alergări : se vor 
desfășura alte două crosuri, primul 
rezervat tinerilor sportivi din mu
nicipiul Arad (pe trei categorii de 
vîrstă — clasele V—VIII, 14—17 
ani și peste 18 ani), din școlile de 
toate gradele și din întreprinderi și 
instituții, iar al doilea deschis ve
teranilor. Un amănunt privitor la 
crosul tinerilor din municipiul A- 
rad : vineri, la ora 14 (cind listele 
de înscrieri mai erau încă deschise) 
optaseră pentru participare un nu
măr de 14 450 de alergători ! Un 
„amănunt*1, credem, mai mult decît 
semnificativ.

Participanții la finala Crosului ti
neretului au început să sosească în 
localitatea gazdă a întrecerilor încă 
de vineri. Iată cîteva spicuiri din 
bogatul program alcătuit pentru ti
nerii oaspeți: ziua de sîmbătă este 
marcată atît de pregătiri în ve
derea curselor de duminică (mate
rializate, in principal, prin recu
noașterea traseelor), cit și de vizio
narea unor demonstrații sportive de 
carting și ciclism și a unui spec
tacol artistic în sala Palatului cul
turii, susținute de sportivi din A- 
rad și, respectiv, de către formații 
din județ. Duminică este ziua re
zervată întrecerilor oficiale, după 
un program începînd de la ora 9 ■ 
categ. 15—16 ani, băieți (1 500 m) 
și fete (800 m) ; categ. 17—19 ani, 
băieți (2 000 m) și fete (1 000 m) ; 
categ. peste 19 ani. băieți (3 000 m) 
și fete (1 000 m). Veteranii își vor

distanța deîncerca forțele pe
2 000 m.

în relatarea noastră trebuie să 
mai punctăm un fapt: atenția deo
sebită — permanent resimțită — a- 
rătată finalei Crosului tineretului de 
către organele locale de partid și 
de stat, eforturile mari (solicitate, 
în mare parte, și de vremea în
chisă și de ploaia care cade de 
cîteva zile depuse pentru buna 
organizare a curselor de către re-

prezentanții secției 
C.C. al U.T.C. 
U.G.SJU.
U.T.C„ 
școlar. Consiliului județean al sin
dicatelor. Organizației pionierilor 
dtn municipiul și județul Arad.

La această oră. toate condițiile 
pentru ca finala Crosului tineretu
lui sâ fie încununată de succes sint 
asigurate.

Sport-turism din 
cei ai CJtKFlS. și 

ai Comitetului județean 
„ ai CJEF^- Inspectoratului

Radu T1MOFTE

în sala Consiliului județean al 
sirdicatelor s-au desfășurat sîmbă- 
tă lucrările plenarei C.J.E.F.S. Cluj. 
Au fost prezenți membrii C.J.E.F.S., 
reprezentanți ai învățămîntului su
perior și mediu, ai organizațiilor de 
masă și ai instituțiilor cu atribuții 
in domeniul sportului, directori de 
întreprinderi și instituții, președinți 
ai cluburilor și asociațiilor, cadre 
tehnice, sportivi fruntași.

La lucrări a luat parte tovarășul 
Ștefan Mocuța, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid. Au 
mai fost prezenți Constantin Crișan, 
secretar al Comitetului județean de 
partid. Roman Moraru, prim-vice
președinte al Consiliului popular 
județean. Ion Noja, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Ion 
Bindea, inspector general al Ins
pectoratului școlar județean, Vasile 
Popa, președintele Consiliului jude
țean al Organizației pionierilor, 
Ion Mărgineanu, secretar al Consi
liului județean al sindicatelor.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, la

lucrările plenarei a participat tova
rășul general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor prezen
tate au avut loc dezbateri fructuoa
se, care au prilejuit o abordare a- 
mănunțită a problemelor mișcării 
sportive clujene, de masă și de per
formanță.

Luînd cuvîntul, tovarășul general 
lt. Marin Dragnea a subliniat ca
racterul de lucru al plenarei, re- 
marcind maturitatea și responsabi
litatea cu care factorii cu atribuții 
în domeniul sportului privesc sar
cinile ce le revin, în contextul noi
lor obligații ce stau în fața activi
tății de educație fizică și sport, re
ieșite din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. Vorbitorul a ținut să su
blinieze puternica tradiție sportivă 
existentă în acest județ, cu posibi
lități remarcabile de a se înscrie și 
mai pregnant pe orbita sportului de 
masă și de performanță. Condiția 
esențială a obținerii unor rezultate

(Continuare în pag. a 2-a)

ETAPA A XXIII-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL
UN CUPLAJ DE MARE INTERES, AZI, IN CAPITALĂ

lubul Dinamo București împlinește, mîine, 25 de ani de existență, ani
versare care se înscrie ca un eveniment de seamă al vieții noastre 
sportive.

Constituirea, cu un sfert de veac în urmă, a acestui club, continua lui 
consolidare și dezvoltare au făcut și fac parte integrantă din ansamblul de 
măsuri întreprinse de partid și guvern pentru promovarea unei largi mișcări 
sportive de masă și ridicarea, pe această bază, a sportului de performanță 
la nivelul celor mai valoroase rezultate obținute pe plan european și mondial.

Alături de celelalte cluburi și asociații sportive din întreaga țară, bene
ficiind din plin de condițiile mereu mai bune ce i-au fost create, clubul 
Dinamo □ militat consecvent — in toată această perioadă de existență a sa
— pentru transpunerea în viață a sarcinilor pe care partidul și statul le-au pus
in fața mișcării noastre sportive, contribuind substanțial la afirmarea tot mai 
puternică a sportului românesc in arena internațională. Realizările remarcabile 
obținute au făcut din clubul Dinamo unul dintre principalii piloni oi mișcării
sportive din țara noastră (semnificativ în acest sens este și faptul că in fie
care din ultimii trei ani, el s-a situat in fruntea întrecerii inițiate de Consi-
lui Național pentru Educație Fizică și Sport), i-au conferit o carte de vizită
prestigioasă, recunoscută și apreciată ca atare nu numai pe plan național, dar 
și peste hotare.

Consecință a muncii susținute și perseverente depusă in procesul de in
struire, a abnegației și dăruirii cu care au luptat pentru culorile clubului și 
ale patriei, numeroși sportivi dinamoviști s-au impus de-a lungul anilor prin
tre protagoniștii marilor competiții europene, olimpice și mondiale cucerind 
sute de titluri și medalii (aproximativ jumătate din totalul cela- obținute de 
reprezentanții României la aceste grandioase întreceri), stabilind noi recorduri
— bilanț cc exprimă convingător inaltul potențial valoric atins de 
bucureștean.

In semn de apreciere a contribuției aduse la progresul sportului 
nesc și la afirmarea lui internațională, a performanțelor realizate de 
de reprezentanți ai clubului Dinamo au fost distinși cu titlul de „Maestru 
al sportului" și 500 cu titlul de „Maestru al sportului".

Demn de remarcat este și faptul că împreună cu sportivii, din mijlocul 
lor, au crescut și s-au afirmat antrenori și tehnicieni a căror competență este 
recunoscută și unanim apreciată nu numai in țară, ci și dincolo de fruntarii'e ei.

Sub culorile dinamoviste, însă, au crescut și s-au desăvirșit in acești oni 
nu numai mari virtuozi ai stadionului, dar — în același timp — oameni cu 
înalte trăsături morale și virtuți cetățenești, ancorați puternic în realitățile 
vieții sociale, receptivi ia comandamentele ei.

Felicitînd călduros — in numele tuturor iubitorilor sportului din țara noas- 
apreciază rezultatele — pe sportivii, an- 
cu prilejul frumosului jubileu, ne expri- 
colectiv valoros iși va propune in viitor 
înfăptuirii sarcinilor de mare răspundere 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie

clubul

româ- 
ei, 77 
emerit

ANCA GRIGORAȘ
PENTRU A DOUA OARĂ
CAMPIOANĂ ABSOLUTA 
'de GIMNASTICĂ

ORAȘUL 
GHIU-DEJ,
Sala de gimnastică din
s-a desfășurat astăzi (n.r. ieri) pri
ma parte a campionatului republi
can de gimnastică al maestrelor. 
După executarea programului impus 
(în cursul dimineții) și a celui li
ber ales (după-amiază) a fost de
semnată campioana absolută a ță
rii pe 1973. Aceasta este Anca Gri
goraș (Flacăra Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), în vîrstă de 16 ani, 
care cucerește pentru a doua oară 
consecutiv prețiosul titlu. Anca 
s-a situat în frunte după desfășura
rea exercițiilor impuse, cu un a- 
vans apreciabil față de principalele 
sale adversare (Alina Goreac și E- 
lena Ceampelea), și a știut să și-l 
mențină și în cursul după-amiezii, 
deși Alina Goreac a luptat din răs
puteri pentru victorie.

Duminică dimineață vor fi de
semnate campioanele pe aparate.

Iată primele clasate la individual 
compuși 1. ANCA GRIGORAȘ 
74,80 p, 2. Alina Goreac (Dinamo 
București) 74,25 p. 3. Elena Ceam
pelea (Dinamo București) 74,20 p.

C. MACOVEI

GHEORGIIE GHEOR-
12 (pria telefon). în 

localitate

și elevii lui. Ia antrenamentul

' •

A-
o

Scurt „colocviu" intre Constan 
efectuat, ieri, de Steaua.

Așadar. azi, pe stadionul -23 
August", cel de-al doilea cuplaj 
inter-bucureștean al primăverii : cu 
începere de la ora 17, meciul SPOR
TUL STUDENȚESC — STEAUA ; 
în continuare, de la ora 18.45. DI
NAMO — RAPID. Două meciuri 
care, indiferent de poziția in cla
sament a combatantelor, oasioneazâ 
datorită faptului că. întotdeauna.

partidele dintre formațiile bucu- 
reștene s-au disputat sub semnul

lată citeva știri de ultimă oră și 
formațiile probabile :

c

• SPORTUL STUDENȚESC. For- 
ația antrenată de Gh. Ola. în

3Csi pe

al clasamentului și, de aceea, pri
vește meciul cu foarte multă grijă. 
Antrenamentele au avut loc zilnic 
în toată perioada de întrerupere a 
campionatului și toți jucătorii sint 
valizi. Va evolua formația care a 
întrecut pe „U“ Cluj cu 2—0, a- 
dică: Suciu — Tănăsescu, Kraus, 
M. Sandu. Manea — Culda. Cazan 
— Leșeanu, Moldoveanu, Chihaia, 
Lucaci. S-ar putea să fie utilizat și 
Cnperman, dar nu se știe pe ce 
post al înaintării.

drea — Grigoraș (M. Stelian). Savu 
— Năsturescu, Dumitriu II, Neagu, 
Codreanu (Dumitriu III).

Reamintim cei doi arbitri : Gh. 
Popovici la primul meci, Al. Pîrvu 
la cel de-al doilea.

tră, care îi înconjoară cu stimă și le 
trenării și activiștii clubului Dinamo 
mâm totodată convingerea că acest 
obiective și mai îndrăznețe pe calea 
încredințate de partid, prin Hotărirea

mișcării noastre sportive, în cadrul vastului program de edi- 
socialiste multilateral dezvoltate în România.

— 2 martie a.c., 
ficare a societății

SPORTUL

CU PRILEJUL CELEI

(Citiți
Dinamo

in pagina a 3-a o amplă prezentare □ realizărilor clubului 
in cei 25 de ani de activitate)

DE A 25-a ANIVERSARI A CLUBULUI

• STEAUA. Formația militară va 
fi lipsită de aportul lui Iordănescu, 
care acuză un accident de menise. 
Sub semnul întrebării este privită 
și participarea lui Dumitru, ușor 
lovit la tendonul lui Achile de la 
piciorul drept. Formația probabilă :< 
Haidu — Sătmăreanu, Smaranda- 
che. Hălmăgeanu, Cristache — Du
mitriu IV, Dumitru (Vigu) — Pan- 
tea, Tătaru, Răducanu. Năstase.

• DINAMO. Retrași la Săftica, fot
baliștii echipei din șos. Stefan cel 
Mare au pregătit cu multă atenție 
partida cu Rapid, un joc de tra
diție. de frumoasă rivalitate spor
tivă. Datorită indisponibilităților 
(Batacliu. Cheraa), dar și reintră
rii lui Dinu, antrenorul Ion Nun- 
weiller a anunțat următoarea e- 
chipă : Cavai — G. Sandu, Dobrău, 
Dinu. Deleanu — Moldovan, Săt- 
măreanu II. Nunweiller ăl — Lu- 
eescu. Dumitrache, Fi. Dumitrescu.

• RAPID. Și antrenorul Macri 
modificări în formația sa. 
reintrării lui Neagu în li- 

atac. Avînd și trei fundași 
de valoare (Boc. Grigoraș. 
este prohab

criță 
de

Marin).
tre ei să
■lată cum arată -11
Răducanu — Pop. Boc. Marin. Co-

ȘAHISTELE ROMÂNIEI AU ÎNVINS
REPREZENTATIVA UNGARIEI: 18,5-14,5

BRAȘOV, 12 (prin telefon). — 
Reprezentativa de șah a Românie; 
a obținut o frumoasă victorie, la 
capătul celor șase runde ale în- 
tîlnirii internaționale amicale 
susținute in compania selecționatei 
Ungariei. Tn ultima zi, deși echipa 
noastră avea de remontat handi
capul de a juca la toate mesele 
cu piesele negre, șahistele românce 
au reușit să-și mărească avansul 
de scor deținut din runda prece
dentă Alexandra Nicolau a ciști- 
gat la Ariko Csapo, Elisabeta Po- 
lihroniade la Erzebet Finta, iar 
Gertrude Baumstarck a făcut re-

miză cu Zsuzsa Veroczi. Astfel, 
înaintea încheieri ultimelor tre. 
partide (Ponibsky — Teodorescu, 
Groscb — Makkai. Ivanka — Rei- 
cher). care s-au întrerupt, ech.pa 
României are un avans de patru 
puncte in scorul general al întîl- 
nirii și nu mai poate fi ajunsă 
din urmă : 18’:—14'

Iată acum și rez. 
te ale 
ziu in 
xandra

rlp

• Festivitatea incepe la ora 10 • își dau concursul 4000 de tineri și tinere • Printre participant:

campioni olimpici și mondiali, numeroși sportivi de frunte ai țării • Ansambluri de cite 1000 de persoane

Plecate din 5 puncte — Satu Mare. Zalău. Baia Mare, Suceava și Botoșani — ștafetele organizate d« 
către asociațiile sportive Dinamo au străbătut o mare parte a teritoriului țării Ele vor aduce astăzi salutul 
tuturor sportivilor dinamoviști colegilor lor care sârbă toresc a 25-a aniversare a clubului Dinamo București 

In fotografie, un aspect surprins pe stadionul din Oradea la trecerea ștafetei

latele eoafpîe- 
înoheîate tîr- 

de vineri: Ale- 
Maria Porubsk» 
Polihroniad- — 
Margareta Pere-

rundei a 5 
seara zilei
Nicolau — 
Elisabeta

I.uiza Hon fi 1—0.
vornic — Erzebet Finta 1—0. Ger

„TROFEUL CAPITALELOR"LA VOLEI
Sala Constructorul a găzduit, ieri 

după-amiază, întîlnirile din cea de 
a doua zi a competiției internațio
nale de volei „Trofeul Capitalelor", 
la care participă reprezentativele

PROGRAMUL DE AZI

Ora 10 :
București 
București 
București

II — Varșovia (f) 
I — Moscova (f) 
— Varșovia (m)

ale orașelor Moscova,de juniori
Praga, Varșovia și București.

în deschiderea programului s-a 
disputat partida dintre echipele 
feminine Moscova și București II. 
Conform așteptărilor, voleibalistele 
moscovite s-au impus destul de 
ușor în fața puțin experimentatei 
garnituri secunde a Bucureștiului.

Tinerele jucătoare sovietice au do
minat lupta la fileu, prin Plato
nova, Petrova sau Voronina, au 
realizat acțiuni mai coerente, de
pășind apărarea 
Doar în puține momente 
cum s-a 
cind de la 2—7 s-a 
perarea 
du-se chiar și avantaj 
tetul bucureștencelor a dovedit că 
poate să • realizeze mai mult, dar 
lipsa de experiență le-a creat un 
complex psihic de inferioritate, 
care și-a pus hotăritor amprenta 
asupra întregii evoluții. ?n felul 
acesta, echipa sovietică a cîștigat 
cu 3—0 (8, 9, 6). păstrîndu-și șan
sele intacte în lupta pentru pri
mul loc în clasament. Dintre ju
cătoarele care au fost utilizate în 
echipa română, doar Eugenia Mi- 
lencu și Margareta Lăluț s-au re
marcat printr-o prezentă mai ac

tivă și mai eficace. A condus N.

întîmplat în

handicapului.

bucureștencelor. 
așa 

primul set. 
reușit recu- 
consemnîn- 

8—7 — sex-

Leonosici (România) — cu scă
pări, ajutat bine de S. Sinițki (Po
lonia).

Avînd în vedere modul cum au 
jucat junioarele poloneze în par
tida precedentă, cu Moscova. în 
prima zi. ne așteptam ca echipa 
București I să-și adjudece victo
ria fără prea multe dificultăți în 
confruntarea cu sextetul Varșoviei.

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag a 4-a)

Carmen Puiu (Bucu
rești I) a reușit să de 
pășească blocajul volei
balistelor poloneze Ba 

churek și Langner
Foto : Pau] ROMOȘAN

trude Baumstarck — Mana
.—■ s. Suzana Makkai — 

,—- j. Margareta
Eva Karakas 1—0.

■■eroc
■seu

Banka 
Zsuzsa
Tecdo-

Carol GRCIA-coresp.

SE

-

bar

. ..

Sărbătorirea a 25 de ani de exis
tentă a clubului Dinamo București 
va fi marcată astăzi, incepind de 
la ora 10. pe stadionul din Șos 
Ștefan cel Mare, de un veritabii 
festival sportiv, bogat în numere

interesant, la 
vor aduce contribuția a- 

4 000 de tineri și tinere, 
ei se vor afla numeroși 
de frunte ai țării, repre- 
ai clubului Dinamo, care

-

■ rv

A.

1

. ■.

de atracție, variat, 
care își 
proape 
Printre 
sportivi 
zentanți
in marile întreceri sportive ale lu
mii au cucerit laurii victoriei. Iată 
de altfel, programul :

• Defilarea secțiilor clubului Di
namo București

• Sosirea ștafetelor asociațiiloi 
Dinamo

• Demonstrații cu ciini de mili
ție (ștafete, piste cu obstacole, a- 
părarea conductorului, acțiuni ale 
patrulelor pentru prinderea infrac
torilor șa.)

• Ștafeta pompierilor
• Demonstrații de lupte, box, 

gimnastică, ciclism, atletism, hand-

bal, călărie și judo, efectuate d 
sportivi ai clubului Dinamo, di: 
rîndurile cărora remarcăm pe Ni 
eolae Martinescu. Victor Dolipsch 
Calistrat Cuțov, Paul Dobrescu, loi 
Mexe, Ștefan Laibner, Argentin. 
Henis și Leonida Caraiosifoglu.

• Ansamblu de gimnastică exe
cutat de 1 200 de micro-agenți de 
circulație

• Dansuri populare executate de 
.ătre 1 000 de pionieri

• Ansamblul de gimnastică artis
tică și acrobatică al Institutului de 
Educație Fizică și Sport (600 de stu
denții

• Meciul de fotbal Dinamo — 
Steaua (fostele glorii ale celor două 
cluburi sportive)

• Meciul de fotbal Dinamo — 
Rapid (tineret).

INTRAREA ESTE LIBERA.

in campionatul republican de canotaj fond

DISPUTE EXTREM DE ECHOIBRATE 
LA JUNIORI

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). — 
în cea de-a doua zi a campiona
telor republicane de canotaj fond, 
care se desfășoară pe Bega, evolu
ția juniorilor a fost urmărită de 
un mare număr de timișoreni.

Proba de debut a întrecerilor — 
desfășurate azi de-a lungul unui 
traseu de 5 000 m — a adus la start 
echipajele de 4 vîsle fără cîrmaci. 
La capătul unei curse foarte bune, 
barca clubului C.F.R. Timișoara a 
obținut un frumos succes, întrecînd 
cu aproape 14 secunde teamul de

la Steaua. Notabilă este și evoluția 
echipajului de la Școala sportivă 
1 București, clasat Pe locul trei.

La schif 2 vîsle. Steaua a cucerit 
primul titlu de juniori, în această 
ediție a campionatului, fiind urmată 
de echipajul Voinței Arad, care a 
lăsat și el o frumoasă impresie. în

Horia ALEXANDRESCU 
Petru ARCAN

(Continuare in pag a 2-a)



Pag. a 2-a Sport»! Nr. 741Î

f

A FACE SPORT LA CHEIA
ESTE... 0 PROBLEMĂ,
DAR TREBUIE GĂSITĂ

„CHEIA- REZOLVĂRII El
Vălenii de Munte — Măneciu — 

Cheia — Muntele Roșu — iată un 
Itinerar mult circulat, în ultima 
vreme, de iubitorii turismului. La 
sfîrșit de săptămînă, punctele tu
ristice de la capătul acestui traseu 
— Cheia și Muntele Roșu — atrag 
mii de excursioniști, îndeosebi 
din Ploiești, București. Buzău. în
săși Valea Teleajenului, în partea 
superioară, oferă un cadru natural 
spleqdid, cu podoaba verde a co
pacilor, cu văile pîraielor pe care 
le adună, cu poienile îmbietoare 

, ce se află de-a lungul său.
Printre turiști zărim oameni de 

toate vîrstele, veniți aici în cău
tarea destinderii, foloslndu-și tim
pul liber pentru refacerea forțelor. 
Cum și în ce fel se face acest lu
cru, depinde bineînțeles de prefe
rințe, de vîrstă. Firește, cei vîrst- 
nicl sînt mulțumiți cu o ușoară 
plimbare. în schimb cei tineri sînt 
mai pretențioși (și pe bună drep
tate) dorind un repaus mai activ: 
un joc de volei, baschet, popice, 
handbal, tenis de masă sau chiar 
fotbal.

Dar, odată ajunși la Cheia sau 
la Muntele Roșu, din toate aceste 
dorințe nu se poate împlini nici- 
una I

La Muntele Roșu, unde natura 
oferă locuri admirabile — platouri 
netede — pentru practicarea spor
tului și unde s-ar putea amenaja 
un teren de volei sau handbal nu 
există nici o bază sportivă simplă!

Am stat de vorbă cu unul din
tre administratorii cabanei. Mircea 
Ălcxe, care recunoștea că lipsa 
unei baze sportive se face simțită 
la Muntele Roșu. „La noi vin. în 
timpul verii. în mare majoritate 
tineri. în Ioc să aibă o preocupare 
sportivă, el sînt nevoîți de cele 
mai multe ori să stea ta jurul ca
banei într-o completă Inactivitate, 
ca să nu mai amintesc de aceia 
care își petrec timpul la restau
rant consumînd băuturi alcoolice!

Ce să mai vorbesc despre posi
bilitatea amenajării unui bazin de 
înot (20—25 m) în aer liber? Noi 
dispunem de apă din belșug, dar 
nici măcar pentru alte dotări ele
mentare, cum ar fi dușurile, torul 
tutelar. O.J.T. Sinaia, nu a alocat 
fondurile necesare".

De la Muntele Roșu 
la Cheia în căutarea 
de sport. Dar și aici. 
Deși în jurul hotelului 
xistă hectare de teren 
nui nu î-a trecut 
amenajeze un Ioc

a-formată în restaurant 1 Doriți _ 
dresa ? „Bufetul Cheița" de pe ma
lul plrtiașului cu același nume I 
Aici, pentru construirea acestei 
popicării s-au cheltuit cîteva zeci 
de mii de lei. Acum, pentru trans
formarea ei în terasă-restaurant se 
adaugă alte mii de lei. Rentabilitate, 
nu glumă! Forurile în drept, 
C.J.E.F.S. Prahova, O.J.T. Sinaia, 
n-au nimic de spus în legătură cu 
această evidentă încălcare a ho- 
tărîrilor în privința amenajării 
și păstrării bazelor sportive ?

Este absolut necesar ca în aceas
tă stațiune, ca și la cabana Muntele 
Roșu, să se găsească „cheia" pentru 
rezolvarea problemei pe care o 
ridică fireasca dorință de a face 
sport a oamenilor muncii 
aici Ia sfîrșit de săptămînă 
concediu. Este o cerință care re
zultă clar din Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu 
voltarea continuă 
zice și sportului.

veniți 
sau în

privire la dez- 
a educației fi-

Ion OCHSENFELD

DE CE S-A SUSPENDAT

RALIUL PORȚILE DE FIER — 
O COMPETIȚIE REUȘITĂAUTOMOBILISM i

■=7

S-a încheiat cea de a doua ediție 
a Raliului Porțile de Fier — o in
teresantă manifestare sportivă, care 
a constituit, categoric, o reușită.

De astă dată, în Raliul Porțile de 
Fier — plecarea s-a dat la Belgrad, 
iar sosirea a avut loc la Timișoara 
— au participat 50 de echipaje. Vic
toria, așa cum se știe, a revenit e- 
chipajului campion al României for
mat din Eugen lonescu-Cristea și 
Petre Vezeanu pe o mașină R 12 
Gordini. Succesul celor doi alergă
tori români este deosebit nu numai 
pentru faptul că ei au reeditat vic
toria de anul trecut, din prima edi
ție, cît mai ales pentru modul în 
care s-au detașat în recenta între
cere automobilistică, 
victorioși la categoria peste 1300 cmc 
(unde în concurs erau mașini BMW, 
Alfa Romeo, Volkswagen 1500), cîș- 
tigînd detașat probele speciale de la 
Avala și Vîrfuri (la Avala, ce! mai 
bun cuplu iugoslav, format din Jiva- 
novici și Tomici, a realizat timpul 
de 3’03“ față de 2’49“ al cuplului ro
mân). Victoria echipajului nostru, 
obținută în eompania unor alergă
tori de valoare, cit experiența con
cursurilor internaționale, confirmă 
clasa sa ridicată, seriozitatea cu 
care s-au pregătit cei doi concurenți. 
Comportări remarcabile au avut 
Dorin și Cornel Motoc, care, nespe
rat, au sosit pe locul II la categoria 
peste 1300 — ceea ce dovedește că

Ei au ieșit

avem 
valoare. S-au mai remarcat în 
drul acestei curse dificile I. Crăciun 
(deși ,.s-a întîlnit” doar în concurs 
cu mașina sa Fiat 124). I. Borbel.v, 
precum și echipajele Graef-Curtov, 
Finichi-Popa și Răuță-Belu.

Concluzia care s-a desprins după 
încheierea acestei curse este că Ra
liul Porțile de Fier s-a afirmat 
drept o întrecere sportivă remarca
bilă, fiind în același timp o manifes
tare puternică a prieteniei dintre 
sportivii celor două țări. Se va or
ganiza, evident, și cea de a III-a 
ediție, cu atlt mai mult cu cît ra
liul s-a dovedit și un util schimb 
de experiență între automobiliștii 
români și iugoslavi. Nu este exclus 
ca în anul viitor să fie invitați și 
alergători din alte țări (anul acesta 
s-au primit asemenea cereri de în
scriere,, însă ele nu au putut fi ono
rate deoarece sosiseră prea țîrziu).

O ultimă mențiune : pe întregul 
traseu, organizarea a fost apreciată 
de către concurenți drept foarte 
bună. în ceea ce privește secțiunea 
parcursă pe teritoriul țârii noastre, 
meritele revin, bineînțeles, Automo
bil Clubului Român.

!-2

ETAPA DE DIRT-TRACK...

în prezent un nou cuplu de 
ca-

Modesto FERRARINI» HANDBAL, s
DINAMO - VOINȚA

15-13 (8-7)

ASTAZI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
M

0 ETAPA A MARILOR INCERTITUDINI
Prima etapă după frumoasa vic

torie de la Tirana ! O etapă în care, 
probabil, cele 7 stadioane din 
pitală și din țară vor fi pline 
tru că nu știm dacă a existat, 
va, în acest campionat vreo 
mai echilibrată și mai

Ca- 
Pen- 
cum- 
etapă

importantă

SPORTUL STUDENȚESC

DINAMO

F. C. CONSTANȚA 
UNIVERSITATEA CLUJ 
A.S.A. TG. MURES 
SPORT CLUB BACĂU 
JIUL
F. C. ARGEȘ

Toate celelalte partide

lalte dueluri nu se poate pronostica 
un învingător cert, chiar dacă logica 
oferă atîtea avantaje în favoarea 
unor echipe-gazdă. Dar, oare, putem 
afirma cu certitudine că cea mai în 
formă echipă a primăverii, F. C. 
Argeș, nu este neliniștită, chiar

PROGRAMUL ETAPEI

STEAUA
(Stadion „23 August", ora 17) 
RAPID
(Stadion „23 August", ora 18,45) 
F. C. --------------
GF.R.
C.S.M.
U.T.A.
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
STEAGUL ROȘU

încep Ia ora 17.

ale clasa-
XXIII-a

PETROLUL 
CLUJ
REȘIȚA

am coborît 
unui teren 

deziluzie, 
turistic e- 

plat. nimă- 
prin minte , sâ 

______ _ _  __ de agrement 1 
In stațiunea Cheia nu există nici 
o posibilitate de a face sport ! Ba 

popice cu două
o posibilitate de a 
mai mult, arena de . . 
piste asfaltate a fost si ea trans-

Duminică, la Sibiu, s-a desfășu
rat un concurs motociclist de dirt- 
track care a avut un rezultat ne
așteptat. Campionul ultimilor trei 
ani — Ion Bobilneanu — a fost 
invins de Cornel Voiculescu. O vic
torie clară, obținută Pe drept, care 
deschide noi perspective dirt-track- 
ului de la noi. în afara lui Bobil
neanu, pentru titlul de campion vor 
lupta deci în acest an C. Voicu
lescu, Al. Datcu ș.a. De neînțeles 
însă atitudinea publicului din Si
biu, care... l-a huiduit " " * *
pe tînărul și talentatul 
cînd acesta a urcat pe 
locul rezervat, e drept, 
sibianului Bobîlneanu 1

La Sibiu a fost însă un concurs 
amical și nu etapă de campionat, 
cum anunțasem, din cauză că cele 
trei echipe — Voința Sibiu. 5 ago
nal Arad și Metalul București — 
nu au prezentat numărul de aler
gători cu care sc înscriseseră. Și 
astfel, etapa s-a suspendat, intrueiț 
la start erau doar 15 alergători și 
nu 16 cîți prevede regulamentul.

Acestea sint faptele. Este aproa
pe de necrezut cum înțeleg con
ducerile celqr trei secții să parti
cipe la acest campionat republican. 
Din diverse motiv» au lipsit aler
gători cîte doi de la Vagonul

și fluierat 
Voiculescu 
podium In 
de obicei.

$i MetaluL unul de la Voința — 
și astfel etapa s-a suspendat Din a- 
ceastă ..întimplare" se poate trage 
insă șî o altă concluzie in afara 
aceleia că etapa de la Sibiu * fost 
privită cu neseriozitate. Conduce
rile secțiilor angrenate in acest 
campionat (antrenori : Paul Enes- 
cu — Metalul: Constantin Cara- 
btilea — Voința ; Todor Zoritti — 
Vagonul) nu s-au ocupat suficient de 
creșterea unor motocicliști tineri. 
Există stadioane eu piste ear* au 
costat bani, exiști motociclete, dar 
— acesta-1 adevărul — lipsește pre
ocuparea. Si cînd ne gîndim că clu
bul Metalul și-a desființai secțiile 
de motocros și viteză pentru a se 
ocupa ta exclusivitate ce 
traot_

Categoric, dată fiind baza 
riali existentă t'renuri și 
delete), pentru dirt-track se 
face mai mult

Ieri, pe terenul Voința din 
pitală. s-a disputat partida 
handbal din cadrul etapei a XXV-a 
a diviziei A dintre formațiile mas
culine Voința și Dinamo. La capă
tul unei partide destul de echili
bra:». victoria a revenit dinamo- 
viștilor cu scorul de 15—13 (8—7). 
Meciul a fost, in general, echili
brat în prima repriză și la înce
putul celei secunda (6—6 în min. 
22. 8—8 în min. 40 și 9—9 în 
42).
tișt
victori* pe

Cele mai 
scris Papp 
3 pentru 
pecfiv An
Voința Bucure(M.

dîrt-

AL)

. TEN l.S

Ca- 
de

min.
în Enaiul întilnirii, dinamo- 

s-au distanțat, obținînd o 
deplin meritată.
multe goluri le-au în-

5. D. Marin 4 și Licu 
Dinamo București, res-

gh.e! 7 si Dima 4 pentru

IN „CUPA DINAMO"
FINALA SE VA JLCA l\TRE I. SAXTEI SI V. SOTIRIU

MATEICA. DROBETA TURNU 
MARIN NTDELEA. COMUNA 
M. APOSTOL. COPȘA MICA, 
ridicați aceeași problem* : 

” doilea gol a»

FLORIN 
SEVERIN. 
OARJA Ș> 
In esență, ---------
cine a înscris cel de-al -------  .
echipei noastre, în recentul meci de la 
Tirana, cu Albania : Troi sau Dumitra- 
cite 7 Această întrebare — firească — 
este urmarea faptului că în ziarul nos
tru a fost indicat ca marcator al golului 
Dumitrache, in timp ce In alte relatări 
golul este atribuit lui Troi. Și dv. vreți 
să știți unde este adevărul 1 Legat de 
acest gol. s-au petrecut două lucruri a 
fel de adevărate : 1. Troi este ce', care 
a trimis mingea spre poarta albaneză. 
2. Dumitrache este jucătorul care a atins 
mingea. înainte ca ea să fi depășit linia 
porții- Probabil că mingea ar fi intrat, 
oricum, in plasă, meritul fiind, prin 
aceasta, al lui Troi. Dar. cum un goljțu 
este.., gol decît atunci ctad mingea 
pășește linia porții, cu întreaga ei

de- 
cir-

cumferînță — și acest lucru nu s-a 
tîmplat înainte de intervenția lui Du- 
mitrache — golul se cuvine atribuit — 
cestuia din urmă. Transmiterea fazei, la 
televiziune n-a putut, tn orice caz, să 
lămurească pe deplin lucrurile. Dar, cu 
ocazia meciului cu R.D. Germană, Du- 
mitrache și Troi au prilejul de a fl .- 
chit : Dumitrache să trimită mingea spre 
poartă și Troi să intervină înainte ca 
ea să fi depășit linia porții. Din punctul 
de vedere al calificării echipei noastre 
naționale în turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal, este tot una !

în-

a-

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora 10 : tatitalrea internațională de 
juniori București — Praga.

baschet. Teren Fioreasca, de la 
ora 10: P.T.T. — C.S.U. Pitești (m. 
B). Universitatea — Știința ploiești 
(m. B).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
14: Dinamo — Rapid (tineret); sta
dionul „23 August", ora 17: Sportul 
studențesc — Steaua (dlv. A); ora 
13,45: Dinamo — Rapid (dlv. A) ; te
ren politehnica, ora 13: Sportul stu
dențesc — Steaua (tineret); teren 
Constructorul: Unirea Tricolor Buc.
— Flacăra roșie Buc.; teren Elec
tronica : Electronica — T.M.B.; te
ren Voința : Voința Buc. — Tehno- 
metal Buc.; teren Dinamo 5 Dinamo 
Obor — Laromet Buc. (toate meciuri 
din cadrul Diviziei C, cu ora de În
cepere 11).

MOTOCICLISM : Stadionul Metalul, 
ora io : campionatul republican de 
dirt-track (etapa a in-a).

POPICE, Arena Constructorul, ora 
8: Constructorul București - ‘
lui Ploiești: arena Gluiești : 
București 
meciuri 
masculin, 
rv-VT),

VOLEI.
ora 10:
Bueurești . ----------- —. ------
— varșovia (m). meciuri în cad-ul 
'-omiJetițiel „Trofeul Capitalelor".

petro- 
Rapid 

— Constructorul Galați, 
din cadrul campionatului 

divizia A (schimburile

Sala Constructorul, de la 
București II — varșovia, 

t - Moscova (f). București

pentru problemele vitale 
mentului decît această a 
manșă. E suficient să trecem în re
vistă runda de după întrerupere, 
pentru a înțelege cite emoții gene
rează. cite planuri se fac la aceas
tă oră.

Să ne gîndim, în primul rînd, cȘ 
astăzi se va disputa încă un cuplaj 
interbucureștean care, indiferent de 
forma și numele „celor patru", a 
însemnat mereu echilibru, spectacol 
și surpriză. După-amiază, Dinamo, 
în urmărirea liderului, va dori să 
învingă, d'esigur. Echipa Iui Nun- 
weiller se gîndește la eventualul eșec 
sau meci nul al craiovenilor la Pe
troșani, alternative care, conjugate 
cu o victorie a dinamoviștilor, ar 
aduce din nou o reprezentantă a Ca
pitalei în frunte. Dar și giuleștenii 
simt frigurile ce vin dinspre zona 
retrogradării și vor juca în nume
le tradiției. In „uvertura" cuplaju
lui, o echipă neînvinsă în retur 
(Sportul studențesc) visează la ma
rea salvare, în timp ce liderul de 
toamnă — Steaua — căzut spre 
zona mediocrității, va forța prima 
victorie a sezonului de primăvară 
obținută în București. Ar putea in
dica. oare, cineva, fără rezerve și 
emoții un favorit în disputele bucu- 
reștenelor ?...

La drept vorbind, nici în cele-

dacă joacă acasă cu Steagul roșu și 
dacă reintră Dobrin ?... Ar fi ne
fondată o asemenea cutezanță din 
moment Ce brașovenii n-au pierdut 
în ultimele două campionate vreun 
meci cu teamul argeșean ; și vor

acasă, pe Bistrița, în fața greu în
cercatei U.T.A., acum, după ce mol
dovenii vin cu moralul marii sur
prize realizată la București, în fața 
Stelei ? Ar însemna să nesocotim 
planurile de salvare ale arădenilor 1 
Cine poate fi sigur de șansa hîrtiei 
și în dispute ca C.F.R. — „U“ Cluj, 
F.C. Constanța — Petrolul, A.S.A. 
Tg. Mureș — C.S.M. Reșița, Jiul —- 
Universitatea Craiova 1 Pentru câ, 
să nu uităm, studenții clujeni, con- 
stănțenii și mureșenii, fiind la un 
pus de retrogradare, nu își permit să 
piardă nici un punct, și de cele 
mai multe ori din mari griji s-au 
întrupat atîtea victorii nete. Mai 
ales că, în privința constănțenilor, 
s-a observat în ultima vreme o re
venire de formă, iar feroviarii clu
jeni, care n-au pierdut de 12 etape 
(! !). se descurcă mai greu pe tere
nul propriu. In ceea ce-1 privește 
pe lider, el joacă împotriva fostului 
său antrenor, Ștefan Coidum, ceea 
ce poate fi foarte greu... sau foarte 
ușor.

PE AGENDA SĂPTÂMÎNII VIITOARE

DE AICI SE REIA
CAMPIONATUL DIVIZIEI A

1. Univ, Craiova 22 ii 7 4 35-26 29
2. Dinamo 22 12 4 6 34-23 28
3. C.F.R. Cluj 22 9 9 4 25-17 27
4. F. C. Argeș 22 11 4 7 34-19 26
5. Steaua 22 9 7 6 30-18 25
6. S. C. Bacâu 22 9 6 7 24-27 24
7. Jiul 22 9 4 9 30-30 22
8. Petrolul 22 8 6 8 17-22 22
9. C.S.M. Reșița 22 6 9 7 25-28 21

10. St. roșu 22 7 6 9 28-17 20
11. Rapid 22 5 9 8 21-21 19
12. „U" Cluj 22 7 5 10 19-33 19
13. F. C. Const. 22 6 6 10 20-27 18
14. U.T.A. 22 5 8 9 21-31 18
15. A.S.A. 22 8 1 13 26-36 17
16. Sp. stud. 22 4 9 9 23-37 17

face totul să continue seria succe
selor, mai ales acum, cînd au nu
mai 20 de puncte și doar trei jocuri 
de susținut acasă pînă la finele edi
ției. Ar putea, oare, cineva afirma 
că Sport club Bacău are un joc ușor,

A doua zi a finalelor de juniori la lupte greco-romane
DISPUTELE AU DEVENIT MAI

INTERESANTE

O săptâmină plină de evenimente 
fotbalistice, este aceea care vine. Iată 
o succină enumerare a lor i

Miercuri 16 mai i etapa a XXIV-a 
a Diviziei A : joi 17 mai. ora 17 i 
convocarea lotului A pentru jocul cu 
R.D. Germană ; vineri 18 mai : reuni
rile loturilor de tineret (pînă la 23 
și pînă la 21 de ani), orele convo
cărilor fiind 10, pentru lotul de pînă 
la 23 de ani, și 17 nentru cel de 
pînă la 21 de ani. Urmează ca în 
primele zile ale săptămînii antreno
rii celor trei loturi, respectiv Valen
tin Stănescu, Cornel Drăgușin si Ion 
Voica să definitiveze componenta lo
turilor de care se ocupă.

Miercuri 16 mai are loc la Sibiu 
întîlnirea dintre selecționata seriei a 
Il-a a Diviziei B și selecționata Di
viziei B a Ungariei.

ECHIPELE R.D. GERMANE
SOSESC LA 25 MAI

Forul de specialitate din R.JJ. Ger
mană a anunțat federația noastră că 
prima echipă și cea de tineret (pînă 
la 23 de ani) care vor întîlni repre
zentativele noastre la 27 și, respectiv. 
26 mai. sosesc la București vineri 
25 mai.

Delegația, compusă din 45 de 
persoane, va fi condusă de președin
tele Federației R.D. Germane, Hel
muth Riedl, membru al Comitetului 
executiv F.I.F.A., președintele Comi
siei de arbitri a forului mondial.

la cat. 68 kg credem că se vor 
clasa D. Popa (Buc.), C. Tecuceanu 
și S. Catrună (Constanța). Lupta 
pentru titlul de campion la „74 kg“ 
se va da între V. Prențiti (Bacău), 
Gh. Ciobotaru (Galați). Gh. Schipor 
(Rădăuți), sportivi cunoscuți, cărora 
li s-a adăugat. în mod surprinză
tor. S. Dincă (Brănești). V. Gabor 
(Galați). I. Avram (Reșița), R. Dreș- 
caru (Constanța). L. Cicherdea (Si
biu) au cea mai favorabilă situație 
în întrecerile de Ia cat. 82 
_100 kg*. pentru primul loc 
lupta Gh. Dolipschi (Buc.) 
Do-aru (Tg. Mureș) — cel 
obținut o victorie surprinzătoare 
prin tuș asupra lui P. Pintea (Buc.), 
component a! lotului național. La 
cat. grea. M. Iordache (Buc.) 
V. Iuga (Tg. Mureș) își dispută 
mele locuri.

Din rindul juniorilor mici 
evidențiat cîțiva tineri de care 
dem că se va mai auzi, ca bucu- 
reșteanul I. Alexandru — elev al 
maestrului emerit al sportului 
mitru Pirvulescu — la cat. 
C. Tuiu (Iași), la cat. 56 kg. 
mitrache (Ploiești) — cat. 
I. Aehriîoaie (Galați), cat. 
N’. Rădoi (Buc,), cat. 70 kg. 
ienaru (Orțișoara), cat. 
I. Iokay (Reșița), la cat. 81 
I. Savin (Rădăuți), cat. 87 kg, 
X. Predea (Brașov), la cat. +87 _

în sfîrșit, consemnăm cu satisfac
ție că în cea de a doua zi a com
petiției de lupte greco-romane ar
bitrajele au fost aproaoe fără gre
șeală. cu toate că în numeroase 
partide — extrem de echilibrate — 
învingătorii au fost greu de de
semnat.

CONSTANȚA, 12 (prin telefon). 
— întrecerile campionatelor repu
blicane de juniori la lupte greco- 
romane au continuat sîmbătă în 
Sala sporturilor din localitate, cu 
partidele din tururile trei și patru. 
Odată cu încheierea meciurilor din 
primele două tururi. în care o mare 
parte dintre concurenții cu o va
loare mai modestă au ieșit din 
corape4.fi». diapute’e pentru ocupa
rea prunele- jocuri au devenit d.n 
ce Ia ce ma. interesante, tinerii 
«poc-..vi lopcind cu ardoare pentru 
afirmare. La ce.e mai multe cate
gorii ^peie* au început să se mai 
'.^npezească. De pildă, la cat 48 kg 
(juniori mari), primele șanse le au 
ccnstAnțeanul C. Alexandru (elevul 
'.ui C. Ofițerescul. A. Tănase (Si
naia) și C. lonescu (Buc.). La cat. 
52 kg. N. Gin’ă (București) a pășit 
:r turul al patrulea fără nici un 
punct de penalizare. Dar. o situa
ție bună în concurs au și sportivii 
L Anton (Constanța). M. Tofan 
(Buc.) și Gh. Viman (Pitești).

în rândul celor 8 luptători rămași 
-sa pentru titlul categoriei 57 

t trei concurenți care pășesc 
il următor fără nici un nunct 
îalizare: N. Msreș (Buc.). 

Salop (Constanța) si Gh. Morar 
o surpriză pentru adver- 
Victoria d'.n ultimul mo- 
i Mareș asunra Iui Salop 
larifice oarecum situația, 

bucureșteanul I. Dulică — 
ngur punct de penalizare 
produce o surpriză. Cele 

e șanse la titlul categoriei 
' păstrează P. Arcade și 

D. Mizilrann (București) si I. Sza- 
bpszlzi ca și N. Dreșa-

Pe primele locuri

.apele'

S. 1OVESCU

CORVINUL HraOARâ -
VOLGA GORKI (U.R.S.S.) 1-0

Mihai TRANCĂ

s-au 
cre-

kg. La 
se vor 
și Gh. 
care a

Și 
pri-

C.S.M. Sibiu — Nitramonia Fă
găraș 1—0 (1—0). Unicul gol al
meciului a fost înscris de Rădtiță 
în min. 33.

IERI IN DIVIZIA B

Metalul Plopeni — Știința Bacău 
2—0 (1—0). Au marcat : Florea
(min. 17) și Spiridon (min. 51).

LA FOTBAL

față de pro bem a rid'.eitâ â*

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE FOND-JUNIORI

(Urmare din pag 1)

CeavLi
L SmM

CANOTAJ j

Du-
kg, 

Du-
kg,
kg.
Po-
kg.
kg. 

. Și
kg.

LUBANSKI — RECORDMAN 
ABSOLUT

în prima semifinală din 
-Cupe: Dinamo* Ia ter.is 5 
rin (Steaua) * învins p» V 
(Dinamo' eu 6—!. 6— 
în al tre
21 VUt O FS
i-a perm.

Sd ap€.€2
Rapiauiuiv și nu ei •

. TIMIȘOARA. X j sintep de pi-

LUCICA CnXIULEA. CODLEA- 1- A 
primit S rtodarl Lr.emnate ecn-p
dv. favorite. Rap’d, cu spertre*-',e* 
veraurt. Este foarte □ ne câ ne-ap i 
Altfel, n-am fi fhica pentru nlm. 
lume î 2. îmi pare râu. dar 
tografii ale lucitorilor de la

an ar
Rapid.

gindeam. nevoie, 
porterii Rapid’ui

M. P.. “ — 
rere că. 1__ — ----- - —
dv.. era mal ind::at să vă adresau, di
rect, Radiodituz-.unii ?

CORNELIA TEPE5. BRAȘOV. V-ă.„ 
supărat, se pare, afirmația (acută dumi
nica trecută, ta cadru! acestei ru oriei, 
de un cititor din Birlad. Ionel Og'.an. că 
el ar fi cel mai pasionat microbist din 
țară, o dovadă in acest sens rund evi
dența. pinâ tn cele mai mici detalii a’.e 
Ultimelor campionate ale diviziei A. Dv. 
ti aruncați minușa : „Și eu («o <>e cîțiva 
ani o evidentă a partidelor din campio
nat, a golurilor si a altor momente din 
meciuri, precum și a calificativelor pri
mite. In specia) de jucătorii met prefe
rați, cei de la Steaua-, Ați merita titlul 
de suporteră emerită. Păcat câ nu se 
decerne și un asemenea titl’J ! f Ne 
intrebați de ce a fost eliminat de pe te
ren jucătorul Dumitriu IV. ta meciul 
Steaua — Sport Club Bacău : „numai 
din cauza faultului T“. Da. numai din 
acest motiv. Arbitrul. Traian Moarcăț, 
a fost prea sever. De altfel, luind în 
considerare acest lucru, comisia de dis
ciplină nu l-a suspendat pe Dumitriu 
IV. ei l-a sancționat doar cu .mustrare*.

Ilustrații de N. CIAUDIU

==
I

proba de 2 fără cîrmaci. schifiștii 
de la Steaua au obținut o nouă vic
torie, ei obținînd apoi încă un titlu 
și la schif simplu, prin W. Lam- 
bertus.

Cea mai interesantă probă a di
mineții, schif 2 + 1, a dat 
cauză echipajului format 
gen Ghiță, Dan Niniu + 
prea (Șc. sp. 1 Buc.).

Rezultate tehnice (concursul de 
dimineață) : 4 VÎSLE FARA CÎR
MACI : 1. C.F.R. Timișoara (W. 
Trautinger, M. Boldur, E. Weber, 
W. Isler) 22:05,9, 2. Steaua 22:20,4, 
3. Șc. sp. 1 București 23:39,0 ; 4 + 1 
RAME; 1. Șc. sp. 1 București (N. 
Ilupoiu, Gh. Kleisch, D. Popescu, 
V. Romînică + S. Oprea) 23:21,8, 2. 
Rapid 24:02,8, 3. Ceahlăul P. Neamț 
24:53,7; 2 VÎSLE: l. Steaua (F. 
Grigorc, V. Grigore) 23:51,2, 2,
Voința Arad 24:16,8, 3 Voința Ti
mișoara 24:33,8 ; 2 FARA CÎR- 
MACj ; ț.Steaua (G. Purcaru, V. A- 
niței) 25:21,0. 2, Rapid 26:20,7, 3. 
C. S. Școlar 26:21,3 ; 2 + X : 1. Șc. 
sp. I Buc, (E. Ghiță, D. Nimu -+ F. 
Oprea) 26:18,4. 2. Voința Timișoara 
28:14,5. 3. Șc. sp, Timișoara 30:25,0; 
SCHIF SIMPLU s 1. W. Lamber- 
lus (Steaua) 26:05,4, 2. I. Nedelcu

cîștig de 
din Eu-

Sorin O-

Ieri după-amiază. în cadrul cam
pionatului Diviziei B la fotbal, s-au 
disputat următoarele partide :

Progresul București — Metalul 
București 1 — 1 (1—0). Golurile au 
fost realizate de V. Popescu (min. 
18) pentru Progresul și de Tranda- 
filon (min. 80) pentru Metalul

pe măsura acestei a în
cheiat vorbitorul colabora
rea rodnică, concretă și fructuoasă 
intre toți factorii cărora le revin 
obligații în mișcarea de educație Fi
zică și sport.

în concluzii!» plenarei, tovarășul 
Ștefan Mocuța a făcut o amplă a- 
naîiză a activității sportive din ju
dețul Cluj, relevind faptul câ a- 
ceasta s-a bucurat de sprijinul per
manent al Comitetului județean de 
partid. Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. este un document de mare 
importantă teoretică și practică 
pentru întreaga noastră mișcare 
sportivă. Factorii cu responsabili
tăți din județul Cluj au datoria sâ 
extragă din acest prețios document 
de partid toate învățămintele și să 
muncească in așa fel, Incit sarci
nile ce șl Ie propun să Ge integral 
îndeplinite.

în Biroul executiv al CJ.E.F.S. 
au fost aleși : Roman Moraru. pre
ședinte, Nicolae Mureșan. prim-vi- 
cepreședinte. Ion Udrea, președin-

Biodea. Cornel 
copreședinte al Cocs 
flMIISiCÎDft!. Al

U-J-C

TREI CARTONASE GALBENE — 
O ETAPĂ PE TUȘĂ I

52 
S.
60
65
I.

75

în prezența a peste 3000 ;1A spec
tatori, s-a disputat sîmbăță după- 
amiază, la Hunedoara, întîlnirea a- 
micală internațională de fotbal 
dintre echipa locală Corvinul și 
formația Volga Gorki (UR.S.S) 
Partida a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 1—0 (1—0) în favoarea gazde
lor, prin golul marcat de Cargo 
(min. 35). (I. Vîad, coresp.)

(Rapid) 26:37,0, 3. A. Matei (C.S.S.) 
27:33,4.

în reuniunea de după-amiază, 
rezervată băieților pînă la 19 ani 
și. apoi, junioarelor, reprezentan
ții clubului Steaua au obținut încă 
trei medalii de campioni.

Iată rezultatele : tineret — 7 000 
m, SCHIF 2 RAME-: 1. Steaua (H. 
Vitomir, M. Mărcineanu) 33:56,5,
2. Șc. sp. Timișoara 34:39,0, 3. Vo
ința Arad 34:49,7 ; 2. VÎSLE FĂRĂ 
CIRMACI : 1 Steaua (M. Barcan.
V. Nicolae) 36:43,4, 2. Șc. sp. Ti
mișoara 38:36.2: 2 + 1: 1. Steaua (M. 
Groza, G. Danifeld + G. Petrescu) 
38:32,9, 2. Șc. sp. Constanța 40:03,6,
3. Șc. sp. Timișoara 43:03,8: SIM
PLU : 1. G. Gali (Mureșul), 36:28,0
2. N. “ * ’
3. Al. Arjoca (Sc. sp. Timișoara) 
41:51,8. JUNIOARE 3 000 m; 4+1 
VÎSLE: X. Șc. sp. Timișoara (Ro- 
zeta Coman, Maria Rakici, Inge- 
borg Adam, Rodica Ilaș + Marian
ne Pfau) 17:37.5, 2. Olimpia Bucu
rești 18:01.5, 3. C.N.U.
FĂRĂ CÎRMACI: 
București (Doina Uie. Doina Tu
dor) 20:09,0 2, Metalul Buc. 21:14.6, 
3. Șc. sp. Timișoara 21:51.7: 2+1: 
1. Metalul Buc. (Elena Vasileseu. 
Iu liana Baîaban + Olimpia Ba
laș) 20:36,0, 2, Șc. sp. 1 Buc. 21:31.7, 
3. Sc. sp. Timișoara 21:44,2: SIM
PLU: 1. Mariana Lucaciu (UT A' 
10:5(17, 2. Dana Casaboniu (C.N U' 
20:07.1. 3. Valeria Goncearenco (Șc 
sp. 1 Buc.) 20:11,0.

Marcind trei goluri ta poarta ’.ui Iwa- 
now. ta partida internapoaa.5 amicală 
Polonia — statele Unite (4—9,. renumi
tul atacant al lui Gomik Zabrze. Wlod- 
zimierz Lubanski. a stabilit un record 
absolut pentru fotbalul polonez.

Evoluînd in echipa reprezentativă pen
tru a 63-a oară, cel mai mare număr 
de selecționări ale unui fotbalist polo
nez, Lubanski a izbutit cel de al tl-'.ea 
gol sub culorile naționale, depășind re
cordul de pînă atunci deținut, cu M de 
puncte, de Ernest Pohl, fost component 
al echipelor Legia Varșovia șl GOrntk 
Zabrze.

Cum dintre fotbaliștii activi al doilea 
clasat tn ierarhia golgeterilor reprezen
tativei este Deyna (Legia). cu numai 
22 de goluri, se pare că recordul 
Lubanski va rămine mult timp ta 
eioare.

Singurul care ar fi capabil să-l 
treacă pe cel de astăzi este... Lubansk 
care, la 28 de ani neîmpltaiți, se află 
la apogeul unei cariere remarcabile :

lu:
P>-

tn-

BILL BINGHAM IN FOCUL 
CRITICII

Ghiuchici (U.T.A.) 40:41,0,

18:05,6; 2
1. Șc. sp. 1sp.

Aflat de doi ani la conducerea repre
zentativei de fotbal a Greciei, englezul 
Bill Bingham se găsește in prezent 
într-o situație delicată, răminerea lui în 
fruntea echipei elene fiind, după cum 
se apreciază in cercurile autorizate, o 
chestiune de zile, tn urma tafringerii 
înregistrată, pe teren propriu, in fața 
selecționatei Spaniei, partidă care a 
scos definitiv reprezentativa greaca din 
cursa calificării la „mondiale", tehnicia
nul englez s-a văzut atacat din toate 
părțile de presa ateniană, care l-a... in
vitat să-și,., dea demisia 1

Se pare că punctul forte al atacurilor 
ziariștilor greci nu-1 constituie jocul 
slab practicat contra Spaniei (scor 2—3), 
cît declarațiile exagerate făcute de Bin
gham înaintea partidei, despre care se 
afirmă că au creat o stare de spirit 
nepermis de optimistă.

Astăzi, Bingham plătește pentru cîteva 
cuvinte nesăbuite ca : „fotbalul spaniol 
trece prlntr-o mare criză" sau „avem 
numai șanse de ciștig în fața unor ju
cători care și-au pierdut clasa" J

peta sa cxxxb
cal 
ca—plcnami iugoslav a avat Cesiu 
suferit și de pe urau făptuim cf 
ai balonului ea Gealei. Bajew.v. Mu; 
Jerkov-ic: și alții au stat sSp-.i-r.iru 
tregi pe tusa datorttS .excesului <5e re. 
al unor adversar: direcți Ș: ir. prezer
— spuse star.suca federate, de fetba:
— tn meciurile «Bn prima liga, dopa 
disputarea a petru «ape din retur, n-au 
apărut Inea pe teren Bukal și Ianko- 
v:ei (Zeiezuleear). Nadoveza și 5;cr.y 
(Hajduk). Vlădici (Mostar). De aceea. 
Ia ultima ședință a Biroului federal s-a 
luat o hotărire menită să curme cit de 
cit excesele : jucătorul care va primi 
trei cartonașe galbene In jocurile de 
campionat va sta automat pe tușă o 
etapă t

O „CARTE DE VIZITĂ 
IMPRESIONANTĂ...

Celebrul club olandez Ajax Amster
dam se pregătește să sărbătorească. In 
curlnd, retragerea din 
petitională a lui Sjaak 
tre veteranii echipei, 
de ani.

Mult timp căpitan al 
a rămas la ora actuală ______ _...
nitura care a jucat, in noiembrie 1937. 
primul meci oficial al Ajax-ului într-o 
competiție europeană, ta C.C.E.. împo
triva echipei F.C. Karl Marx Stadt. reu
șind pînă la această oră să Înscrie 141 
de goluri în campionatul olandez șl 18 
în confruntările oficiale internaționale.

Înlocuit tot mai des în vremea din ' 
urmă de țînărul Rep. Swart rămine 
jucătorul cel mai reprezentativ pentru 
evoluția iui Ajax. el fiind fotbalistul 
care se poate lăuda cu o performanță 
unică : numărînd golurile înscrise de 
Ajax ta Cupa campionilor europeni, 
atacantul olandez a marcat golurile nr. 
25, 50. 75. 100 și 150, în meciurile cu 
Dukla Praga (martie 1967), Hanovra 96 
(septembrie I960). Nendon Tirana (sep
tembrie 1970 și septembrie 1972) și Ben
fica (aprilie 1972) 1

în acest context, retragerea Iui Swart 
este privită la Amsterdam cu legitimă 
nostalgie...

activitatea com- 
Swart. unul dia
ta virstă de 34

formației. Swart 
ultimul din gar-

WILLI SCHULZ A PĂRĂSIT 
GAZONUL...

După cum s-a anunțat, nu de mult s-a 
disputat ia Hamburg, ta fața a peste 
33 Me de spectatori, un meci cu un 
caracter aparte, partida „de adio" a cu
noscutului internațional vest-german 
Willi Schulz, fostul -libero- al echipei 
lui Schon la C.M. din Anglia. Pe teren 
s-au înfruntat S.V. Hamburg (echipa 
al cărui căpitan, prin retragerea lui Uwe 
Seeler, rămăsese Schulz) și o selecțio
nată mondială, compusă din mai multe 
celebrități ale sportului cu balonul ro
tund. partida s-a tacheiat cu scorul de 
5—2 (0—2), prin punctele marcate de 
scoțianul tou Macari (fost ta Celtic, 
actualmente la Manchester United — 
două), Beckenbauer. Mfiller și Seeler — 
pentru selecționata mondială, respectiv 
Zaczyk șl Heese — pentru S,V. Ham
burg.

tn telefotograne. cu cîteva minute 
tnainte de meciul de pe „voiksparksta- 
dion“ din Hamburg, căpitanii celor două 
echipe, brazilianul Carlos Alberto (în 
stingă) și Willi Schulz (care are la activ 
66 de selecționări ta echipa reprezen
tativă a R.F. Germania) tși string mîi- 
nile cu vizibila mulțumire de a fi din 
nou față în

fotbalului în zonele pietroase și de de
șert. unde gazonul nu poate crește, au 
reușit să creeze din cauciuc artificial 
și caolta o iarbă sintetică numită „ar
man* (visul).

Se preconizează astfel ca tn regiunile 
acoperite de zăpadă fotbalul să poată 
fi jucat în tot cursul anului, deoarece 
noul material rezistă la geruri mari 
(ca șt la călduri de peste 40 de grade).

De această „iarbă" artificială se inte
resează tn mod deosebit asociațiile 
sportive din zonele îndepărtate ale 
U.R.S.S., care au condiții de climă difi
cile. Prin amenajarea unor terenuri din 
„arman" se va putea practica sportul 
șl, în special, fotbalul, fără inconvenien
te deosebite, mai tot timpul anului...

fată...

FOTBAL

O grupă 
tetiee din 
șească o

PE GHEATĂ Șl 
ARȘIȚĂ

de
Alma- Ata 
formulă

specialiști în rrv leriale sin- 
preocupați să gă- 

pentru practicarea

BILANȚ ITALIAN
Calcio-ul este, se pare, tn formă 

în ciuda unui spectacol adeseori 
de către tacticile ultradefensive, < 
majoritatea cluburilor din wseria 
și-au văzut sporite în cursul campiona
tului actual numărul asistenței și înca
sările. cel mai serios „boom“ aparțin© 
clubului Lazio din Roma, cu un progres 
uimitor, de 110 000 de spectatori.

Celălalt club roman, A.S. Roma, este 
de asemenea într-un progres spectacu
los : 71 765 de spectatori plătitori mai
mult. Din întreaga «divizie, numai cinei 
cluburi sînt în regres în acest prim bi
lanț față de cifrele înregistrate ip sezo
nul trecut : Bologna (— 25 ooo de spec
tatori). Cagliari (— 42 000). Laperossi 
Viacenza (— 23 000?, Juventus (echjp^
campioană — 45 900 !) ș1 Ințcrnazionale 
(— 27 000).

bună, 
viciat 

Astfel, 
i A"

1i I I
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ANIVERSAREA UNUI SFERT DE VEAC DE EXISTENTĂ A CLUBULUI DINAMO BUCUREȘTI 

0 Cf )\I IUBI JIII SUBSTANȚIALĂ LA DEZVOLTAREA 
SI AFIRMAREA SPORTULUI ROMANESC

TABLOU DE ONOARE
campionate MONDIALE

20 medalii
21 medalii
16 medalii

de aur 
de argint 
de bronz

CAMPIONI MONDIALI

PRIVIM SUCCESELE DE ASTĂZI II i
CU RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNFĂPTUIREA I

OBIECTIVELOR VIITOARE
; a

• >

CAIAC CANOE
Anton Calenic
Dimitris Ivanov
Anton Ivâneșcu
Afanasie Sciotnic
Mihai Țurcaș
Aurel Vgrnescu
Vicol Calabiciov
Serghei Covaliov
Alexe Dumitru
Alexe lacovici
Simion Ismailciuc
Cuprian Macarencu
Petre Maxim
Ivan Patzaichin
Achim Sidorov
Aurel Simionov
CANOTAJ
Petre Ceapura
Ștefan Tudor

Gheorghe Gheorghiu
HANDBAL
Gheorghe Bădulescu
Ion Bogolea
Gheorghe Coman
Mircea Costache |l
Gheorghe Covaci
Virgil Hnat
Petre Ivâneșcu
Gheorghe Licu
Titus Moldovan
Cezar Nica
Camei Penu
Mihai Redl
Valentin Samungi
LUPTE GRECO-ROMANE
Ion Cernea

TIR

Marin rerecatu

RECORDUKI MONDIALEc onducerea și îndrumarea perma
nentă a mișcării sportive de 

către partid, condițiile genera
te create educației fizice 
sportului — activități 
res național — pentru

tare continui și afirmare 
rr!!, au asigurat clubului 
București largi posibilități de a stră- 
bate, în cei 25 de ani de existență 
pe care ne pregătim să-i sărbătorim, 
un drum marcat de numeroase îm
pliniri și succese dc prestigiu.

Folosind cil grijii si ră-snundere a- 
ceste condiții, beneficiind de un spri
jin prețios d:n oarica Ons’liului Na
țional neutru Educație Fizică și Sport 
și a Ministerul”! de Interne, între
gul activ al rlrbului — sportivi, an
trenori. activiști — a depus, in toți 
acești ani, eforturi susținute pentru a 
îndeplini cit mai bine misiunea prin
cipală încredințată Vi urmă cu un 
sfert de veac, aceea de a contribui, pe 
măsura importantelor cerințe. Ia con
sacrarea sport’’lm românesc în are
na internațională.

Bilanțul înlănțuirilor ne arată că. 
în <-oa mai mare măsură, aceste stră
danii au fnst încununate cu rezultate 
remarcabile, reprezentanții clubului 
pinamo numărîndu-se, la toate ma
rile competiții in’erre si internaționa
le, printre învingători si laureați.

Mărturiile fructuoasei activități des
fășurate în aca't sfert de secol sînt 
multe, fiecare dintre ele constituind 
o dovadă a talentului «i muncii de
puse. a răspunderii și abnegației ma
nifestate.

In acest răstimp, sportivii clubului 
Dinamo au cucerit .3026 de titluri de 
campioni ai țării și au stabilit 1654 
d<- recorduri naț'ona’e. cif—'e amin
tite exprimînd va’oarea ridicată a 
performantelor realizate de aproape 
toate secțiile. Se cuvine. însă, subli
niată contribuția deosebită adusă la 
obținerea acestor succese de sportivii 
secțiilor de atletism, caiac-canoe, ca-

fi 
de inte- 

o dezvol- 
iTlllltilate- 

Dinamo

notaj, lupte, tir. inot-polo, gimnasti
că, ciclism.

Creșterea treptată a numărului de 
secții, îmbunătățirea continuă a pro
cesului de selecție și pregătire, rea
lizată — firește — prin specialiști de 
inaltă calificare, asigurarea unei baze 
materiale corespunzătoare, au creat, 
încă din primii ani de activitate <• 
clubului, perspectiva evidențierii spor
tivilor dinamoviști și pe plan inter- 
MțiONl. peste *50 dintre ei fiind se
lecționați anual in echipele reprezen
tative ale țării, onoare și încredere 
cărora le-au răspuns, cel mai adesea, 
prin performanțe de valoare. prin 
victorii de prestigiu.

Un sfert de veac in slujba afirmă
rii sportului românesc !

In această perioadă, sportivii dica- 
movițti au cucerit M de medalii la 
Jocurile Olimpice, 57 la campionatele 
mondiale, 137 la campionatele euro
pene, 201 titluri de campioni balca
nici, sute si sute de locuri I in in- 
tilnirile internaționale. Am sintetizat, 
desigur. întreg acest capitol care cu
prinde ți numeroase alte contribuții 
■le sportivilor dinamovigti. amintind 
doar acele mari examene care au de
venit in ultima vreme puncte de re
ferință in aprecierea valorică a spor
tului de performantă.

Ne mindrim eu numărul titlurilor ri 
recordurilor, cu strălucirea medalii
lor. dar și cu sportivii care le.ao cu
cerit. cu fiecare dintre generațiile de 
performeri ai clubului Dinamo, cu 
toți acești tineri înzestrați eu talent, 
cu remarcabile aptitudini, precum șl 
cu o mare putere de muncă, dirzenie 
și dăruire. Ca o recunoaștere a tutu
ror acestor calități, a valorii ți meri
te izr avute in progresul sportului 
românesc, unui număr de 77 de mem
bri ai clubului Dinamo le-a fost con
ferit titlul de maestru emerit, iar la 
alți 500 titlul de maestru al sportului. 
Ne mindrim. de asemenea, cu antre
norii, eu toți specialiștii care au știut 
să-i descopere și să-i pregătească cu 
pricepere pe toți cei care si-au în
scris numele pe tabelul de onoa

in galeria marilor performeri ai lumii

Aurel VERNESCU
Numele lui Aurel Vernescu se în

scrie la loc de cinste în galeria ma
rilor sportivi ai lumii. Pledează pen
tru aceasta o carieră îndelungată și 
un palmares de-a dreptul impresio
nant : 4 medalii de aur, 0 de argint, 
și 1 de bronz la campionatele mon
diale. 9 medalii de aur, 8 de argint 
la „europene4*, 1 medalie olimpică 
de argint și 1 de bronz, la care se 
adaugă nenumărate succese repur
tate in diferite regate internaționale, 
de-a lungul și de-a latul Europei.

La 34 de ani, profesorul de educa
ție fizică Aurel Vernescu a abando
nat activitatea competițjonală, pe- 
dînd unui sportiv tînăr locul său în 
..caiacul amiral” al flotilei noastre. 
In viața lui Vernescu, însă, această 
renunțare la caiacul de concurs în
seamnă o nouă etapă de activitate. 
Vasta experiență acumulată de-a 
lungul âtîtor ani, priceperea sa teo
retică și practică vor sta, de acum,

la dispoziția tinerilor caiaciștl pe 
care acest ilustru sportiv îi pregă
tește pentru a duce mai departe 
faima Școlii românești de caiac și 
canoe.

Argentina MENIS

aruncătoarelor de disc 
pntina Menis a probat

B
Recordmana . .

din lume. Argentina Menis a probat 
in ultimii ani un salt mai mult

decit spectaculos ai rezultatelor sate. 
In decurs de noua sezoane, din 1964 
(anul debutului) și pipă in 1972 
(anul recordului mondial), ea a rea
lizat o creștere de 33.38 metri, cu o 
valoare de unicat 1 Ultimele 
sezoane au marcat, de fapt, 
rlle cele mai impresionante, 
cărora Argentina a devenit 
aruncătoare mondială. In 1971, __
rezultatelor celor 20 de concursuri 
aie sale a fost de 58.64 m, în timp 
ce anui trecut, tot in 20 de con
cursuri, ea a avut o tțiedie de 63,12 
m, de asemenea tot cu o valoare 
unică !

După ce, în 1972, a cîștigat medalia 
de argint la J.O- și a corectat în 
două rfnduri recordul lumii, ducin- 
du-1 la 87,32 m, Argentina și-a ‘ ' 
seama că-i stă în puteri și alte 
pășiri ale performanței supreme, 
poate fi prima femele din lume 
pabilă să arunce discul dineofo 
bariera de vis a celor 70 de metri. 
Sub conducerea
Benga, pregătirea minuțioasă pe car» 
o face este in acest sens o garan
ție...
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antrenorului ion

Nicolae MARTINESCU
dăruire de sine. Este mai mult ca 
sigur că printre tinerii satelor noas
tre se găsesc încă destui asemenea 
lui care așteaptă și trebuie descope-

Flăcăul vînjos din Vișanii Brăilei. 
Nicolae Martinescu. descoperit, in 
1980, de antrenorul șteian Babin cu 
prilejul unei competiții populare de 
trîntă. a parcurs, odată cu scurge
rea anilor, un drum greu, dar plin 
de mari succese pînă la Miinchen. 
Anul trecut. In capitala Bavariei. 
Martinescu a izbutit un veritabil tur 
de forță in disputa luptătorilor de 
categorie grea, adjudecindu-și meda
lia olimpică de aur. Ea a venit să 
încoroneze o activitate cu totul 
remarcabilă a acestui brav sportiv, 
de mai' multe ori medaliat la com
petițiile continentale șl mondiale ale 
luptelor greco-romane. tn acest sens, 
aproape că n-a exisțaț vreo astfel 
de competiție in care Martinescu sa 
nu se fi numărat printre fruntași, șâ 
nu fi urcat pe podiumul de onoare.

tn aceiași timp. Nicolae Martinescu 
este un exemplu tipic de ceea ca 
înseamnă dirzenie, combativitate,

Ivan PATZAICHIN

Pentru Ivan Patzaichin, unul din 
numeroșii fii ai Deltei care au stră
lucit pe firmamentul caiacului și

re al 
cele 
Iii 1 
desigur, 
clubului 
bune rezulta;? la pregătirea diferite
lor loturi reprezentative ale țării. Ne 
mindrim. in același timp, cu fap
tul că. in to|i acești ani. la clubul 
Dinamo au crescut nu numai mari 
performeri, ci și cetățeni de nădejde, 
cei mai mulți dintre ei fiind astăzi 
ingineri, medici, profesori, econom.ști. 
ofițeri, activiști sportivi.

Bilanțul acestor însemnate realizări, 
bucuria de a privi cu mindrie stră
lucirea trofeel .r cucerite pe toate me
ridianele lumii, nu ne împiedică, in
să. să privim și spre umbrele activi
tății ctuoului, spre oostacoktj care 
uneori ne-au făcut să nu realizăm 
atit cit trebuia, aut cil doream, sin
tern con,Genți de faptul că sint ne
cesare muile perfecționări in întreaga 
noastră act:vitale, că vor trebui de
puse eforturi mai susținute pentru 
des.operirea ți pregătirea a eit mai 
multor tineri, cu perspective de afir
mare pe p>aa oi maic. moadul si eu
ropean. pectru îmbunătățirea perfor
manțelor in cadrul unor secții in 
care nu s-a înregistrat încă o creștere 
valorică corespunzătoare cerințelor 
internaționale — inot, patinaj, un -le 
probe atletice, gimnastică. rug iy. 
vti.-i fete etc.

rățim in cel de-al doilea sfert de 
veac de existență cu bolăiirea fermă 
de a munci mai mult și mai bine, de 
a dezvolta climatul de exigență și 
răspundere in îndeplinirea sarciniier 
ce ne revin, pentru a face astfel să 
crească șt mai mult contribuția pe 
care clubul Dinamo —. ca unitate 
fruntașă a sportului nostru de perfor
mantă — este chemat s-o aducă la 
progresul mișcării sportive. Ne este 
indemn puternic și călăuză prețioasă, 
pentru realizarea integrală a acestei 
misiuni de onoare, recenta Hotărire 
a Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, document de par
tid de o deosebită însemnătate, care 
a stabilit cu claritate un vast program 
de acțiune pentru ridicarea acestor 
activități la nivelul cerințelor cres
cute pe care le pune construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

Colonel VALERIU BUZEA 
președintele clubului sportiv 
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ATLETISM

CAMPIONATE
39 medalii
50 medalii
48 medalii

EUROPENE
de aur 
de argint 
de bronz

CAMPIONI CONTINENTALI

?• . I- .

CAIAC-CANOE
Anton Colenic 
Chindin Covaliov 
Anton Ivâneșcu 
Afanasie Sciotnic 
Mihai Țurcaș 
Aurel Vernescu 
Serghei Covaliov 
Alexe Dumitru 
Alexe lacovici 
Simion Ismailciuc 
Cuprian Macarencu 
Petre Maxim 
Ivan Patzaichin 
Achim Sidorov 
Aurel Simionov
BOX
Ion Alexe

Caiistrat Cuțov
Simion Cuțov-tineret
CANOTAJ
Ștefan Pongraț
Nicolae Radu
Tiberiu Măcean
Anton Sînceac
Ioana Tudoran
LUPTE GRECO-ROMANE

Nicolae Martinescu
TIR

Ștefan Caban
Dan lugp
Mcrcel Roșea
Ion Tripșa
Jacqueline Zvonevschi-junioare

tn fața țintelor, un schimb de 
ale pistolului vitează: Ion Tripșa 
la Tokio 
bourne ( 
Dinamo, | 
naționale.

între două celebrități mondialepăreri
(stingă), medaliat cu argint la J.O. de 

(1964) și Ștefan Petrescu, fostul campion olimpic de la Mel- 
(1959), actual antrenor emerit. Ambii 
pe care l-au reprezentat cu onoare in

sînt membri ai clubului 
zeci de competiții inter- 

Foto : N. DRAGOȘ

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI a fost cîșțigatâ de echipele 
handbal (1965), rugby (1967) și voiei (1966 și 1967).

JOCURILE BALCANICE
208 titluri

de

REPREZENTÎND CU CINSTE CULORILE ȚĂRII ȘTAFETA GENERAȚIILOR < • 1

PE PODIUMUL OLIMPIC...
Ne-am propui să desprindem din bilanțul strălucit eu care Dinamo își sărbătorește 25 de ani de exis

tență acel „capitol olimpic”, întotdeauna măsura cea mai convingătoare a talentului, a muncii de pregătire, a 
valorii performanțelor, a prestigiului. O facem, desigur, și pentru că afirmarea, consacrarea olimpică au fost 
marile năzuințe și ambiții ale sportului românese, la împlinirea eărora 
adus o prețioasă și continuă contribuție.

reprezentanții clubului Dinamo și-au

împletind excelenta pregătire cu o 
admirabilă putere de luptă și dărui 
re,i sportivii dinamoviști, selecționați 
în loturile olimpice ale României, au 
obținut, de-a lungul acestor ani, suc-

Condiții mereu mai bune 
de pregătire și concurs

Retrospectiva celor 25 de ani de 
existență a clubului Dinamo relevă, 
firește, o dezvoltare continuu ascen
dentă, sub toate raporturile, a aces
tei mari unități de performanță a 
sportului românesc. Ea scoate în 
evidență, prir.tre altele, și eforturi
le neobosite depuse pentru asigura
rea unei baze materiale corespunză
toare cerințelor mereu sporite ale 
procesului de instruire și activității 
competiționale, fără de c^re n-ar fi 
fost, desigur, posibile succesele de 
mare prestigiu obținute de sportivii 
dinamoviști atit pe plan intern, eh 
și in arena internațională. în grelele 
confruntări olimpice, mondiale sa i 
europene, în desfășurarea cărora ei 
au luptat cu dirzenie pentru triumful 
culorilor țării.

Drumul parcurs în această direeț’e. 
pentru crearea și consolidarea 
baze sportive proprii, 
utilate, este deosebit 
asupra potențialului la 
clubul dinamovist.

Ne amintim cum, în 
de existență, clubul Dinamo își avea 
sediul într-o clădire situată pe stra
da Lipscani (actualul restaurant „Mu
reșul"), unde în 
prea arătoase se 
mul celui dinții 
și tehnicieni

Șl cine, oare, 
splendidul parc Dinamo, din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, ridicat, începînd 
din anul 1949, prin munca entuziastă 
a sportivilor dinamoviști și a multor

unei 
cît mai bine 
d? revelator 
care a ajuns

primii săi ani

cîteva încăperi nu 
consuma entuzias- 

nucleu do sportivi

nu cunoaște astăzi

altor tineri bucureșteni, pe locul 
unei foste gropi insalubre.

Avlnd marele avantaj de a fi si
tuat aproape de centrul orașului, deci 
accesibil iubitorilor de sport din 
mai multe cartiere, complexul spor
tiv Dinamo — amenajat pe o supra
față de 22 hectare — dispune de un 
stadion cu o capacitate de 20 COO 
locuri, trei terenuri da fotbal, o sală 
periru jocuri și uneie sparturi în- 

un bazin de înot desco- 
cu dimensiuni olimpice și apă 

un velodrom, un poligun 
o popicărie cu două piste, 
în aer liber pentru baschet, 
(bitunainizat). tenis și volei, 
de atletism, trei bacuri de 
lent pentru sporturile nauti 
i’â de culturism, o sală de 

tribuna stadionului cen- 
parcul soortiv Dinamo 

cu o seră horticolă, țn 
că ar.ual 100 000 flori — 

cu o nouâ sală, 
îticii și luptelor.

de asem 
rtive, U Sr.a- 

nautice) și 
ri centralizate 
sale).
eră clubului 
cele mai bune 
tivilor lui de 
numeros con- 

ma-

dividua 
perit, i 
încălzi; 
de tir, 
terenuri 
handbal 
o pistă 
antrenar 
ce. o s 
atletism sub 
trai. Recent. 
— dotat șj 
care se cult! 
s-a Îmbogăți 
tinată gimna

Clubul mai dispune, 
da alte două baze spo 
gov (pentru sporturile 
Săftiea (pentru pregătii 
ale unora din secțiile 

acestea eonfi 
condiții dintre 
pregăt’rea spor 
a unui tot mai 
de tineri care aspiră la 

performanță, orecusn și p

d as

ale unora
Toate 

Dinamo 
pentru 
elită și 
tingent 
rea performanță, precum și pentru 
găzduirea competițiilor eu caracter 
republican sau Internațional.

eese răsunătoare, cucerind titluri și 
medalii la aproape toate edițiile 
.Jocurilor Olimpice desfășurate în a- 
cest pătrar de veac.

A fost mai Intîi — ne amintim cu 
emoție și cu o mare bucurie — seria 
de aur de la Melbourne, unde au 
triumfat canoiștii Leon Rotman. Du
mitru Alexe, Simion Ismailciuc. bo
xerul Nicolae Linca și trăgătorul Ște
fan Petrescu. La Romă, laurii olim
pici au încununat fruntea talerislului 
Ion Dumitrescu. La Tokio, Mihaela 
Peneș primea medalia de aur și un 
buchet din cele mai frumoase crizan
teme. Pe altă filă — Ciudad de Me
xico, 1968. După 12 ani (de la me
morabilele finale de pe apele Balla- 
ratului) canoiștii cuceresc titlul olim
pic. Numele lor Ivan Patzaichin și 
Serghei Covaliov, membri ai clubului 
Dinarbo. Parcă ieri așteptam cu 
nerăbdare rezultatele ultimei mari 
confruntări olimpice, cea de la MOn- 
ehen ! Printre veștile care ne-au um
plut inimile de bucurie au fost, de
sigur, și cele care anunțau străluci 
tele victorii ale canoistului Ivan Pu<- 
zaichin și luptătorului Nicolae Mar- 
tinescu.

Zece titluri 
capete contur

Valoarea și 
se întregesc, 
„argintul" și 
dinamoviști. 
tive ale țării, la ultimele 
ale Jocurilor Olimpice, 
cestor performeri es'.e 
pentru a-1 putea reproduce fără 
siuni. Să apelăm, deci, tot la i
II I OCT HI II — printre medniiați 
aflindu-se luptătorul Ion Cernea, 
trăgătorul fon Tripșa. trăgătorul Mar
cel Roșea, atleta Mihaela Penes, 
boxerul Ion Monea. caiaristli Aurel 
Vernescu. Afanasie Sciotr.ic. Mihai 
Zafiu. Dimitrie Ivanov. Mthal Turcas 
si Anton Calenic... — Șl 17 LOCI RI
III — obținute, printre alții, de 
torul Francis? Horvath, boxerul Con-

Dumitrescu. gimnastele Emi
lia Liță. Georgeta Dumitrescu, Elen» 
Petroșanii, caiacistele Viorica Dumi
tru și Maria Nichiforov, luptătorul 
Victor Dolipschi. canotorii Petre 
Ceapura. Ștefan Tudor si Ladisla î 
Lovrenschi. hahdbaliștii Cornel Penu. 
Gheorghe Licu, Valentin Samungi și 
Dan Marin.„

Olimpice. începe 
bilanțul olimpic... 
dimensiunile acestuia 

însă, doar adăugind 
„bronzul" 

sub culorile
cucerit de 
reprezent - 
cinci ediții 
Tabelul a- 
prea mare 

i omi- 
cifre :

un1

Toate aceste enumerări sînt, fireș
te, un omagiu adus tuturor sportivi
lor dinamoviști care au urcat pe 
podiumul olimpic. Ele au, însă, darul 
să ne amintească, totodată. cît de 
importantă a fost, în tot acest răs
timp, contribuția clubului Dinamo la 
reprezentarea și afirmarea sportului 
românese în arena olimpică. O con
tribuție pe care, după cum se vede, 
o putem prețui prin strălucirea titlu- 
rilcr și medaliilor cucerite la un 
mare număr de discipline : atletism, 
tir, box, caiac-canoe. lupte, canotaj, 
handbal, gimnastică, ceea ce demon
strează convingător forța ți valoarea 
h numeroase secții din cadrul acestei 
unități fruntașe a sportului de per
formanță din țara noastră.

Evocarea succeselor este cit «e 
poate de plăcuță, ca și elogiile pe 
care — binemeritat — le transmitem, 
la această aniversare, celor care le-au 
obținut, tuturor celor care, îndăpli- 
nindu-sl ' “ ' ”
'muncit 
ducă o 
afirmarea olimpică a sportului româ 
ngsc. Momentul sărbătoresc se cere, 
insă, marcat și de o angajare mai 
fermă a clubului Dinamo, a tuturor 
sportivilor, cadrelor tehnice și acti
viștilor, de la care se așteaptă noi 
eforturi, o muncă intensă, neîntre
ruptă, desfășurată cu pasiune și răs
pundere deplină pentru ca la viitoa
rele Jocuri Olimpice — desigur. In 
primul rînd la Montreal — sportul 
din târg noastră să obțină succese 
mai mari, pe măsura condițiilor și a 
cerințelor.

cu abnegație sarcinile, au 
pentru ca Dinamo să 
substanțială contribuție la

a-

Ștafeta generațiilor este foarte 
bine pusă în evidență la Dinamo. 
Sportivii de ieri ai clubului au ră
mas pe mai departe alături de 
purtătorii de azi ai culor’lor roșu- 
alb, fie ca suporteri; (cei mai 
mijiți, firește), fie angajați direct 
în activitatea de zi cu zi a noilor 
dinamoviști. Fostul handbalist Cos
mo Liță și fostul fotbalist Alexan
dru Ene sînt vicepreședinți ai clu
bului, voleibalistul Gheorghe Con- 
stantinescu, antrenor emerit, face 
parte din serviciul metodic, iar 
un ait voleibalist, Mircea Cristea, 
este medic. Un mare număr ele 
foști sportivi (49 din 65) sînt an
trenori ai diferitelor secții. Amin
tim între aceștia ; Gheorghe Teo- 
dorescu, Ion Nunjveiller. Lică Nun- 
weiller, Gheorghe Ene — fotbal. 
Dan Niculescu, Teodor Giurcules- 
cu — baschet. Oprea Vlase,' Mihai 
Redl — handbal, Zoltan Vamoș, 
Florica Oțel-Safta — atletism, 
Radu Huțan, Aurel Vernescu — ca
iac și canoe. Constantin Dumitres
cu. Vasile Mariuțan. Ion Monea — 
box. Ion Cernea, Dumitru Cuc — 
lupte greco-romane. Emilia Oiță, 
Mirceg Bădulescu. — gimnastică, 
Cristina Balaban, Sanda Grințescu
— înot, Anatol Grințescu — polo. 
Alexandru Cosma — haltere. Marin 
Bădin 
volei,
— tir

Opt 
vîști au fost 
antrenor emerit: Radu Huțan (ca- 
iac-canoe). Constantin Nour și Con
stantin Dumitrescu (box). Oprea 
Vlase (handbal), Paul Barcani (ca
notaj), Gheorghe Constantinescu 
(volei). Marin Bădin (tenis) și Ște
fan Petrescu (tir).

Ștefan 
etc.

dintre

haltere. Marin
tenis, Doipa Ivâneșcu — 

Petrescu, Eni DrSgan

tehnicienii’ dinamo- 
distinși cu titlul de

DIN PROPRIA PEPINIERA
De-a lungul existentei sale, clubul 

Dbiamo a manifestat o vie preocu- 
• are pentru descoperirea și cultiva
rea talentelor în sport, a depus o 
rodnică activitate în direcția 
tării și creșterii elementelor 
vaîproase și de perspectivă pe 
performantei.

î.ocepînd din anul 1852, de 
luat ființă colectivul ..Tinărul Dinn- 
movist", la concursurile de selecție 
organizate periodic pe terenurile și 
in sălile din parcul sportiv Dinamo

depis- 
tinere, 
planul

cînd a

au
și
JU600 ați fost legitimați și au activat, 
perioade mai lungi sau maj scurte, 
la început in grupele de copii și 

„Tinărului Dinainovist”,

participat peste 140 000 de tineri 
copii. Dintre aceștia, aproximativ

canoei mondiale, calea spre înalta 
performantă sportivă a fost presă
rată de mari izbînzi. în 1968, pe cind 
avea doar 18 ani. Patzaichin a de
venit campion olimpie cu prietenul 
său Serghei Covaliov. pentru ca, mai 
apoi, împreună cu acesta, să adauge 
noi victorii de răsunet La șaiba de 
succese ale sportului românesc. Cam
pion european în 1969, campion mon
dial in 1970 și din nou campion 
olimpic, de data aceasta la canoe 
simplu, în 1972, Ivan Patzaichin a 
demonstrat evident mari calități și o 
pregătire sportivă fără cusur. Anul 
trecut, la Mtinchen, cuplul Patzaichin 
— Covaliov a ratat o nouă medalie 
de campion olimpic doar pentru in
fima diferență de.,, trei sutimi de 
secundă. Cu două titluri și o meda
lie de argint, Ivan Patzaichin deține 

indiscutabil cea mai valoroasă per
formanță olimpică din istoria spor
tului românesc. De altfel, la sfîrșițul 
anului 1972, Patzaichin a fost decla
rat cel mai bun sportiv al țării.

juniori ale _______ _
apoi în secțiile de seniori ale clu
bului.

Sub îndrumarea unor cadre tehnice 
competente ți pasionate (provenite 
din rindul sportivilor fruntași ai clu
bului), . beneficiind de condiții op
time de pregătire, o bună parte din
tre membrii ..Tinărului Dțnemovist" 
au urcat destul de repede treptele 
afirmării și consacrării, tnscriindu-si 
în palmares titluri si medalii la 
Jocurile Olimpice, campionatele mon
diale sau europene. Printre acești 
campioni și medallațl. care an avut 
ca punct de plecare în ascensiunea 
lor „laboratorul" din parcul sportiv 
Dinamo, figurează canoistul l.eon 
Holman, caiacistul Aurel Vernescu. 
canotoarea Ioana Tudoran, boxerul 
Ion Monea, voleibaliștii Calus Mjcu- 
lescu, Mihai Tirlici sf Gheorghe Sto- 
ian. gimnasta Emilia I.iță. handbalis- 
lii Gheorghe Licu si Dan Marin, lup
tătorul Florian Ciorcilă, înotătoarei! 
Cristina Balaban, trăgătorii Ion 
Tripșa, Marcel Roșea, Dan luga. la- 
queline Ztoneschi, Veronica Stroe si 
Anișoara Matei, atletul Leonida Ca- 
raiosifoglu și mulți alții.

în prezent, în grupele de copii si 
juniori aie clubului Dinamo acti
vează peste Son de sportivi, dintre 
care 11 dețin, încă de la această 
virstă, titlul de maestru al sportului.

lucrări speciale 
dedicate jubileului

23 de ani de exis ten-Aniversării celor 
țâ a clubului Dlnamo i-au rost dedicate 
eiteva lucrări speciale, scoase de sub 
:lpar zilele acestea. Printre ele, un splen
did album omagial și volumul „Aur, 
argint șl bronz" editate de revista „Pen
tru patrie" (care se pot procura, cootra 
cost, de la sediul clubului pinamo). 
orecum și un interesant supliment al 
«iacului „tn siu.iba patriei-, intitulat „Di- 

■ îamoristul- (care va fi pus in vinzare 
la serbare» sportivă de astăzi, de pc 
stadionul Dinamo).



REZULTATE EXCELENTE ÎN CONCURSUL
INTERNATIONAL DE MICROMODELE

J

' SLĂNIC, 12 (prin telefon). Sub 
bolțile în stil cubist ale „catedra
lei de cristab* de la Slănic-Pra- 
hova, la peste 200 m sub pămînt, 
s-au consumat azi (n.r. ieri) primele 
lansări din cadrul celei de a VII-a 
ediții a concursului internațional de 
micromodele „Indoor ’73“. Startul 
— la care au participat sportivi din 
Anglia, Cehoslovacia. Polonia, Un

garia și România — a fost așteptat 
cu interes deosebit. Era și firesc. 
Pe de o parte, ținînd seama de 
faptul că salina de la Slănic este 
unanim recunoscută ca cea mai 
propice din lume pentru zborul 
„aeronavelor^ cu greutate de fulg ; 
iar de pe altă parte, de seriozitatea 
concurenților, mulți dintre ei, ca 
Jiri Kalina (Cehoslovacia), Andras

snort
3-2 IN TURNEUL Astăzi fncepe, la Viena

ÎNTRECERI SPECTACULOASE Șl ÎN ZIUA A DOUA 
A CURSEI CICLISTE INTERNAȚIONALE PE VELODROM

Reuniunea a doua a concursului 
internațional ciclist de velodrom, or
ganizat de clubul sportiv Dinamo, 
s-a bucurat nu numai de un timp 
mai bun decît alergările din ajun, 
dar șl de o asistență mai numeroa
să și, mai ales; entuziastă.
. La 500 m. lanșăt, după cum era de 
așteptat, victoria a revenit lui Omar 
Phakadze cu timpul de 30,5. sec. Ser- 
ghei Kravțov, deși a avut un timp 
mai bun pe primii 300 m, în ultima 
parte a cursei a slăbit simțitor aiu
ra obținînd în final o zecime de se- 
cilndă mai mult decît colegul său: 
p0,6. Pe celelalte locuri s-au clasat :
3. Ștefan Laibner (Dinamo) 31,9 sec.
4. Aurel Vulcu (Steaua) 32,2 sec, 5. 
Florian Negoescu (Steaua) 32,5.

La urmărire pe echipe au intrat 
în întrecere patru formații. Și aici 
reprezentanții sovietici au reușit să 
se impună întrecînd nu numai ad
versarii direcți, echipa Dinamo Bu
curești, dar și fo-rmația cîștigătoare 
a , seriei a doua, Steaua, care în în- 
.tîlnirea cu selecționata de juniori a 
reușit s-o depășească pe aceasta cu

un tur. Clasament: 1. Dinamo Moscova 
(Bîkov, Kaleev, Artimov, Ianusche- 
vici) 4:47,0, 2. Steaua (Soare, Dolo
fan, Ferfelea, G. Negoescu) 4:48,2 3. 
Dinamo București (Laibner, Neagoe, 
Ioniță, Cirje) 4:48,9.

Ultima probă a reuniunii a întru
nit 20 de concurenți în cursa cu a- 
dițiune de puncte. întrecerea, deo
sebit de spectaculoasă, a dat cîștig 
de cauză reprezentantului nostru 
Mircea Kamașcanu (Dinamo), care a 
totalizat 34 de puncte. Victoria tină- 
rului dinamovist a survenit datori
tă unei evadări pe care acesta a 
reușit să o întreprindă si să o 
susțină timp de aproape 15 ture. în 
acest interval, Ramașcanu a acu
mulat puncte, suficiente ca să nu 
mai poată fi detronat din fruntea 
clasamentului : 1. Mircea Ramașca
nu (Dinamo) 34 p, 2. Petre Dolofan 
(Steaua) 31 p, 3. Anton Neagoe (Di
namo) 30 p ,4. Constantin Cirje (Di
namo) 23 p, 5. Victor Bîkov (Dinamo 
Moscova) 17 p etc.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Ree (Ungaria), Otto Hintz (Româ
nia), fiind cercetători științifici de 
notorietate mondială în aeromode- 
lism. Și încă ceva : echipa Angliei 
a străbătut 4 000 km cu automo
bilul pentru a participa la între
ceri.

Concurenții noștri au abordat în- 
tîlnirea cu pregătiri minuțioase și 
au avut, pe parcursul primei zile, 
o comportare exemplară. Iată ce 
spun cifrele : prima performanță 
de valoare a fost realizată de An
dras Ree — 30:21. dar bucuria avea 
să-i fie de scurtă durată. După 
cîteva minute. Aurel Popa (Politeh
nica Buc.) și-a depășit propriul re
cord (record național) realizînd 
36:05. Era doar începutul 
Aurel Moraru (Voința Tg. 
a realizat 36:07, apoi E. 
(Politehnica Buc.) 37:01. Și
performanță a fost depășită, de ce
hoslovacul Karol Ribeky — 37:05. 
Dar nu pentru mult timp. La lan
sarea următoare, Aurel Popa a rea
lizat cel mai bun timp din „isto
ria aeromodelistică” a salinei — 
39:19 — nou record național.

întrecerile continuă.
V. TONCEANU

ROMÂNIA-SPANIA 

DE POLO (juniori) DE LA SIBENIK

i

A început cursa internațională „Cupa Metalul Plopeni"

CICLISTUL IOSIF NAGY (STEAUA) 
CÎȘTIGĂTOR ÎNTR-0 ETAPĂ DE MUNTE

PLOPENI, 12 (prin telefon). — 
Intrată în tradiția competițională de 
•ciclism pe șosea, „Cupa Metalul 
Plopeni" a reunit la startul primei 
etape alergători de la cluburile 
bucureștene Steaua, Olimpia, Vo
ința. ca și de la CIBO Brașov. Pe
trolul Ploiești. Mureșul Tg. Mureș, 
Voința Ploiești, C. S. Brăila, echipa 
cehoslovacă — Slovenko Bratislava 
și do-uă formații ale asociației spor
tive Metalul din localitate, organi
zatoarea competiției. Cei 49 de ru
tieri români și cehoslovaci au avut 
de parcurs un traseu de 115 km 
(Plopeni — Vălenii de Munte — 
Cislău și retur) cu un profil va
riat, presărat cu pante în viraje și 
coborîșuri în serpentine. în plus, 
concurenții au avut de înfruntat, 
mai ales la ducere, un vînt pu
ternic și în rafale care a bătut cind 
din față, cînd lateral. Cu toate a- 
cestea, cursa a fost agitată ini- 
țiindu-se, aproape în permanență, 
tentativă de evadare. Cele mai spec
taculoase acțiuni au fost întreprinse 
cu aproximativ 25 km înainte

de sosire, pe salba de dealuri de 
la Poiana Vărbiilău, unde plutonul 
s-a fragmentat. Din păcate, la ter
minarea coborîșului, din cauza ab
sentei unui arbitru de parcurs, s-a ’ 
greșit traseul cu circa 1 km si ci
cliștii au fost reîntorși regrupin- I 
du-se astfel tot plutonul. Pînă la 
sosire au avut defecțiuni tehnice 
doi dintre animatorii de pînă a- 
tunci ai cursei, bucureșteanul Fr. 
Gera și cehoslovacul P. Ludevit. 
Sprintul final — de pe stadionul 
Metalul din Plopeni — este cîștigat 
de către Iosif Nagy (Steaua) cro
nometrat cu timpul de 2h50:19. Pe 
următoarele locuri au sosit : B. Sme
tana (SI. Bratislava). S. Suditu (O- 
limpia). N. Gavrilă (Steaua). P. Dră- 
gan (Voința Buc.) și C. Tănase 
(Metalul Plopeni) — toți în același 
timp 2h50:21.

Duminică dimineața se va des
fășura un circuit de 51 km în cen
trul orașului Ploiești, iar djDă- 
amiază va avea loc la Plopeni o i 
alergare contratimo individual pe o ! 
distantă de 30 km.

Troian IOANITESCU

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

CRIȘUL ORADEA - SĂNĂTATEA SATU MARE 41-40
CLUJ, 12 (prin telefon) — Cam

pionatul republican de baschet fe
minin a continuat sîmbătă in Sala 
sporturilor din localitate cu meciu
rile etapei a XXIII-a. Ca și vi
neri. partidele n-au satisfăcut nici 
ca spectacol, nici ca nivel tehnic, 
deoarece în unele din ele s-au în- 
tîlnit echipe de valori dispropor
ționate. Drept urmare, favoritele 
și-au desconsiderat adversarele, iar 
acestea s-au menajat în vederea 
disputelor decisive pentru evitarea 
retrogradării, în timp ce în parti
dele cu importantă pentru partea 
de jos a clasamentului tracul s-a 
făcut din plin simțit, firește în 
mod negativ. Totuși, au fost și ex
cepții, printre acestea aflîndu-se 
formația Constructorul, care și-a 
justificat pretenția de a rămîne în 
Divizia A, printr-o bună pregătire,

Iată rezultatele înregistrate sîm
bătă :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
71—62 (38—33).

Departe de a se descuraja de 
faima adversarelor și de începutul 
bun al acestora, baschetbalistele 
dc la Constructorul au ripostat cu 
dîrzenie, menținînd o diferență 
rriică (min. 27 și 28. scor 45—46 și 
47—48) trei sferturi din meci. în 
final, însă, studentele s-au distan
țat, datorită în special maestrelor 
sportului Eeaterina Savu și Suza- 
na Szabadoș. Au marcat : Savu 
2.3, Szabadoș 25, Boca 12, Pruncu 
7. Demetrescu 2 pentru Politeh
nica. respectiv Gugu 15, Godeanu 
12, Guranda 12, Gheorghe 10, Pe- 
treanu 4, Popescu 4, Bădița 2, 
Kerciov 3. Au arbitrat bine Șt, 
Grecu și Al. Ivan.

I.E.F.S. — VOINȚA TG. MUREȘ 
59—36 (30—17). Au înscris i Szabo 
19, Pantea 15. Giurea 3, Salcu 6, 
litimie 2, Deak 5, Petric 4, Petrea 
2, Tlta 3 pentru I.E.F.S., respectiv, 
Lorincz 8, Opriciu 9, Szabo 6, 
Daichendt 2, Papp 2, Brassay 5, 
Lucaci 2. Au arbitrat bine Gh. 
lonescu și D. Ganea.

CRIȘUL ORADEA — SANATA- 
TEA SATU MARE 41—40 (25—20). 
Un meci în care jucătoarele ambe
lor echipe au depus eforturi dispe
rate pentru a cuceri cele două

puncte atit de necesare evitării 
retrogradării. Mai experimentate 
(dar beneficiind și de aportul con
sistent al junioarelor Chvatal. Ca- 
setti și Stenberg, recent promovate), 
orădencele au condus pînă în mi
nutul 28 (27—26). De aici a urmat 
o luptă dramatică, cu schimbări 
permanente la conducere. cu_. su
medenii de greșeli de tehnică și 
ratări. în final, echipa Crișul s-a 
desprins cu trei pnncte (41—38) 
și în mod surprinzător (dar foarte 
justificat) tot ea a fost mai agre
sivă în apărare. In minutul 40, 
baschetbalistele de la Sănătatea au 
înscris un coș, iar în ultimele 45 
de secunde au avut de trei ori 
mingea, dar au pierdut toate oca
ziile avute, ca de altfel și adver
sarele lor. Au înscris Casetti 6, 
Topor 2, Dudaș 7. Balogh 5. Bodor 
2. Varga 11. Steinberg 2 și Chvatal 
6 pentru Crișul. respectiv. Fiillop 
6. Mihalic 10, Kercso 8, Pataki 4., 
Horvath 6 și Pop 6. Au arbitrat 
bine I. Știrbu și A. Atanasescu.

UNIVERSITATEA CLUJ — VO
INȚA BUCUREȘTI 67—64 (25—31). 
Un meci plăcut, cu faze rapide si 
spectaculoase. Voința a avut un 
început mai bun. a condus cu 
20—10 și 27—17 în prima repriză, 
dar în cea de a doua clujencele. 
mai agresive în apărare, au întors 
rezultatul numai în șaSe minute, 
înscriind 19 puncte, fată de 5 ale 
adversarelor. Spre sfîrșit, bucu- 
reștencele au refăcut din handicap, 
dar insuficient pentru a smulge 
victoria formației Universitatea. Au 
marcat Neța 3, Merca 8. Moraru 9. 
Szekely 14, Pop 4, Jighișan 3, La- 
zăr 10, E. Farkaș 16. pentru Uni
versitatea. respectiv, Andreescu 15, 
Savu 6. Ionaș 13, L. Rădulescu 13, 
Pândele 2 și T. Rădulescu 15. Au 
arbitrat bine I. Dinescu și A. Ca- 
raman.

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 39—32 
(24—20)

Programul de azi, de la ora 9 : 
Sănătatea — Voința Tg. Mureș, 
Universitatea Timișoara — Voința 
București. Crișul — Constructorul; 
de la ora 18 : Politehnica — Uni
versitatea Cluj, I.E.F.S. — Rapid.

D. STANCULESCU

luptei. 
Mures) 
Holtier 
această

SIBENIK 12 (prin telefon). In 
bazinul hotelului .„Solaris’’ au con
tinuat partidele turneului interna
țional de polo. Echipa de juniori 
a României a întîlnit în cel de-al 
doilea meci formația similară a 
Spaniei (medaliată cu argint la ul
timul campionat european). Jucă-

torii noștri 
permanență 
(1—0, 1—1.
echipei române au fost realizate de 
Răducanu 2, Ion Gheorghe 2 și 
Weiss. în celălalt joc al zilei : Un
garia — Iugoslavia 3—2 (0—0, 1—1, 
2—1, 0—0).

au avut inițiativa în 
și au cîștigat cu 5—3
2—1, 1—1). Punctele

PRIMA CONFERINȚA SPORTIVA EUROPEANA

„TROFEUL
(Urmate din pap. U

Acest lucru nu s-a întîmplat însă, 
voleibalistele noastre acționînd, 
deseori, neinspirat la fileu și, mai 
ales, în linia a doua, unde au lăsat 
mari spații neacoperite, au fost 

' neatente la preluarea din atac și 
sdin serviciu, ceea ce a facilitat 
jocul adversarelor. Formația Var
șoviei, fără a fi prea omogenă, a 
luptat cu multă ambiție, a profitat

CAPITALELOR"
din plin de greșelile româncelor, 
reușind chiar să-și adjudece un set 
la o diferență apreciabilă și să 
conducă de multe cri în celelalte. 
Victoria a revenit, în cele din urmă, 
teamului bucureștean cu S—1 (13, 
7. —5, 10), care a manifestat, totuși, 
mai multă vigurozitate în atac, cu 
deosebire prin Paula Cazangiu, și 
o tehnică individuală superioară. 
S-au mai remarcat Doina Bolezan, 
Carmen Puiu și, parțial, Irina Pet- 
culeț și Constanța Dinculiță de la

CĂLĂREȚUL VELEA
ÎNVINGĂTOR la sofia

SOFIA, 12 (Agerpres) — în ca
pitala Bulgariei au început între
cerile celei de-a 6-a ediții a con
cursului internațional de călărie, 
la care participă sportivi din 
România, U.R.S.S. și Bulgaria. In 
proba de deschidere, victoria a re
venit călărețului român Dumitru 
Velea (pe calul Sonor), cu timpul 
de 84 sec. și 0 puncte penalizare, 
pe un traseu de 750 m cu 12 ob
stacole. Pe locul doi s-a clasat 
Ștefan Karabacjak (Bulgaria) 
92 sec. și 0 p.p.

„cupa jEAmt”: ANA PASCU Șl MAGDALENA BARTOȘ
PERFORMERELE PRIMEI ZILE!

La „Coubertin" au început sîmbătă 
întrecerile tradiționalei competiții de 
floretă feminină d jtatâ cu „Cupa 
Leon Jeanty". Participă cele mai cu
noscute floretiste de pe continent, în 
frunte cu campioana mondială de la 
Vie-.a, Marie Depetris Chantal-De- 
maille, sovieticele Elena Novikova 
și Aiecsandra Zabelina, italianca Gi- 
anetta Masciotta și alături de ele re
prezentantele României, Olga Szabo, 
Ana Pascu, Magdalena Bartoș și Su- 
zana Ardeleanu.

Dintre 
mai bun

arii noastre, cea 
e au avut pînă

acum Ana Pascu și Magdalena IJar- 
toș. Pascu a susținut — în primele 
trei tururi — un număr de 13 a- 
salturi, cîștigîndu-le pe toate ! Bartoș 
a obținut și ea victoria în 11 ” 
13 asalturi susținute.

Ana Pascu și 
s-au calificat în 
gâtoare. Ele vor 
pentru întîietate 
9,30, în sferturi.

Celelalte reprezentante 
noastre au rămas în turul 3 al 
petiției.

Magdalena 
primele 24 

continua 
astăzi, de

din cele

Bartoș 
de tră- 
disputa 

orelela

ale țârii
com-

Astăzi începe, la Viena, prima 
Conferință sportivă europeană, la 
care și-au anunțat participarea 
organisme sportive oficiale din 24 
de țări de pe continent. Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport din Republica Socialistă 
România va fi reprezentat' de o 
delegație condusă de prof. univ. 
Ion Șiclovan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., rector al Institutului 
de Educație Fizică și Sport din 
București.

în capitala Austriei, participan
ts! la Conferință vor căuta mijloace 
pentru adîncirea colaborării intre 
organizațiile sportive naționale, în 
vederea consolidării păcii, priete
niei și înțelegerii între popoarele 
Europei și 
schimb de experiență 
iele domenii 
masă și 
manță.

Prima 
ropeană 
manifestat ,printre altele, și prin

WIEN 19731

prezența, la Viena, cu acest prilej, 
a peste 50 de reprezentanți ai pre
sei continentale.

vor efectua un larg 
în varia- 

ale sportului de 
ale sportului de perfor-

Conferință sportivă eu- 
a stîrnit un viu interes,
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PENTRU FIECARE LOCUITOR DIN MONTREAL

ACORD INTKE ORGANIZARE

SI S. U. A.

exe:

cele lupta in probele de dublu

de-a 
iată 
real

cuplul
a întrecu’. <

Tiriac — Pana

și

ntac.

D. FABIAN

ECHIPA DE LUPTE
A FOST ÎNTRECUTĂ

vins Tj:

facă din Olimpiada 
de ambiție".

In semifinalele i 
Dallas 
5—2.
Ashe 
Smith 
7—6,

Montreal, mai

Ghigosa

au 
gu- 
din 
Au 
in-

a-
Bul-

Au marcat : Becken-
Kullmann (min. 22)

dreptul cîștigat pentru sport 
că acum orașul canadian Mont- 
va avea onoarea să găzduiască, 

în 1976, marea întrecere a Olimpiadei 
de vară. Sîntem siguri că Montreal-ui 
va pregăti o Olimpiadă modernă, 
conformă aspirațiilor tineretului din 
lutnea întreagă. Vom face tot ce ne

La Hamburg, in meci internațional 
mical de fotbal : R. F. Germania — 
garia 3—0 (3—0). 
bauer (min. 18).
și Clemens (min. 31).

mite. Locuitorii Montreal-ului sînt 
convinși că succesul Olimpiadei va 
depinde și de eforturile și contribu
ția fiecăruia dintre ei, in cazul în 
care vor ști să 
’76 o „problemă

telefon). — 
ițele europene de judo — 
ri: — au luat sfîrșit. La 
63 kg. titlul a fost cuce-

!ui de organizare a J.O. de la Montreal, 
lentul care oficializează „startul* lucră- 

Foto : KEYSTONE

crările de amenajare, pregătiți Olim
piada !“

Trebuie să reținem și faptul că 
acest „suflu" al Olimpiadei a sensi
bilizat lâ maximum aproape fiecare 
cetățean al orașului Montreal, inte
resul tineretului pentru evenimentul 
sportiv de peste trei ani neavînd 11-

usoni 
MIlQl 
.□IȚfr'.Ml

de festivi- 
îcurilor O- 
în prezența 

printre 
Montreal, 
excavație 
tru con
ic O'iim- 

lim-

DE LA SOFIA
SOFIA. 12 (prin telefon), 

sola Universiada, a început 
Vl-a ediție a tradiționalul 
internațional de gimnastică 
nă dotat cu ..Cupa ziarul 
ska Tribuna". La acest a 
curs au luat startul 38 di 
te din 12 țări.

In prima zi, gimnastele 
— în cadrul exercițiilcr 
Ia obiectele cerc și panglică 
ci-.du-se campioana mondia 
Ghigova (Bulgaria). Rezu 
1. Maria Ghigova 9.65. 
Krasceninikova (U.R.S.S.) 
Maria Patotchka (U 
Rodită Pintea (Rom 
Maria Preda t
bâr.esc j 9,30; panglică

pazițu 
aplauze 
reoreze

T 
uoiari. 

ritm 
24 de

• Nastase mvins de Panatta • La Stuttgart, roman-

BOI RNEMO4 TH. — Primei 
neu pentru Marele Prcmtu — F.I.LT 
desfășurat . in E 
prima surpt 
Bournemoutl 
nute de joc, 
tta, in ascet 
o nesperată fsța lui Ilie
Năstase, primul favorit al conc 
lut Lupta a fost foarte strins 
distanța a parru seturi, dintre 
trei au fost decise dună prelungiri. 
Scorul final : 6—8, 7—5, 6—3, 
pentru Panatta.

în finala de dublu mascul 
Năstase — Gisbert 
6—4, 8—6 perechea 
ta.

Finala probei de 
s-a Încheiat cu su

pentru ca toate in- 
terminate 13 timp", 

tarul general 
lizare, a de- 
următoarele : 

-astă dimineață, orașul nostru 
un pas important și foarte... 

înspre C 'mpiadă. Pentru noi, 
aa debutai in clipa cind s-a a- 

așului Montreal — cinstea 
nîza ediția din 1976. Vom 
osîbilul pentru succesul te

rnari manifestări sportive. Ar 
tenlul chiar ca și „pesimiștii" 
?nvință de nejustețea afirma- 
»r. și să se alăture, imediat, 
lor noastre—"

‘tățile prezente,
'ri oficialități 
irtanle figuri 
Montrealului.

i ai Federației 
etism, președintele 

ism amator, nume- 
ța festivă s-a în- 
-Am inceput lu-

SZEKESFEHERVAR, 12 (prin 
telefon). — In sala sporturilor din 
localitate a avut loc intîlnirea 
amicală de lupte libere dintre re
prezentativele României și Unga
riei, victoria revenind gazdelor cu 
6—4.

R. F. GERMANIA - BULGARIA
3-0 LA FOTBAL

Ml FOST DESMÂII CAMPIONII EUROPENI DE JUDO
MADRID. 12 (prin

LA VOLEI Foto :

Primul concurs internațional de 
d.r.-’.rak, din acest sezon, a reunit 
la start alergători din Bulgaria, Ce-

Imagine de la frumoasa fes 
masculin, conțină pentru cal 
zile la SZOMBATHELY (U 
trat următoarele rezultate : 
Germania 82—78 ; Belgia — 
pa Turciei, care totalizează 10 puncte.

tului de baschet 
oară in aceste 

inreais- 
- R. F. 
ce echi- 
irpres

rit de Serghei Melnicenko (U.R.S.S.). 
Un alt sportiv sovietic, Serghei No
vikov, a obținut medalia de aur la 
„open". La cat 70 kg, Dietmar Hoet- 
ger (R.D. Germană) și-a păstrat tit
lul cucerit la ediția anterioară.

Sportivii noștri Lazăr Moldovan 
(cat. 63 kg) și Cornel Roman (cat. 
70 kg) nu s-au clasat în primele 
șase locuri.

Duminică sint programate între
cerile continentale pe echipe.

învingătoare, respectiv Langner, 
Bachurek și Stein. A arbitrat bine 
cuplul român Gh. Popescu — M. 
Tabacu.

în ultimul meci al zilei s-au în
tîlnit formațiile masculine ale ora
șelor Praga și Varșovia. Pat tlda a 
plăcut spectatorilor prezenți, da
torită fazelor interesante, a dîrze- 
niei cu care au abordat partida 
jucătorii celor două echipe.

Scor final 3—0 (8, 8, 7) pentru 
voleibaliștii polonezi.

LA RUGBY: SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO 0-10...
Meci frumos, sîmbătă după-a- 

miază. pe terenul din complexul 
sportiv Tei; rugbyștii de la Spor
tul studențesc au rezistat, însă, nu
mai o repriză în fața XV-lui dina- 
movist. Scor egal la pauză, 0—0, 
pentru ca la reluare, treptat, gaz
dele, să cedeze la un scor destul 
de sever : 0—10...

firesc, rugbyștii pregâ- 
Remus Drăgușanu do- 
deosebită eficacitate 
Nica — o încercare 
de Florescu și Dra- 
o nouă încercare, 
fără greșeală, Teodor

Rezultat 1 
tiți de proL 
vedind o 
Realizatorii: 
transformată 
gomirescu —

A condus, 
Witing.

DANIEL DIACONESCU

MOSCOVA 12 (Agerpres). —■ în urw 
mătoriî 3 ani organizațiile sportiva 
din U.R.S.S. și Uniunea atletică de 
amatori din S.U.A. vor face schimb 
de delegații în mai multe discipline 
sportive. Acordul a fost încheiat în 
cadrul convorbirilor de la Moscova, 
la care au participat Allan Cassel, 
directorul executiv al organizației 
T.A.U. și din partea sovietică — 
vicepreședintele Comitetului pentru 
cultură fizică și sport, Vladimir Co-, 
val.

De asemenea, în următorii trei ani, 
se vor efectua schimburi de specia
liști și antrenori de lupte libere, bas
chet, natație, atletism. In acord sint 
prevăzute conferințe și simpozioane 
bilaterale pe probleme de medicipă 
sportivă, fiziologie și biochimie. V$l 
avea loc o conferință sovieto-ameri- 
cană consacrată rolului tineretului și 
studenților în dezvoltarea mișcării 
sportive, întăririi păcii, înțelegerii 
între popoare. La conferință vor par
ticipa și reprezentanți ai organizați- 

sportive studențești și de tineret 
alte țări.

La Leipzig

18-a SESIUNE F.I.F.A
LEIPZIG 12 (Agerpres). — Comite

tul executiv al Federației internațio
nale de fotbal se va întruni la 14 
mai în orașul Leipzig din R.D. Ger
mană, în prezenta președintelui 
F.I.F.A., Stanley Rous. Această sesiu
ne (a 18-a), este prima organizată în- 
tr-o țară socialistă. Pe ordinea de zi a 
lucrărilor sînt înscrise diverse pro
bleme privind intre altele organi
zarea turneului final al viitorului 
campionat mondial, statutul fotbaliști
lor amatori, calificarea fotbaliștilor 
pentru Jocurile olimpice; participarea 
Republicii Populare Chineze la ac
tivitatea F.I.F.A.

Cu prilejul sesiunii de la Leipzig, 
delegatul Columbiei, Alfonso Senior, 
va prezenta candidatura țării sale 
pentru organizarea C.M. 1986. După 
cum se știe, următoarele trei turnee 
finale ale Cupei mondiale vor avea 
ioc în R.F. Germania (1974), Argen
tina (1978), Spania (1982).

LIBERE A ROMÂNIEI
DE CEA A UNGARIEI

48 kg, I. Vangheliei (cl;^ 
locul 4 la C.E. din aceS'

La cât. 
sat pe locul , 
an) a finalizat 
rub în min. 2 
luș la I. Seres. 
Cearnău pierde 
Iui H. Gali. Cu 
G. Condrat a fost și e] 
de L. Klinga (locul III la J.O. și 
II la C.E.). P. Coman (cat. 62 kg) 
aduce prima victorie echipei noas
tre învingînd net pe T.
La 68 kg P. Androne pierde 
puncte (3—5) meciul cu 
iar E. Cristian (74 kg) 
prin tuș în fața lui J. Rusznyak, 
Două frumoase victorii 
zat V. Iorga (82 kg) asupra lui 
G. Molnar și S. Morcov (90 kg) în

Panaite 
Csatari, 

impus

defectuos un
și a pierdut prin 
La cat. 52 kg P. 

la puncte în fața 
tot curajul arătat, 

întrecut

șu-

Fekete. 
la 

L. Szabo, 
cedează

au reali-

fața lui I. Balasz. 
(100 kg) â pierdut la 
iar L. Simon (100 kg) 
în fața lui J. Bollo.

E.
J.

s-a

POLONEZUL SZURKOWSKI DIN NOU CO TRICOUL GALBEN
Ieri a avut loc cea de a treia e- 

tapă din ..Cursa Păcii" pe distanta 
Brno — Dubnica (156 km). Cei 97 
de cicliști care au luat startul au 
beneficiat de o vreme bună. Cu 4 
km înainte de sosire, din pluton s-au 
desprins 16 alergători, la sprintul 
final victoria revenind polonezului 
Szurkowski. care a îmbrăcat din nou 
tricoul galben.

învingătorul a fost cronometrat în 
3h 37:15 si a fost urmat de Noel 
(Belgia) 3h 37:25, Matousek (Cehos-

lovacia) 3h 37:35, Talbourdet (Fran
ța) 3h 37:45, Gera (Ungaria) 3h 37:52. 
Ciclistul român Vasile Teodor a so
sit pe locul 9 împreună cu un grup 
de 5 alergători, fiind cronometrat 
în 3h 38:06.

Ceilalți cicliști români au sosit pe 
locurile: 27 (Cernea) 49 (Sofronie), 
69 (Andronache), 73 (Selejan). 75 
(Grigore), toți în același timp t 
3h 40:31.

Astăzi se va disputa etapa a IV-a, 
Dubnica — Banska Bystrica

IERI, LA BUCUREȘTI
R. HAWELKA, ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL CONCURS

INTERNATIONAL DE DIRT-TRAK AL SEZONULUI

Turneul de volei de la Moscova
MOSCOVA, 12 (Agerpres) — La 

Moscova 
național masculin de volei organi
zat cu 
Clubului 
vietice — Ț.S.K.A. Iată rezultatele 
zilei a treia: Ț.S.K.A. — Honved 
Budapesta 3—0 ; Legia Varșovia 
— Steaua București 3—1 • selecțio
nata studențească a U.R.S.S. — 
Dukla Praga 3—0

a continuat turneul inter-

prilejul semicentenarului 
sportiv al Armatei So-

hoslovacia, Ungaria și România, care 
și-au disputat întîietatea ieri pe 
pista de zgură a stadionului „Meta
lul" din Capitală.

Valoarea recunoscută a motocicliș- 
tilor din Cehoslovacia și Bulgaria s-a 
confirmat încă din primele manșe, ei 
dominînd cu autoritate întrecerile.

Din nou, sportivul român care s-a 
comportat cel mai bine a fost maes
trul sportului I. Bobîlneanu.

Iată ordinea primilor clasați : 
R. Hawelka (Cehoslovacia) 14 p, 
P. Petkov (Bulgaria) 14 p, 3. 
Efimov (Bulgaria) 13 p, 4. A. 
mei (Cehoslovacia) 11 p, 5. I. 
bîlneanu (România) 11 p, 6. C. Voi- 
culescu (România) 9 p.

1. 
2. 

A. 
Dri-
Bo-

D. NEGREA
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