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CROSUL TINERETULUI LA CLUBUL
»»

PESTE 50 DE ECHIPE
DE MASADE TENIS

INTR-UN SINGURîn domeniul sportului de masă

CUTEZĂTORII1o expresie concludentă a entuziasmului 
cu care sînt aplicate hotărîrile de partid

Crosului tirImagine din cadru! fin-

Micii iubitori ai tenisului de 
masă nu și-au dezmințit pasiu- 
cea pentru acest sport : dumi
nică dimineață, la concursul 
popular organizat de clubul 
„Cutezătorii**, al Palatului pio
nierilor. au fost prezente peste 
50 de echipe din Capitală ! Pe 
lingă acestea, două din Videle.

Băieții (43 de echipe) și-au 
desemnat ciștigătorii in repre
zentanții Școlii generale nr. 99, 
prima echipă (Nicușor Vlad și 
I: >rin Bâdescu). I-au urmat co
legii lor de la aceeași școală 
— a doua echipă — apoi cei 

- din Videle și de la Școala ge
nerală nr. 103.

Fetele (11 echipe) au avut 
cele mai pregătite soortive în 
Alexandrina Dan și Janeta Ma
nea (Șc. gen. 175). In ordinea 
valorii s-au clasat, apoi, echi
pele Șc. gen. nr. 141, nr. 184 
și nr. 151.

Tot la Palatul celor mici s-au 
desfăs_rat duminică concursuri 
de orientare turistică (peste 60 
de par•dripanți) pentru desem
narea echipajelor participante 

municipiul București 
vinturilort. Cei mai 
ci — pionierii din 
i. Un campionat de 
et — cu 9 echipe — 
at programul unei 
aniniri sportive pio-

Luptă aprigă pe semicerc : Coasă și Gruia, ambii de 
să oprească pătrunderea lui Cîrlan (,.U“). Faza se va 
care de la 7 m in favoarea studenților. Foto :

Mai bine de 2 000 de spectatori, 
unii așezați direct pe pămînt, alții 
cocoțați pe garduri (apropo, cînd 
va fi onorat și handbalul prin 
condiții de disputare a derbyurilor 
intr-un raport direct du rezulta
tele acestui sport pe plan interna
țional ?) au asistat, ieri după amia
ză, la stadionul Tineretului la unul 
dintre cele mai îndîrjit disputate 
jocuri ale campionatului masculin 
de handbal. Este vorba .despre
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la Steaua, încearcă 
încheia cu o arun- 
Paul ROMOȘAN

întrecerii, cea înpartida-cheie a 
care se înfruntau formațiile frun
tașe ale clasamentului : Steaua _ și 
Universitatea București. Avînd în- 
trucîtva sarcina ușurată de ab
sențele din echipa studențească 
(Voina suspendat, Koșu —■ interdic
ție medicală), dar jucînd și foarte 
bine, matur, atent, fără să 
pripească în atac, handbaliștii de 
la Steaua au ciștigat cu 12—9 (6—6). 
In felul acesta ei au luat o se-

PRIN TELEFON DE LA GRENOBLE

se

rioasă opțiune asupra titlului de 
campioană a țării, pe care nu ve
dem cum ar mai putea să-1 piardă 
cu avansul de 3 puncte (mai au un 
meci de jucat), pe care-1 au 
asupra principalilor lor urmăritori, 
jucătorii de la Universitatea.

Cum spuneam partida a fost în- 
dîrjită, chiar aspră în primele mi
nute. cînd cei doi arbitri, bine ins
pirați, au împărțit cu... „.genero- 
zitate** eliminări și aruncări de la 
7 m, ceea ce a avut darul să mai 
calmeze spiritele și să aducă am
bițiile celor două combatante în 
limitele permise de regulament. Pe 
acest fond de luptă dîrză pentru 
victorie, în care am admirat am
biția și eforturile celor de la Uni
versitatea de a nu ceda chiar și în 

unui adversar evident supe- 
meciul a fost frumos, abun- 
în momente de handbal mo

dern, rapid, cu subtile combinații 
tactice, cu un deplin angajament 
fizic. La început, au condus stu
denții, oare au adoptat tactica 
atacurilor lungi pentru a-și scoate 
adversarul din „mînă“ (1—0, 2—1). 
Steaua a egalat, a condus tot la un' 
punct (4—3. 5—4) și repriza s-a în
cheiat echitabil la egalitate, deși 
Universitatea a avut un decisiv a- 
vantaj numeric timp de patru irii-< 
nute (15—19, două eliminări conse
cutive de la Steaua). Tn repriza se
cundă, Steaua care are meritul de 
a-și fi păstrat luciditatea și, deci, 
capacitatea ofensivă la potențialul 
ei maxim s-a detașat hotărîtor (9—6, 
min. 38), reușind să păstreze acest 
avans pînă la urmă șl obținînd, 
astfel victoria absolut meritat.

Arbitrii V. Pelenghian (Bucu
rești) și V. Cojocaru (Craiova) au 
condus foarte bine următoarele 
mâții :

STEAUA : Dincă — Kicsid 
Gațu (1), Birtalan (3), Stockl 
Drăgăniță (1), Coasă, Goran 
Gruia (1), Marinescu.

UNIVERSITATEA : Banciu — Cîr
lan (3), Ștef, Lincă, Anton (1), Cos- 
ma (3), Vărgălui (1), Scheibscheid 
(1), Belciug

Călin ANTONESCU

X- "<■
xȘ ■- '■

.1

for-

(1),
(1).
(t).

Crosul tineretului — ediția 1973 
s-a impus drept una dintre cele mai 
mari și populare competiții de masă 
ale sportului nostru. Și aceasta, da
torită in primul rind. marelui nu
măr de participant! care s-au ali
niat la 6tartul etapelor inițiale, pe 
localitate, pe centre de localități 
sau județ : APROXIMATIV 2 MI
LIOANE. în al doilea rind, pentru 
că ACȚIUNEA SE ADKESEAZA 
TUTUROR CATEGORIILOR DE 
TINERI din mediile urban și ru
ral, elevilor, salariaților, studenți
lor, țăranilor cooperatori, militari
lor. în fine, competiția a reușit, 
de-a lungul celor 
6ale, să-și cîștige 
prestigiu, conferit 
ei devenit, acum, 
orice caz. forurile organizatoare — 
C.C. al U.T.C. în comun cu Consi
liul Central al U.G.S.R. și cu spri
jinul Ministerului Educației și în- 
vățămînbului. Ministerul Apărării 
Naționale și C.N.E.F.S. — se pot 
mîndri cu o competiție care angre
nează o zecime din intreaga popu
lație a țării!

Ar fi interesantă, credem, o 
scurtă trecere în revistă a citorva

șase ediții ale 
un binemeritat 

și de caracterul 
tradițional. In

200 de studenti

factori care au sta: la h»» succe
sului îiiiiăili ai jr. acest an. Este 
de menționat marele impels ăat m 
direcția extinderii acestei ferme 
simple de practicare a sforțatei 
prin apariția Holăririi Plenarei CX. 
al P.C.R. cu privire la dexveltarea 
continuă a edneației fniee și «pac
tului. Faptul a prilejuit mtervestia 
directă, operativă, a f fM k» ie 
partid ș: urmările s-au făcut sim
țite imediat in prirâ 
mărului de tineri 
condițiile mult mai 
fâșurare create curst 
larea și activizarea intr-o -năc-r-s 
mare a factorilor rit-ec- răsțronză- 
tori de bunul mers al competiției. 
Iar cel mai recent exemplu îl con
stituie^ chiar prezența în tribuna 
oficială de la Arad, a tovarășului 
Andrei Cervencovici. membru al 
C.C. al P.C.R.. primul secretar al 
Comitetului județean de narfid si a 
altor persoane din anaratul local de 
partid și de stat. Fazele județene 
(ca și cele pe localități) s-au bucu
rat. de asemenea, de un real spri
jin venit din această direcție, și 
numai astfel se poate explica nu
mărul mare de sportivi care au 
concurat în județele Argeș OOOC». 
Prahova (50 000). Galați <400fri e c

Noile poziții ciștigate de Crasul

la „Traversarea lacurilor"
Pe lacul Tei a avut loc duminică 

un reușit concurs de canotaj inti
tulat Jpaversarea lacurilor1*. Au 
participat peste 200 de studenți de 
la Institutul 
tate.

Concursul 
cum inedită 
odată, concurenții avînd de parcurs 
lacurile Tei, Floreasca și Herăstrău.

La întoarcere s-a desfășurat un 
al doilea concurs, de canoe 10+ 1 
și „universală". La canoe 10+1 pe 
primul loc s-au situat studenții de 
la Facultatea de fizică, iar la „uni
versală”', de asemenea, reprezen
tanți ai aceleiași facultăți.

De remarcat aportul lectorilor 
universitari I. Bulugioiu și T, Bă 
lan la reușita copcursului. De alt
fel, cei doi specialiști amintiți in
tenționează să organizeze și alte în
treceri similare.

Această frumoasă inițiativă va 
trebui susținută și de federațiile de 
resort, interesate desigur ca prin 
concursuri de masă să ajungă în 
zona performanței cît mai multe 
elemente tinere, în speță studenți și 
studente.

politehnic și Universi-

a avut o notă oare- 
și spectaculoasă tot-

C. HAREA, coresp.

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA MINISTERUL EDUCAȚIEI

Șl ÎNVĂȚĂMiNTULUI

mulțumire ne-a adus-o 
absolut al țării, Dan

ma: mare 
campionul 

Grecu, care s-a întrecut la inele 
de la egal la egal cu bine cunos- 
cuții Viktor Klimenko și Nikolai 
Andrianov, lipsindu-i doar cinci 
sutimi pentru a urca pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului.

Primul aparat la care a partici
pat Campionul nostru a fost calul 
cu minere, la care Grecu a con
curat bine, sigur pe elementele 
grele, cu ținută și amplitudine, e- 
xccuția sa fiind notată cu 9. La ur
mătorul aparat — inelele — pentru 
care s-au făcut pregătiri speciale,

Frumoasa comportare pe care cei 
trei gimnasti români au avut-o la 
Campionatele europene masculine 
de la Grenoble (Dan Grecu — 
medalie de argint la inele, Mihai 
Bcrș — locul IV La același aparat, 
Nicsbe Opresru — locul VI la sol) 
ne-a îndemna; ca. duminică seara 
t rj«n, si luăm 
hil Napoleon din orașul 
celei de a X-a ediții a 
continentale a maeștrilor
- L spre a afla amănunte despre 
modul cum s-au comportat spor
tivi: noștri. Ne-a răspuns conducă
torul delegației. Francisc Lovi, se- 
rretam! senera! adjunct al fede
rației române de specialitate, care 
a fost bucuros să ne vorbească 
cespre evoluția celor trei reprezen- 
tan*i ai gimnasticii masculine ro- 
r-inesri in competiția care a an

grenat timp de două zile ne cei 
mai reputat i maeștri din Europa.

-Sintem cu toții foarte satisfăcuțî 
de succesul pe care Dan Grecu, 
•fibai Borș și Nicolae Oprescu l-au 
tbtlnut aici — ne-a spus interlo- 
cutcrtil n.str-j —. ei confirmind 
Astfel rcytiția pe care și-au ciști- 
gat-o hi alte confruntări internațio
nal* de prestigiu. Firește că cea

DAM GRECU
«le

cu Hote- 
gazdă a 

in trecerii 
gimnaști-

(Continuări tn pag, a 2-a,
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Rodu nMOFTȘ

PITEȘTI. O acțiune buni -i

■scit
as srref că

șl3| gol frumos'. Trai « cm-ii 
M de pe dreanta, Dobrin s-a dec- fk lipit de Cadar și a reluat 

spectaculos cu capul. tnscr>- 
ind un splendid gel 

Foto: V. BAGEAC

ETAPA A XXIII-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

DERBYUL RAPID-DINAMO, UN ARGUMENT
in ultima zi a campionatului de canotaj fond

DISPUTE ATRACTIVE 
ÎNTRE SCHIFISTELE 

DIN BUCUREȘTI Șl TIMIȘOARA

CA NIVELUL CAMPIONATULUI NOSTRU
POATE FI MAI BUN

.arr

ingreuindu-se considerabil exerci
țiul și exersindu-se foarte mult la 
antrenamente. Dan Grecu a impre
sionat pur și simplu pe arbitri și 
spectatori, obținînd a doua notă 
din concurs la acest aparat: 9,10 1 
J.a sărituri, din nou un 9. pentru 
ca la paralele evoluția campionu
lui nostru să fie apreciată cu 9,30. 
Dacă ar fi avut o mai bună cla

(Continuare în pag. a 4-a)

„CUPA DAVIS“
i

Echipa de tenis a României 
înaintea meciului cu Olanda

Scheveningen — punct de rntilnire pentru 
Ilie Năstase și noii săi coechipieri

TIMIȘOARA, (prin telefon) — 
Pe o vreme splendidă, canalul Bega 
a găzduit duminică dimineață ulti
mele întreceri din cadrul campiona
tului național de canotaj fond, la 
start aliniindu-se senioarele. Curse 
atractive, timpi foarte buni, dispute 
dîrze — iată atributele concursului 
desfășurat de-a lungul unul trasee 
de 5 000 m. In prima probă a dimi
neții, 4 + 1 vîsle, echipajul de la 
C.N.U. (Teodora Boicu, Marioara 
Sîngiorzan, Silvia Pușcaș, Codruța 
Iilidaru + Rodica Iordache) a ob
ținut o victorie comodă, grație unei 
cadențe excelente, imprimată de 
„ștrocul" Teodora Boicu. La 4—1 
rame, spectatorii timișoreni, înșiruiți 
CiP-a lungul canalului, au avut pri
lejul să aplaude succesul echipaju
lui clubului din localitate — Poli- 
tehnica. Notabilă a fost și evoluția 
schitului reprezentînd Olimpia Bucu
rești, clasat pe locul secund. Tn 
cursa schiturilor de 2 vîsle, experi
mentatul cuplu arădean Ileana Kon-

Boicu, Marioara

dorassy ți Elisabeu Lazâr a 
nat cate«orie proba, cucerind 
rils de campioane eu 
aproape două n-fit-te. Vs aft rtUz 
rfștlglt de șchifistele bue-rrwtee» 
fa acest ecaeurs a fost Ia î Sri dr. 
maci, unde echipajul dnbntai Me
talul (Marinele Gbiță ți Cornel’» 
Neacșu) a realizat una dintre cele 
mai clare victorii ale eompetlțlet 
cronometrele taregfstrlzd un te 
cu aproape 4 minute mai bun dec!- 
al schitului clasat pe locul doi — 
Politehnica Timișoara.

Așteptată eu un mare interes, 
proba de simplu a dat elștig de 
cauză Măriei Micșa (C.F.R. Timișoa
ra). care s-a dovedit superioară atit 
bucureștencei Ioana Tudoran (Dina-

U:
1'1-J d» 
alt «u

Horia ALEXANDRESCU 
Petru ARCAN

(Continuare in pag. a 2-a)

are— optaseră. "efferent că sau

■ițfi taslagi. arau anlțsaxți pen- 
tra că — ta «fim*. — iuțiseră 
la == aderări: mec de fotbal O 

bitr-on ocean al med-ocr - 
tăfii 1 Ca ma» eâ perna parridâ. 
aceea tfintae Sieaua E Sportul Ka- 
decțesc, făcea s ea parte din a- 
mintitul .ocean*, ea fusese uitală. 
Ceea ce se toranu acum era jocul 
deopotrivă de Krăfijctor ai Rapi
dului și al lui Dinamo.

Ce păca: că meciuri ca acesta 
stat atit de rare ta campionatul 
nostru! Pină duminică seara, ca 
punct de referință în fotbalul ulti
milor zece ani se lua acea — to
tuși — neuitată finala de ..Cupă a 
României" din 1964. dintre Dina
mo și Steaua. în care formația cin 
șoseaua Ștefan cel Mare a ciștigat

de duminică a mai

cronicar, să 
cui și să nu 
rata valoare '

Doar etapa
adus o noutate: Universitatea 
Craiova s-a înscăunat mai bine ia

isi. lEca&nd la egahtaîe un joc 
oe mare importantă pentru ea și 
prmad de acum la secondantele șa
le de la d-stanța ceior două puncte 
care o separă de Dinaatb și C_F_R_ 
In drumul lor spre locul I, craio- 
v«t-i — se cuvine să amintun — 
>u fost de două ori ajutați, prin 
jocul rezultatelor, de către Rapid. 
Prima dată, feroviarii jucînd «’ah 
Și plerxtad tn fața Universității 
-ralova, la București cu 8—4. meci 
care l-a ambiționat pe olteni, iar 
a_ doua oară jucînd foarte bine și 
riștigînd — duminică seara — in 
fața lui Dinamo !

Dînd Cezarului ce este al Ceza
rului, să trecem acum și la., fot
balul nostru obișnuit, cel de toate 
zilele, cel pe care am dori sâ-1 
vedem... cit mai rar. Și anume la 
acest fotbal cenușiu care, din pă-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Din această după-amiază, echipa 
de tenis a României se află re
unită la Scheveningen, lingă Haga, 
în vederea apropiatei întîlniri in
ternaționale cu selecționata Olan
dei. din sferturile de finală ale 
..Cupei Davis“ (zona europeană). 
Cei patru echipieri ai reprezenta
tivei țării noastre au făcut drumul, 
spre locul disputei, pe căi diferi
te. Ilie ”
mouth, unde a jucat în primul 
turneu 
Premiu
Dumitru 
Stuttgart, iar 
component al formației, 
tinărul Traian Marcu. 
a făcut drumul direct 
de la București, însoțit 
de căpitanul nejucător 
al echipei. maestrul 
sportului Cristea Cara- 
lulis.

în același timp, de 
la Haga ne-au sosit ul
timele vești în privin
ța alcătuirii formației 
adversarilor noștri, pen
tru cele trei zile de în
trecere — vineri, sîm- 
bătă $i duminică. Vor 
juca in meciurile de 
simplu, cunoscutul tenis- 
man profesionist Tom 
Okker și actualul cam
pion național olandez 
Jan Hordijk. Pentru un 
loc în formula de dublu 
mai candidează următo
ri doi jucători, Nick 
Fleury $j Fred Hemmes. 
Căpitan este Dick La- 
meris. Echipa Olandei 
s-a calificat printr-o 
victorie cu 4—1 obți
nută In turul doi, tn 
fața Israelului, la Tel 
Aviv. România joacă 
direct ta al treilea tur, 
fiind prim cap de ae
rie al grupei A.

Năstase vine de la

european pentru
— F.I.L.T. “ 

Hărădău 
ultimul

r

Borne-

Marele
Toma Ovici și 

sosesc de la

Prin prisma forțelor angajate în 
luptă, meciul Olanda — România 
ne apare deci ca foarte deschis. 
Presupunînd că cei doi capi de co
loană, Năstase și Okker, își vor 
cîștiga meciurile contra jucătorilor 

' nr.
cvasi-sigur 1—1. : 
te trei partide — 
primelor rachete 
greu de apreciat.

2, se pornește deci de la un 
Dar toate celelal- 
- inclusiv derb.vul 

— rămîn foarte 
Tom Okker n-a

(Continuare în pag a

Radu VOIA

Maestrul emerit al sportului Ilie Năstase va fi. 
ca fi pînă acum, prima rachetă a echipei 

de tenis a țării noastre

Foto: Th. MACARSCHI
. »

CAMPIONUL OLIMPIC KANNENBEDG 
EVOLUEAZĂ

Duminică dimineața, pe traseul 
Maior Coravu — stadionul 23 Au
gust, va avea Ioc o importantă 
cursă de 20 km marș cu o bogată 
participare. în afara atleților ro
mâni vor lua startul mărșăluitori 
de valoare din Bulgaria, Ceho-

LA DICIDIȘII
slovacia, Elveția, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, Polonia, Sue
dia, Ungaria și U.R.S.S. între con- 
curenți se află și Bern Kannenberg 
(R.F.G.), campion olimpic, la Mun- 
chen, în proba de 50 km marș.



- BASCHET

ZILELE SPORTULUI DE MASA
(Farm.) 14,3. Lungi- 
Predescu (Farm.) 4,40 

Lucia Brîncoveanu 
BĂIEȚI, 100 m :
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O FRUMOASA DUMINICA SPORTIVA

acestei manifestări.

(Urmare din pag l)

i. M. f. 106 ECHIPE PARTICIPANTE
uLA

M. Popa (Med.

fost asigurată de 
înaltă calificare !

A fost atinsă 
performanță 

ultima etapă 
doar tinerii 
cei ce s-au

„CROSUL TINERETULUI

LA STOICĂNEȘTI

TURNEUL DIVIZIONARELOR FEMININE

CLARIFICĂRI IN CLASAMENT ȘI PROBLEME DE „TACTICA"

Nr. 7413

ATLETISM 1
'A - - ... ....................... —

NUMEROASE RECORDURI

Stoicănești, județul Olt. Din a- 
ceastă comună a pornit, cu cîteva 
luni în urmă, chemarea la întrece
re în vederea obținerii unor para
metri superiori în producție, pre
cum și în ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a vieții politice, cultural- 
educative și sportive.

Așa stînd lucrurile, era firesc ca 
o manifestare sportivă de amploa
re, în care să fie mobilizați tinerii 
comunei, dar nu numai ei, să aibă 
loc în primul rînd la Stoicănești. 
Sportivilor din localitate li s-au a- 
lăturat — făcînd o bună propagan
dă mișcării, educației fizice — for
mații din Slatina, Caracal, precum 
și din comuna Crăciunei.

La reușita duminicii sportive 
și-au adus o frumoasă contribuție 
studenți ai Institutului de educație 
fizică și sport din București. Ei 
s-au întrecut în jocuri școală și 
demonstrații de fotbal cu echipa 
Liceului nr. 1 din Caracal, handbal 
cu formația din Stoicănești și volei 
cu „Alumina" Slatina. Au avut loc, 
de asemenea, demonstrații de gim
nastică, judo și lupte. De remarcat 
faotel că asistenta tehnică a du
minicii sportive a 
cadre cu cea mai

conf. univ. Virgil Teodorescu, pro
rectorul I.E.F.S., eoni, univ Corne
lia Ghibu, lector Carol Bedd și 
alții. Invitații, împreună cu repre
zentanții organelor locale din co
mună, printre care Marin Tutuna- 
ru, vicepreședintele consiliului popu
lar, Constantin Iacobescu, secreta
rul comitetului de partid al C.A.P. 
Stoicănești, Dună Gheorghe, secre
tarul consiliului popular, Ion Cior
tanii, directorul căminului cultural 
— merită toate felicitările pentru 
modul în care au conceput progra
mul

tineretului se datorează și mult mai 
bunei conlucrări ce a existat între 
toți factorii cu atribuții în dome
niul sportului de masă. Cooperînd 
în vederea atingerii aceluiași scop, 
organele teritoriale ale U.T.C., 
C.J.E.F.S., Consiliile sindicale jude
țene, ale organizației pionierilor și 
Inspectoratele școlare in principal

Nu putem încheia aceste însem
nări înainte de a consemna pre
ocuparea deosebită existentă la 
Stoicănești pentru amenajarea unei 
baze sportive corespunzătoare. Prin 
munca patriotică a populației, cu 
sprijinul C.A.P. și al consiliului 
popular s-a terminat construirea 
unui stadion împrejmuit, cu tribu
ne din beton, avînd capacitatea de 
1400 de locuri. Terenul are două 
vestiare, două terenuri de handbal, 
unul de volei și sector de atletism.

prof. M. DRAGOMIRESCU

bilă. Mai muht chiar, rapidistele s-au 
apropiat uneori pînă la un punct 
(21—22 în min, 12) și au și avut a- 
vans (23—22 în același minut). Spre 
sfîrșit, se părea că formația I.E.F.S. 
va cîștlga lejer, deoarece în min. 29 
acumulase 10 puncte în plus față de 
adversare (53—43). Dar, avînd în Anca 
Racovifă, Dorina Suliman și Elena 
Ivanovici creatoare și realizatoare 
neobosite, team-ul feroviar a refăcut 
spectaculos, fiind la un pas de a cu
ceri victoria. Este suficient să amin
tim că de la scorul de 58—53 în 
voarea lor, studentele nu au mai

n
„Zilele sportului de masă" au în

semnat pentru studenții de la I.M.F. 
București o netă reușită : de unde 
se sconta pe participarea a 60 de 
echipe, pînă la urmă pe bazele 
sportive au fost prezente 106 for
mații ! Numărul global al studen
ților și studentelor care au luat 
parte la întreceri a fost de . 1 241.

Și acum rezultatele pe discipline. 
BASCHET. Pediatrie : fete — anul 
I, băieți — anul II. Stomatologie : 
fete — anul I, băieți — anul II. 
Medicină generală : fete — anul II. 
băieți — anul I. Farmacie : fete — 
anul IV, băieți — anul III. HAND
BAL. Stomatologie : fete — anul I. 
Pediatrie : fete — anul I. Medicină 
generală : fete — anul I, băieți — 
anul IV. Farmacie: fete — anul I. 
VOLEI. Stomatologie : fete — anul 
I. băieți — anul I. Pediatrie : fete 
— anul I, băieți — anul II. Medi
cină generală : fete — anul I, bă
ieți — anul II. Farmacie : fete — 
anul I.

La atletism. FETE, 100 m : Rodi-

ca Iminovici 
me : Viorica 
m. Greutate 
(Farm.) 8,05 m.
D. Teodorescu (Med. g-rală) 11,8. 
Lungime : D. Popescu (Med. g-rală) 
6,12 m. Greutate : 
g-rală) 10,32 m.

Pe facultăți, cele 
pe le-au alcătuit 
rală (36), urmată 
(26), Pediatrie și Farmacie (cîte 22). 
în schimb, ca număr de Dartici- 
panți, pe primul loc se află Farma
cia (coeficient 110’/»). urmată de Me
dicina generală și Stomatologia (cite 
93<>/o) și Pediatria (73o/0).

La reușita competiției și-au adus 
contribuția — indirect — colective
le de catedră de la Universitate 
și Institutul politehnic și clubul 
sportiv „Cutezătorii*, care au dus 
la dispoziție studenților de la I.M.F. 
o parte din bazele lor sportive. O 
lăudabilă inițiativă de întrajutorare 
pe care am dori-o și în alte centre 
universitare...

mai multe echi- 
Medicina gene- 
de Stomatologie

au demonstrat cu prisosință că își 
pot uni cu succes forțele pentru bu
nul mers al mișcării sportive. Faptul 
a fost ilustrat cu și mai multă 
pregnanță, la Arad, unde au fost 
prezenți factori ai tuturor organelor 
centrale cu atribuții : C.N.E.F.S.,
U.T.C., U.G.S.R., Ministerul Educa
ției și învățămintului, C.N.O.P., 
U.N.C.A.P., la care s-au adăugat și 
reprezentanți ai Federației române 
de atletism. Toți aceștia au oferit 
celor mai merituoși dintre concu
rent i frumoase uremii în materiale 
sportive, cupe și diplome.

Așa cum aminteam. Crasul tine
retului a reunit aproximativ 2 mi
lioane de tineri. Acest fapt a asi
gurat din plin caracterul de masă 
al competiției, dar în același timp 
a creat posibilități foarte mari ea 
la finale să se califice doar cei mai 
buni dintre cei buni, 
astfel și latura de 
a întrecerii, pînă în 
reușind să „răzbată" 
foarte înzestrați sau

vreme, cu multă se-

fa-
Vijaiea iw, **„ ...... în-
scris timp de șase minute (!) nici un • *-----*—1 -> au

___„ —_ la 
58—57, scor cu care s-a încheiat par
tida. La sfîrsit, prof. Sigismund Fe- 
renez l-a felicitat pe prof. Ioan Ni- 
colau pentru succes (la care și-au a- 
dus o contribuție deosebită Clara 
Szabo, Cornelia Petric, Angelica Ti’.a 
și Doina Iftimie), iar publicul a 
aplaudat cu căldură admirabila evo
luție a baschetbalistelor ambelor e- 
chipe. Punctele au fost înscrise de 
Szabo 22, Tita 16, Petric 8, Pantea 5, 
Salcu 5, Deak 2 pentru I.E.F.S., res
pectiv Suliman 27, Racoviță 16, Iva
novici 12, Basarabia 1. Tal 1. Arbitrii 
I. Știrbu si A. Atanasescu s-au achi
tat foatre'bine de o misiune deose
bit de dificilă.

punct, în vreme ce feroviarele 
marcat două coșuri, ajungînd

ANTIDOTUL ÎMPOTRIVA „ZONEI" 
NU ESTE UN SECRET.

REZULTATE SCONTATE IN

au primit cu multă 
solii tinerilor din în-

pregătit din 
riozitate.

Arădenii 
dragoste, pe 
treaga țară, considerând totodată fi
nala ca pe un bun prilej de a 
arăta ce pot în materie de orga
nizare. Și, trebuie s-o spunem, exa
menul a fost trecut cu brio. Mai 
mult, inițiativa lor. Crosul tinerilor 
din municipiul Arad, a demonstrat, 
prin numărul mare de narticip.anti 
— cel mai mare înregistrat oină 
acum la o competiție similară, 
15 000 — existența unor eforturi 
susținute, bine gîndite și orientate 
pe drumul dezvoltării educației fi
zice și sportului de masă din aceste 
locuri.

1 1 'SH

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale turneului _clujean a fost cel 
dintre Politehnica 
și Ecaterina Savu

și Universitatea Cluj. In imagine, EnikS Farkaș (,,U“) 
au sărit pentru a recupera o minge respinsă de panou 

Foto: Andrei LUCA — Cluj

Desfășurat timp

Etapa campionatelor republicane 
de tenis 
sfîrșitul 
meciuri, 
tea masculine 
rezultatele complete relatate de co
respondenții noștri Șt. lacob. Șt 
Gurgui, I. Păuș și FI. Sandu.

de masă a programat la 
săptâmînii trecute zece 
cinci feminine și tot atî- 

Iatâ amănunte și

Spartac București — Voința 
București 5—2. Elevele antrenoarei 
Luci Slăvescu au 
succes facil prin 
3 v. Lidia Ilie 1 
man 1 v. De la 
Victoria Babiciuc

i înregistrat un 
Elena Condicaru 

v. Mariana Feld- 
Voința a cîștigat 
(2).

FEMININ
MASCULIN

C.S. Arad I — C.S.M. Cluj 3—0. 
Victorie așteptată și realizată de 
I.esai 2 v, Vlaicov 2 v, Korodi 
1 v, toate meciurile fiind încheia
te cu scorul de 2—0.

C. S. Arad II — C.S.M. Cluj 
5—2. Junioarele arădence au avut 
o comportare foarte bună. Puncte
le au fost înscrise de Gyongyosi 2 
v, Căruceru 2 v, Mihuț 1 v pentru 
gazde și Lupu 2 v pentru oaspete.

Rovine Craiova — Politehnca 
București 3—6. Cel mai disputat 
meci a fost oferit de Carmen Cri- 
șan (P) și Marilena Tomescu (R), 
terminat cu succesul craiovencel.

Progresul București — Spartac 
București 5—2. Cu o formație mai 
omogenă din rîndul căreia a făcut 
parte și campioana lumii Maria 
Alexandru, Progresul a obținut o 
victorie relativ ușoară. Autoarele 
punctelor: Maria Alexandru (3), 
Viorica Moldovan (1). Ana Lun- 
țeanu (1) pentru
Lidia Ilie (2) pentru învinse.

învingătoare și

C.S. Arad — C-S-M. CT»j 2-4. 
Au punctat Dobosi 3 r, Giurgiucâ 
3 v. Papp 1 v, Bozga 1 v și cu
plul Doboșt—Giurgiucâ pentru clu
jeni și Olaru 1 v și Moț 1 v pen
tru arădeni.

Comerțul Tț. Mureș — ȘeoaU 
sportivă Buzău 8—9. Întîlnirea a 
prilejuit o dispută de un bun nivel 
tehnic. Partida decisivă Drăgulin 
— Valics a dat oștsg de cauză 
primului jucător cu 2—1. De ia 
oaspeți au „marcat* Popovici 3 v. 
Ancei 2 v. Dragul: n 2 v, Romanes- 
cu 1 v și perechea Popcrvid — 
Ancei, iar de la gazde: Sir.gior- 
gian 4 v. Naftali 3 v, Valics l v.

Universitatea Craiova — Politeh
nica București 2—•. Din team-ul 
bucureștean au evoluat foarte bine 
foștii craioveni M. Bobodcă și M_ Col- 
țescu. Cele mai multe victorii au 
fost realizate de M. Bobocică (P) 
și M. Firănescu (U).

Progresul București — LHA.B.S. 
București 9—0. Puternica ecnipă 
antrenată de Victor Vladone a aș-

-xzunaaaaa-------------

tigat la un scor care nu comportă 
alte comentarii. Autorii punctelor: 
Ovanez (2),
(2) . Moraru (2) și cuplul Ovanez 
— Luchian.

Locomotiva
București 9—4. Feroviarii cu un 
cvartet mai bine pus la punct au 
cîștigat pe merit prin Gheorghiu
(3) , Daniells (2). Macovei (2). Buga 
fl) si dutdul Macovei — Dam ei X 
Pentru Voința au înscris Panait (3) 
s: Podgoreajtu ȚI I.

Luchian (2). Buzescu

București Voința 
cu *■

MEDICII SPORTIVI ȘI-AU SIĂDIL1I 
OBIECTIVELE PENTRU VIITOR

de 
a- 
au

Sîmbătă, la sediul Centrului 
medicină sportivă, a avut loc o 
dunăre extraordinară la care 
participat lucrătorii centrului, spe
cialiști în medicina sportivă din 
țară și reprezentanți ai mișcării 
sportive din București.

Au ‘ ' '
conf. 
neral 
conf.
C.N.E.F.S. ^și ing. 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3 din Capitală.

Cu acest prilej au fost dezbătute 
documentele de partid privind edu
cația fizică și sportul și s-au discu
tat concluziile unei comisii care a 
analizat activitatea medicinii spor
tive din tara noastră. Din discuțiile 
purtate s-a desprins concluzia că 
medicina sportivă din România are 
unele merite în creșterea perfor
manțelor sportive dar, în același 
timp, ea trebuie să-și aducă o con
tribuție mai substanțială la perfec
ționarea metodelor de pregătire a 
sportivilor, printr-o colaborare mai 
strînsă între medic șî antrenor. De

fost prezenti, de asemenea, 
dr. Nicolae Ursea, secretar ge- 

al Ministerului Sănătății, 
dr. Emil Ghibu. secretar al 

Marilena Preda,

viitor, spec.al.5 — Î3
vor

asemenea, pe 
domeniul medicinii sportive 
trebui să acorde o mai mare aten
ție spartului și activității de edu
cație fizică din școlile de toate gra
dele.

In planul de muncă al Centrului 
de medicină sportivă sînt incluse o 
serie de măsuri menite să ducă la 
o îmbunătățire substanțială a acti
vității acestui sector de activitate. 
De pildă, s-a hotărît ca pînă la 
6fîrțitul anului 1974 să se înființeze 
cabinete de medicină sportivă in 
toate județele țării, fel prezent 18 
județe fiind lipsite de asemenea 
unități. Medicii sportivi s-au anga
jat să elaboreze criterii obiective 
pe plan biologic privind selecția 
pentru sportul de performanță. De 
asemenea, vor fi aprofundate unele 
cercetări privind mijloacele de re
facere rapidă după eforturile inten- 

și rezultatele lor vor fi extinse, 
concluzie, medicii de special ita- 
sînt hotărîți ca prezența lor să 
facă mai mult simțită în activi-

se
în 
te 
se
tatea sportivă din țara noastră.

CANOTAJ CAMPIONATUL DE FOND

(Urmare din pag. I)

mo) cît și Doinei Bărdaș (Voința 
Timișoara). In sfîrșit, ultima cursă 
a zilei și a campionatelor, a reunit 
la start echipajele de 84-I. Proba 
de mare voință, solicîtînd extrem 
de mult canotoarele, întrecerea schi- 
lurilor de 8 4-1 s-a încheiat cu vic
toria experimentatului echipaj bucu- 
restean al clubului Voința.

Remarcînd buna organizare a 
competiției, asigurată de CJEFS 
Timiș, în colaborare cu federația de 
specialitate, prezentăm rezultatele 
ultimei zile : 4-4-1 VISLE : 1. C.N.U. 
(Teodora Boicu. Marioara Sîngior. 
zan. Silvia Pușcaș. Codruța Blidaru 
4.. Rodica Iordache) 26:08,5, 2. Șc 
sp. Timisoara 27:09,8, 3. Voința
București' 27:19,3; 4-|-l RAME: I
Politehnica Timișoara (Ioana Iorgc- 
van. Hilda Iorgovan, Geprgeta Fu- 
nariu, Ecaterina Farkaș + Lucia 
Gădălenanu) 27:57,0, 2 Olimpia Bucu
rești 28’33,0, 3. Rapid București
30:01,6; 2. VISLE: 1, U.T, Arad :

Elisabeta La- 
sp. Timișoara 

3. Politehnica Timișoara 
,»,a i 2 FARA CIRMACI : 1. Me

talul București (Marinela Ghiță și 
Cornelia Neacșu) 29:54,3, 2, Politeh
nica Timișoara 33:07,5, 3. Voința 
București 33:46,6 ; SIMPLU : 1. Ma
ria Micsa (C.F.R. Timișoara) 30:11,2, 
2. Ioana Tudoran (Dinamo Bucu
rești) 30:59,7, 3. Doina Bărdaș (Voin
ța Timișoara) 31:04,2; 8-pl: 1. Vo
ința București (Ecaterina Trancio- 
veanu, Viorica Lincaru, Georgeta 
Alexe, Crista Wiener, Adriana Bo- 
can, Marioara Stoian, Elena Szakal. 
Stana Costache + Aneta 
24:43,0, 2. C.N.U. 25:18,7, 
Timișoara 27:06,5.

După cum se < 
pentru primele locuri, la 
tea probelon, s-a dat între schifiS- 
tele bucureștence și cele ale clubu
rilor din orașul gazdă, În final, 
sportivele din Capitală au ieșit în
vingătoare în trei probe, iar timl- 
șorencele au îmbrăcat tricourile de 
campioane republicane la două.

(Ileana Kondorossy și 
zăr) 28:35,5, 2. Șc. 
30:15,5, * .. .............
31:29,5

Sieburg)
3. C.F.R

constată, disputa 
icuri, la măjorita-

Desfășurat timp de trei zile în 
Sala sporturilor din Cluj (în condiții 
organizatorice remarcabile), al doilea 
turpeu din ultimul tur al campiona
tului republican de baschet feminin 
a oferit multe meciuri echilibrate, 
interesante, în cursul cărora jucă
toarele au depus eforturi deosebite 
pentru a-și asigura poziții cit mai 
tune în clasamentul competiției. Este 
drept, nivelul tehnic al întrecerilor 
nu a satisfăcut întotdeauna (absen
ța unei pauze intre al doilea și al 
treilea tur și caracterul decisiv al 
unor partide sînt motivări accepta
bile), dar, în general, disputele au 
fost atractive, iar unele dintre ele 
deosebit de spectaculoase. In urma 
rezultatelor., consemnate, clasamentul 
a căpătat un contfir destul de clar. 
Adică, Politehnica, I.E.F.S. și Rapid 
și-au asigurat, in această ordine, po
zițiile în ierarhia baschetului româ
nesc, iar în apriga confruntare pen
tru evitarea retrogradării, Crișul s-a 
salvat. In vreme ce Sănătatea (pier- 
zîr.d toate cele trei partide) va părăsi 
prima divizie a țării. A doua for
mație care va juca din toamnă în 
divizia B va fi hatărîtâ între 25 și 
27 mai, ia T: 
neu), între 
Te. Mures,

uc

FLORENȚA MIHAI Șl ION SÂNTEI ÎNVINGĂTORI

s-a 
mc)

Ion Sântei, ciștigătorul întrece
rii masculine

O ETAPA EXTREM

Rareori ne-a fost dat să urmărim 
un concurs de motocros de durita
tea celui desfășurat duminică dimi
neața, în cadrul etapei a treia a 
campionatului republican, pe tra
seul de pe dealul Muscelului de 
lingă Cîmpina. Ploaia care a că
zut în cursul nopții și în timpul 
reuniunii a înmuiat terenul acci
dentat, ceea ce a mărit considera
bil gradul de dificultate al par
cursului.

Traseul i-a 
pe seniorii, juniorii și posesorii de 
motorete 
men din 
Cei care 
mașinile pentru astfel 
(izolîndu-și ermetic sistemul de a- 
prindere și cel de carburație) și 
au beneficiat de o bună rezistență 
fizică, de un bagaj bogat de cunoș
tințe tehnice s-au menținut pe 
primul plan al cursei. Printre ani
matorii celor patru probe din pro
gram s-au numărat motocrosistul 
nr. 1 al țării noastre Ștefan Chițu, 
brașoveanul Adam Crisbai (princi
palul său adversar la clasa 250 
cmc). Constantin Goran, Traian 
Moașa, Mihai Banu, Petre Ltieaci 
(în progres de Ia o etapă la alta),

supus — așadar —

Mobra la un serios exa- 
toate punctele de vedere, 
au știut să-și pregătească 

de condiții

adversarul cu 
terminate cu 
Scorul devine 
După o parti-

ÎN „CUPA DiNAMO"
lent. Sântei folosind mingi înalte 
fapt care îl scoate din ritm pe 
stelist și câștigă ea 6—1. După pau
za reglemcttarâ, V. Sotiriu abor
dează setul patru foarte decis, dez- 
orientindu-și adesea 
incursiuni la fileu, 
puncte prețioase, 
egal: 2—2 la seturi.
dă animată și cu un joc de bună 
factură tehnică, I. Sântei termină 
victorios cu 6—3, 3—6, 6—4, 4—6,
6— 3.

în finala feminină. Florența Mi
hai (Dirumo). practicînd un ioc 
frumos și inspirat, a reușit să în
vingă cu dificultate pe Valeria Ba- 
laj (Steaua). Primul set revine ste- 
listei datorită puternicelor lovituri 
de dreapta. în setul doi. Florența 
Mihai joacă cu multă încredere și 
se impune categoric egalînd situa
ția. Partida decisivă a stat sub 
6emnul incertitudinii pînă la ulti
mul schimb de mingi. A învins 
Florența Minai eu 4—6, 6—1, 7—5, 
scor care putea la fel de bine să 
fie și în favoarea Valeriei Balaj.

A doua 
revenit lui
7— o, 5—7, 
vistului F. 
ma să se joace „în familie", între 
frații M. 
întrerupt 
de 6—4, 
Mîrza.

„Cupa Dinamo", pe echipe, a re
venit gazdelor care au totalizat 10 
puncte. Următoarele clasate sînt : 
Progresul 6 p. Steaua 4 p, C.S U. 
Construcții 0 p.

semifinală de juniori a 
D. Mîrza (Progresul) cu 
6—4 în dauna dinamo- 
Manea. Finala, care ur-

Mîrza și D. Mîrza, s-a 
din cauza ploii la scorul 
3—2, în favoarea lui M.

S. IONESCU

că Voința Tg. Mureș va juca cu Cri- 
șul, Constructorul și Rapid, Sănă
tatea cu Rapid, Voința București șî 
Politehnica, iar Constructorul cu U- 
niversitatea Cluj. Voința Tg. Mureș 
și Universitatea Timișoara.

Revenind la turneul propriu-zis, se 
cuvine să furnizăm unele amănunte 
despre întîlnirea dintre I.E.F.S. și 
Rapid care a încheiat gala de dumi
nică seară și a constituit o frumoasă 
propagandă pentru acest joe sportiv. 
Meciul s-a desfășurat multă vreme 
în nota de superioritate a studente
lor care au condus permanent, dar 
nici o dată la o diferență aprecia-

Parcurgînd rezultatele înregistrate 
la Cluj, vom constata că în multe 
întîlnlri s-au înscris puncte puține 
de către ambele formații (în jur de 
80). Una din explicații considerăm că 
este aplicarea cu predilecție a apără
rii în zonă (si aceasta destul de sta
tică si în orice caz nu agresivă), 
„simpatizată" de unii antrenori pe 
motivul (din păcate justificat) că ad
versarele nu știu să atace „zona". De 
fapt, acest „nu știu" nu înseamnă că 
nu există soluții tactice de depășire 
a „zonei", ci neputința jucătoarelor 
de a Înscrie de îa distanță și chiar 
de la semidistanță. Nu mai este de 
mult un secret că precizia acestor 
aruncări constituie cel mai sigur an
tidot împotriva apărării în zonă, pe 
care, însă, echipele noastre nu îl 
posedă. Din această cauză, ele recurg 
la acțiuni poziționale prin care să a- 
jungă cît mai aproape de panou, unde 
creează o aglomerație, explicată toc
mai 
„coș 
este 
care 
ției 
fruntașe.

de absența baschetbalistelor cu 
de afară". Apreciem că aceasta 
o problemă foarte importantă, 
trebuie să stea în centrul aten- 
antrenorilor echipelor noastre

CLASAMENTELE LA ZI
1718—1300 41
1623—1147 
1448—1272 
1493—1383 
1388—1465 
1309—1450 
1266—1395 
1133—1307 
1372—1704
1278—1605

24
24
24
24
24
24
24
24

1. Politehnica
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4. Voința Buc.
5. Univ. Tim.
6. „U“ Cluj
7. Crișul
8. Constr. Buc.
9. voința Tg. Mureș 24

10. sănătatea S. Mare 24

23
22
17
11
11
10

9
7
5
5

1
2
7

13
13
14
15
17
19
19

46
41
35
35
34
33
31
29
29

Iată cîiteva amănunte de la jocurile 
etapei a XXV-a din divizia A de 
handbal, consumată duminică :

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI — MU

REȘUL
Derby-ul codașelor nu s-a ridicat la 
un nivel 
cut, mai 
pojpKi n • 
buc-rtsu

TG. MUREȘ 10—10 (4—6).

tehnic deosebit, dar a piă- 
ales în final, prin evoluția 

a scorului. De notat că 
în uHimelc 

deî printr-o' arun- 
xrda-.ă cu ușurință 
ochea. Principalele 

re: Harghel (3), Szebeny 
Progresul, respectiv Bartha 

(6), (a v.).
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA — 

RAPID BUCUREȘTI 13—5 (7—3). Joc 
Ia discreția gazdelor, care au condus 
în permanență. Principalele realiza
toare : aeorghiu (6) — Constructo
rul, respectiv Stănișel (3). Au arbi
trat sibienii T. Vulcănescu și I. Ma- 
noîiu. (C. CREȚU-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
TEXTILA BUHUȘI 19—8 (6—5). E- 
chilibrat în prima repriză, jocul a

de arbi

(4) —

» ps
7 —1

R U G B YySl
Etapa a 20-a a campionatului di

viziei A de rugby s-a încheiat cu 
rezultate scontate și în general cu 
puține modificări în structura cla
samentului. Steaua rămîne mai de
parte lider (la o diferență de 4 
puncte) în timp ce Precizia Săcele 
și C.S.M. Suceava sînt amenințate 
direct de retrogradare...

Iată, pe scurt, cum s-.au desfă
șurat întrecerile acestei etape...

• VULCAN—FARUL (3—13). Pri
ma repriză a aparținut gazdelor, 
care au dominat copios, dar n-au 
reușit să fructifice (0—0). Rugbyștii 
de la Vulcan au ratat două lovituri 
de pedeapsă, în min. 9 și 39...

Le reluare, cursul jocului s-a 
schimbat în favoarea oaspeților, 
care au înscris prin Bucos (Iov. 
ped., două încercări și o transf.) și 
Varga (încercare), obținînd în final 
o victorie meritată.. Vulcan a rea
lizat o singură lovitură de pedeap
să, prin Mazilii. A condus bine, 
P. D’Ecclessis.

De notat că în min. 77 Florescu 
(Vulcan) și Dumitru (Farul) au fost 
eliminați. (P. POPA, corespondent).

• C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA

DE DIFICILA IN CAMPIONATUL DE MOTOCROS
Paul Filipescu, D. Motișan, Fi. Da- 
videscu, A. Benedec, N. Murgoci, 
iar întrecerile viitorilor performeri 
au fost dominate de Gh. Oproiu, 
Ernest Miilner, Eduard Lucaci și 
Dan Zainea. Pentru duritatea aces
tei etape, toți ooncurenții care au 
terminat cursa merită un cuvînt 
de laudă. Nu putem încheia, fără 
a arăta că favoriții cursei la clasa 
250 cmc, Ștefan Chițu și Adam 
Crisbai au suferit mai multe căză
turi și defecțiuni, de pe urma că
rora a avut de cîștigat tînărul a- 
lergător Petre Lucaci, care 
o cursă calculată.

REZULTATE TEHNICE :
ta Mobra — 1. E. Miilner (Torpe
do Zămești) 8 p, 2. D. Zainea (Loc.

a făcut

motore'

6 p, 3. I. Lăncrănjean (St.
4 p ; juniori — 1. Gh. Oproiu

PI.)
Bv.)
(Poiana Cîmpina) 8 p, 2. Ed. Lucaci 
(Torpedo Zărnești) 6 p, 3. T. Isac 
(Muscelul Cîmpulung) 4 p ; 250 cmc
— 1. P. Lucaci (St. r. Bv.) 8 p. 2. 
St. Chițu (Poiana Cîmpina) 6 p,
3. M. Banu (Poiana Cîmpina) 4 p,
4. A. Crisbai (St. r. Bv.) 3 p, 5. M. 
Murgoci (Poiana Cîmpina) 2 p, 3.
5. Paraschiv (Loc. Pl.) 1 p ; 500 cmc
— 1. C. Goran (Poiana Cîmpina) 
8 p, 2. P. Filipescu (I.T.A. Tg.. Jiu)

IL 3. Tr. Moașa (St, r. By) 4 p.
Motișan (Victoria Moreni) 3 
A. Benedec (St. r. Bv.) 2 p
Davidescu (Victoria Moreni)

6
4.
P,
6.
1 P.

D. 
5.
FI.

Tr. IOANIIESCU

TREI CÎȘTIGĂTORI IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
Duminică, s-a desfășurat în Ca

pitală, etapa a IlI-a a campiona
tului republican de dirt-track. eta
pă care s-a bucurat de participarea 
a 16 concurenți din trei cluburi și 
asociații sportive, ce și-au disputat 
întîietatea în cadrul a 20 de manșe 

întrecerile au fost foarte intere
sante, pentru primul loc concu-rind. 
cu șanse egale, mai mulți alergă
tori, printre care campionul țării,

dat cîștig de cauză echipei timișo
rene, mult mai incisivă și mai eficace 
în partea a doua a întilnirii. Princi
palele realizatoare : Metzenrath (5) — 
Universitatea, respectiv Agoroaie (4). 
Au condus VI. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu (Craiova). (P. ARCAN-coresp. 
județean).

RULMENTUL BRAȘOV — VOINȚA 
ODORHEI 11—6 (6—2). Disputat pe un 
teren alunecos, pe ploaie, meciul s-a 
încheiat cu victoria meritată a gchi- 
pei gazdă, care și-a organizat mai 
bine acțiunile de atac. Principalele 
realizatoare : Elena 
Rulmentul, respectiv 
arbitrat bucureștenii 
și Al. Vîrtopeanu. 
resp.).

Gheorghe (6) — 
Magyari (6). Au 

V. Pelenghian 
(C. GRUIA-co-

MASCULIN 
UNIVERSITATEA CLUJ

MO BRAȘOV 15—10 (6—5). 
cu neregularități, meciul a avut 
desfășurare interesantă mai 
minutul 33, cînd brașovenii au reu
șit să preia conducerea. în final, 
însă, clujenii au sprintat irezistibil 
spre victorie. D. Gherghișan și C.

- DINA-
Presărat 

o 
ales din

REPUBLICANE DE JUNIORI
ARAD, (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). Pe stadionul 
Gloria s-au întrecut, în cadrul con
cursului republican de primăvară 
al juniorilor II, aproape 600 de con- 
curenți din 26 de județe, reprezen
tanți a 67 de cluburi și asociații. 
Cu acest prilej au fost realizate 
sumedenie de recorduri republica
ne. Iată cîteva rezultate : BĂIEȚI î
110 mg : A. Calimente (Arad) 14.9 
— rec. jun. II, I. Golea (Arad) 14,9! 
înălțime : D. Oprea (Brăila) 1,97 m,- 
M. Cosma (Oradea) 1,91 — rec. jun.
111 ; 1000 m : C. Ostacluc (Cluj) 
2:33,8... 6. V. Geneș — — 
2:39,0 — rec. jun. III 
V. Tudorel (Buc.) 7,38 
jun. II ; 
(C-ța) 10,8 ;
(Buc.) 15,55 m ; 300 mg : i 
(.Arad) 40,9 ; FETE : 100 m 
Slavik (Arad) 12,5 ; 1000 m : 
lica Bocra (C-lung) 2:25,3 ; 
m : Bocra 6:33,6 ; 300 mg : Ana Ris- 
tache (Cluj) 46,3 — rec. egalat jun. 
II ; înălțime : Cristina Gossler
(Buc.) 1,61 m : suliță : Mihaela Nl- 
coară (C-lung) 39,86 m — rec. jun. 
II. (Ștefan IACOB).

100 m : V.
greutate :

(P. Neamț) 
; lungime : 
m — rec. 
Dumitrescu 

C. Preda.
I. Gole» 

: Ibolya 
Vasi- 

2000

La sfîrșitul acestei săptă- 
mini, pe stadionul Republicii, 
se va desfășura competiția 
așteptată cu legitim interes — 
concursul republican de pri
măvară al seniorilor, care va 
reuni pe toți fruntașii atletis
mului nostru.

REȘIȚA, (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). în cadrul eta
pei județene a campionatelor șco
lare Gheorghe Megelea a aruncat 
sulița la 71,24 m — cel mai bun 
rezultat românesc al sezonului. Tot 
el a obținut la disc 42,00 m. La 
800 m, Ion Dușu — 2:01.4, iar Ma
riana Paulescu— 2:15,5. (Doru GLA- 
VAN).

BRAȘOV, (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Pe stadionul 
municipal a avut loc, în condiții 
atmosferice nefavorabile, tradițio
nala întîlnire dintre echipele Bra
șov și ȚSKA Septemvrisko Zname 
din Sofia. Timpul rece, ploaia și 
pista moale n-au îngăduit .obținerea 
unor rezultate de valoare. Totuși, 
vom consemna cîteva cifre : BĂR
BAȚI : înălțime : L. Crețu 1,95 m; 
greutate și disc : V. Sălăgean 15,14 
m și, respectiv, 52,84 m ; FEMEI : 
disc : Slevka Trandafirova (ȚSKA) 
44,38 m. (Carol GRUIA).

Dăian (Iași) au condus cu scăpări 
Principalii ’ realizatori : Tudosie (6) — 
Universitatea, respectiv Messmer (5). 
(A. LUCA -coresp.).

MINAUR BAIA MARE — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 21—14 (11—5). 
Partida a fost la discreția echipei 
gazdă. Principalii realizatori : 
țîru (8) și Palko (6) — Minaur, 
pectiv Gunesch (4). Au condus 
Schuster și E. Ziska (Sibiu) (T. 
HATAN-coresp. județean).

CAROM — INDEPENDENȚA 
BIU 20—12 (12—5). Meci atractiv, do
minat clar de gazde. Principalii rea
lizatori : Ghioc (6) și Blaj (4) — Ca
rom, respectiv Oană (8). (GH. GRUN- 
ZU-coresp.).

CLASAMENTUL FEMININ

1. Universitatea Timș.
2. I.E.F.S. BUC.
3. Universitatea Buc.
4. Rulmentul Brașov
5. Textila Buhuși
" Const, Timișoara

Voința Odothei 
Rapid Buc.
Prog. București 
Mureșui Tg. M.

6.
7.
8.
9.

10.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21
20
19
13
11

3
4

11
11
11

Pan- 
res- 

O. 
TO-

SI-

27
25
23
19
1710

4

NICI O MODIFICARE ESENȚIALĂ
(0—0). Un teren 
ploaie măruntă și 
țiile în care s-a jucat la Sibiu. Ini
țiativa a fost mai mult de partea 
gazdelor, dar studenții din Valea 
Jiului au opus o rezistentă dispe
rată. A condus satisfăcător, R. Chi- 
riac. (I. BOȚOCAN, corespondent).

moale și pe o 
rece, iată condi-

ETAPA VIITOARE :

Gioria — C.S.M. Sibiu, Politehni
ca Iași — Grivița Roșie, Steaua — 
Universitatea Timișoara, Precizia 
Săcele — C.S.M. Suceava, Dinamo 
— Vulcan, Știința Petroșani — Rul
mentul Bîrlad, Farul Constanța — 
Sportul studențesc.

• „POLI" 
(14—6). Meci 
echipa locală 
multe baloane. Gloria, cu o grămadă 
mai puternică, a avut avantaj în 
momentele fixe, dar n-a reușit să

IAȘI — GLORIA 
viu disputat în care 
a beneficiat de mai

fructifice decît o încercare (Luscan) 
transformată de Soare. îr^ schimb, 
„Poli" a concretizat 3 Încercări 
(Marica, Motrescu și Vărzaru), din
tre care una transformată de Țopa. 
A condus foarte bine, P. Niculeseu. 
(D. DIACONESCU, coresp. jude
țean).

a RULMENTUL BÎRLAD —PRE
CIZIA SĂCELE (9—3). Jocul a plă
cut prin tenacitatea de care au dat 
dovadă ambele echipe. Mai matu
ră, echipa locală a cîștigat pe me
rit. Au marcat: Ciorici (o Iov. ped. 
și o transf.), și Brad (încercare) 
pentru Rulmentul, respectiv Castra
vete (Iov. ped.). A arbitrat bine. 
P, lonescu. (E. SOLOMON, cores
pondent).

O C.S.M. SUCEAVA — UNIVER
SITATEA
Cum era și de așteptat, victoria a 
surîs oaspeților, mult mai experi
mentați și mai percutanți. Echipa 
gazdă are meritul de a fi fost un 
partener corect, într-o partidă cu 
multe faze spectaculoase. (C. ALE
NA, coresp. județean).

TIMIȘOARA (6—16).

la Încheierea campionatului: petrolul ploiești In formă slabă

I. Bobîlneanu, precum și Gh. Sora, 
C. Voiculescu.

Iată clasamentul etapei : 1—3. I. 
Bobîlneanu (Voința Sibiu), Gh. Sora 
și C. Voiculescu (ambii Metalul 
București) 14 p ; 4. I. Marines-u
(Metalul București) 12 p ; 5. N. Rîu- 
reanu (Voința Sibiu) 11 p ; 6. I. Ți- 
chindelean (Voința Sibiu) 10 p. 
(D. N.).

Dintre jocurile din ultima etapă 
a campionatului diviziei A, care s-au 
disputat la sfîrșitul săptâmînii tre
cute, ne-a reținut în mod deosebit 
atenția derby-ul seriei Sud, dintre 
echipele masculine Constructorul 
București și Petrolul Ploiești. Parti
da avea o miză deosebită, deoarece 
de rezultatul ei depindea care echi
pă se va califica pentru turneul 
final de la Mangalia. Petrolul Plo
iești, campioana țării, nu putea emi
te în mod practic pretenții la victo
rie pe arena din București, unde în 
acest campionat Constructorul n-a 
pierdut nici un joc. Gazdele au con
firmat pe deplin acest pronostic, 
surclasîndu-și pur și simplu adver
sarii. Scorul cu care s-a încheiat 
partida — 5745—5208 p d s-a con
cretizat nu numai pe fondul supe
riorității sextetului 
care a obținut de 
asemenea rezultate 
proprie — ci și pe 
slabe în care se află Petrolul. Tre
cem peste faptul că în echipa în
vingătoare au evoluat doi juniori, 
Calvocărescu și Marin — ultimul 
are numai 16 ani și a realizat 941 
p d, mai mult decît cel mai în 
„formă" popicar al Petrolului și că 
doi jucători de la Constructorul au 
trecut peste granița celor 1000 p d

bucureștean — 
mai multe ori 
mari pe arena 
cel al formei

— Paraschiv (1045) și Tarcău (1027) 
și ne oprim asupra comportării 
slabe a Petrolului, echipă care 
peste puțin timp trebuie să ne 
reprezinte în „Cupa campionilor 
europeni", competiție internaționa
lă în care a mai evoluat în urmă 
cu cîțiva ani, fără să fi reușit să 
treacă de primul tur. Ploieștenii 
n-au nici măcar scuza că au jucat 
pe o arenă necunoscută, ei au evo
luat aici de multe ori și pistele 
ușoare ale arenei permit oricărui 
jucător bine antrenat să obțină 
cifre de peste 900. Or, petroliștii 
n-au depășit nici măcar o medie 
de 870 p d, cel mai bun dintre ei 
fiind Gh. Silvestru ou 927 p d, în 
timp ce oameni de bază ca D. Du
mitru și V. Nicolescu au fost măr
eați cu rezultate mult inferioare 
posibilităților lor — 839 p d, res
pectiv, 887 p d.

Acum, în preajma C.C.E. (primul 
tur va avea loc în zilele de 2—3 
iunie la Bratislava) conducerea clu
bului ploieștean și antrenorul A. 
Sedlacek trebuie să ia măsuri de 
intensificarea pregătirilor. în scopul 
intrării în formă a componentelor 
echipei, pentru că, dacă Petrolul 
n-a reușit să se califice pentru tur
neul final al campionatului, să-si 
apere titlul, atunci trebuie să se s 
reabiliteze măcar printr-o compor
tare onorabilă în întrecerile „Cupei 
campionilor europeni".

T. RABȘAN
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DERBYUL RAPID-DINAMO, UN ARGUMENT
(Urmare din pag 1)

cate, a caracterizat etapa. Pentru 
că, ce altceva se poate spune des
pre o etapă în care șase meciuri 
s-au încheiat la egalitate (trei din
tre ele fără a se marca vreun gol) ?

Firește, pot să fie egaluri dispu
tate cu înverșunare, care să ofere

din etapa nr. 23. De pildă, la Bucu
rești, Sportul studențesc și Steaua 
n-au făcut altceva decît să alerge 
90 de minute după o minge ! Pe 
malul mării, F.C. Constanța și Pe
trolul au infirmat, prin comporta
rea lor, victoriile de acum cîtva 
timp reușite de „marinari". în fața 
Sport Clubului Bacău, și de petro
liști, în fața Rapidului. Același

„la încercare" de un șut al lui 
Dumitru, expediat din afara careu
lui. Este drept, nici noile formule 
ale liniei ofensive, datorită acci
dentării lui Iordănescu, nu au dat 
satisfacție.

De una dintre victoriile etapei, 
aceea a Rapidului, ne-am ocupat 
mai sus. Despre cea de a doua, a-

ROBERT COSMOC 
Șl CORNEL DRĂGUȘIN 

PREZENT! LA JOCURILE 
REPREZENTATIVELOR 

R. 0. GERMANE
Doi antrenori români vor viziona 

mîine partidele pe care prima re
prezentativă și cea de tineret ale 
R. D. Germane — viitoarele noastre 
adversare — le vor susține cu echi
pele similare ale Ungariei. Astfel, 
Robert Cosmoc va fi prezent în lo
calitatea Karl Marx Stadt. unde 
are loc meciul dintre primele se
lecționate ale R. D. Germane și 
Ungariei, iar Cornel Drăgușin va 
urmări partida de tineret care se 
dispută la Gera.

JOI, START In pregătirile 
PENTRU MECIUL CU R.D. GERMANĂ
# Prima parte a programului se desfășoară la Poiana Brașov 9 Duminică,

Mărculescu (nr. 8) a fost singurul atacant constănțean care a ittctreaS «i dijtoee supraaglomerata apărare 
ploieșteană Foto : S. BAKCSY

de asemenea toate frumusețile fot
balului, după cum țJot fi altele în 
care să nu se întîmple nimic. Din 
păcate, așa au fost toate cele șase

PROGRAMUL • 
JOCURILOR

DIN CAPITALĂ
întilniriie de mii-ne programate 

Ia București, în cadrul etapei a 
XXIV-a a Diviziei A se vor des
fășura după următorul program : 

STADIONUL REPUBLICII, ora 
16: Rapid — F.C. Constanta (meci 
care va fi televizat).

STADIONUL DINAMO, ora 17 : 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș

DOBRIN INDISPONIBIL ?
în partida de duminică, cu Stea

gul roșu, Dobrin a suferit o lovi
tură care îi provoacă dureri ale 
claviculei și prezența sa la meciul de 
mîine, de la Bacău, a devenit in
certă.

Sport Club care a întrecut pe 
Steaua la București, era să capo
teze pe teren propriu în fața tex- 
tiliștilor din Arad. Șa m d.

De altfel, privind comportarea 
celor 16 echipe din prima d-virie, 
cîteva dintre ele par cu adetâra: 
sleite. Și ne referim în primul ri.-.d 
>a Steaua, dar și la Sport Club. 
F. C. Constanța sau Petrol uL Mili
tarii, care la începutul campionatu
lui se anunțau ca favoriti la titlu, 
iată-i că ocupă acum locul al 13-lea 
în clasamentul returului! Auciștigaî 
un singur meci, cel de la Petro
șani. Nu știm ee se întîmplâ la 
Steaua, dar pe gazon, coechipierii 
lui Hâlmăgeanu și Sâtmărean.i 
(exemple de dăruire pentru culorile 
clubului) fie că joacă pa pofîe 
(Pantea, Năstase, Dumitru) fie că 
par storsi (Tătaru. Smarandache. 
Cristache). îh asemenea condiții, 
este meritată poziția pe care o o- 
cupă team-ul din calea Plevnei. 
Un rol de seamă în revirimentul 
echipei credem că trebuie să-l aibă 
nu numai antrenorii Constantin și 
Jenei, dar însăși conducerea clu
bului, prin măsurile care se impun 
a fi luate.

în meciul cu Sportul studențesc, 
Steaua n-a avut nici o ocazie de 
gol, Suciu fiind o singură dată pus

ceea reușită de A S-A. Tg. Mureș 
in dauna uneia din revelațiile re
turului. C-SAI. Reșița, trebuie sâ 
Spunem că a contribuit într-o oa
recare măsură la regăsirea suflu
lui acestei echipe, și ea alcătuită 
d;n ;u catari de o bună valoare, dar 
care în acest campionat s-au cui- I 
cat pe laurii victoriilor reușite anul | 
trecut, ia ediția redebutului în pri- I 
r-a divizie. Trimisul nostru la Tg. ] 
Xiures ne spunea că Mureșaa. unul I 
dinipB cei mii vîrstnicî conponcsstî I 
ai formației, a alergat mai mult I 
cecî: mai tinerii sâi prîatre I
care Boloni și Hajnal, pină de ța- j 
rînd in diverse loturi reprezentati
ve, s-au comportat slab.

Să încheiem aceste rinduri dedi
cate ultimei etape cu cîteva con
statări pozitive: arbitrajele bune 
(șase dintre cavalerii fluierului au 
primit nota maximă): numărul ma
re de spectatori (115 000), scoțind 
în evidență recordul stadionului de 
la Petroșani (10 000). dar aceasta 
și datorită celor 3 000 de craioveni 
dornici sâ vadă cum echipa lor fa
vorită se consolidează în fruntea 
clasamentului.

BELDEANU 
LA RĂSCRUCE 
DE DRUMURI...

Proaspătul internațional Bel- 
deanu n-a apărut, duminică, în 
formația reșițeană. N-a fost nici 
măcar rezervă, deși l-am găsit 
la Tg. Mureș în cabina forma
ției sale, în timp ce colegii se 
echipau cu emoție pentru difi
cila partidă cu A. S. Armata. 
Credeam că decizia antrenoru
lui Reinhardt de a-1 scoate din 
formație îl va apăsa greu pe 
cel care, de curlnd selecționat 
în lotul reprezentativ, trebuie 
sâ joace pentru a urca treptele 
consacrării. Beldeanu, insă, s-a 
dovedit neașteptat de senin, 
reacție pornită, probabil, tot 
din infatuarea cu care și-a bla
mat în șoaptă, colegii, atunci 
cînd aceștia au zîmbit discret 
auzind „argumentele absenței". 
Beldeanu a încercat să-și cre
eze un alibi din infecția denta
ră care l-a chinuit cîteva zile, 
(și pentru care a găsit înțele
gere 1), uitînd, insă, să precizeze 
că el nu s-a prezentat miercuri 
seara la convocarea echipei ; și 
că și joi, in timp ce coechipie- 

j rii săi pregăteau la Crivaia me
ciul cu A.S.A. Tg. Mureș, el a 
fost văzut vreme îndelungată 

I in compania paharului cu vin.
B< Ideanu n-a recunoscut nimic 
din aceste adevăruri. El a acu
zat numai conducerea echipei 
(și încă cu vorbe grele), fără să 
încerce să-și faci un proces de 
conștiință atit de necesar, acum, 
cînd antrenorul Reinhardt a 
declarat că e hotărit să nu-I 
introducă in echipă în numele 
principiului moral întărit și 
ieri, la telefon, de Hie Pi- 
troici. prim-vieepreședintele 
CJJLF.S.-ului Caras Severin ; 
_La C-S.M. Reșița nu se vor 
admite abdicări de ia etici și 
atei n compromis !“

La era actuală. Aurel Bei- 
deazu, juritor talentat, ale ci- 
- i. f:ș- merer reco-
Ecscute, merge pe un drum 
periculos, care, cu siguranță nu 
are nimic : mtn cu tatbalul de 
Iraki performanța- Ar ti păcat 

i ca acest talent să se piardă ! 
Beldeanu e primul care trebuie 

t: e âoees’i decădere. 
Pentru areasia e absolut nece
sar să abandoneze cărarea fa
cilă pe care a pornit și să re
vină pe drumul muncii susți- 

I nu’e, al modestiei, al seriozi
tății- Să revină, deci, pe singu
rul drum adevărat !„.

Mircea M. IONESCU

meci cu Steagul roșu
Joi se dă startul în pregătirile 

echipei naționale în vederea intîl- 
nirii de mare importanță de la 27 
mai, din preliminariile C.M.. cu 
reprezentativa R-D. Germane. Con
ducerea tehnică a lotului a supus 
Biroului federal planul acestor pre
gătiri care a primit aprobarea de 
rigoare. Programul are două părți 
distincte; prima se va desfășura 
la Poiana Brașov — urmărind și 
o refacere a forțelor jucătorilor, 
fapt pentru care a fost stabilită în 
frumoasa stațiune montană — i^r 
a doua la Snagov, fiind socotită 
ca momentul de bază al pregătiri
lor.

Convocarea lotului e prevăzută 
pentru joi, la ora 17, la București. 
Se va pleca imediat, cu autobuzul, 
la Poiana. Pentru vineri dimineața 
e programat un control medical, 
acțiune fără de care, se înțelege, 
nu poate începe pregătirea. în con
tinuare, se va efectua o analiză a 
meciului de la Tirana. Vineri după 
amiază va avea loc primul antre
nament al acestei reuniri. Sîmbătă 
dimineața se va desfășura o șe
dință teoretică, iar după-amiază un 
nou antrenament. Duminică dimi
neața, la ora 10,30, pe stadionul 
Municipal din Brașov, lotul va ju
ca în compania Steagului roșu. 
După meci se va pleca la Snagov

TROI

unde, de luni, se intră în al doilea 
moment al pregătirilor.

în privința componenței lotului, 
aceasta va primi forma definitivă 
miercuri seara — după etapă. lor- 
dănescu a urmat în aceste zile un 
tratament intens la Stațipnarul ..Cen
trului de medicină sportivă", iar 
Dumitru, care acuză dureri la glez
na piciorului drept, e posibil să

nu fie utilizat în partida de mîine 
de la Cluj, tocmai pentru a fi me
najat.

g
s
i

ÎN ACEASTĂ
SAPTAMINA, 

PE MICUL ECRAN
ARBITRII JOCURILOR ETAPEI A XXIV-a A DIVIZIEI A

UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA : E. Vlaiculescu, ajutat la 
linie de M. Moraru și N. Moroianu 
(toți din Ploiești)

STEAGUL ROȘU — JIUL: Z. 
Szecsei (Tg. Mureș), ajutat la linia 
de C. Manușaride și M. Buzea (am
bii din București)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
SPORTUL STUDENȚESC : T. Leca 
(Brăila), ajutat la linie de T. Tro 
fin (Galați) și T, Podaru (Brăila)

S. C. BACAU — F. C. ARGEȘ- 
Gh. Popovici, ajutat la linie de I. 
Dancu și Gh. Micloș (toți din Bucu
rești)

DINAMO — A. S. ARMATA TG 
MUREȘ ; N. Cu/saru (Ploiești), a- 
jutat la linie de V. Gligorescu (Plo
iești) și E. Păunescu (Vaslui)

U.T.A. — C.F.R. CLUJ : -A.- Pîi- 
vu, ajutat la linie de C. Ghemigean 
și Gh. Vasilescu I (toți din Bucu - 
rești)

RAPID — F. C. CONSTANȚA! 
I. Rus (Tg. Mureș), ajutat la linie 
de I. Chilibar (Pitești) și N. Mogo- 
roașe (Craiova)

PETROLUL — C.S.M. REȘIȚA1 
O. Anderco (Satu Mare), ajutat la 
linie de A. Văduvescu și S. Stăn- 
cescu (ambii din București)

• Miercuri 16 mai, ora 16 : 
Rapid — F. C. Constanța (Di 
vizia A), transmisie directă de 
pe Stadionul Republicii ; 
20,15 : A. C. Milan — I 
United (finala Cupei cupelor), 
transmisie directă de la Salo
nic.

• Simbâtă 19 mai : 
23,00 : R. D. Germană — 
garia (amical), înregistrare 
ia Karl Marx Stadt,

• Duminică 20 mai, 
15,00 ! U.R.S.S. — Irlanda 
Nord (preliminariile C.M.) 
registrare de la Moscova.

; ora
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REFLECȚII PE MĂRGINEA TIMPULUI EFECTIV OE JOC
Consacrâm obișnuita revenire sta

tistică a etapei meciurilor celui de 
al doilea cuplaj bucureștean al re
turului. De astă dată, tema pe care 
ne propunem să o prezentăm este oa
recum inedită. Ea r.e-a fost sugerată 
de aprecierile, mal mult subiective, 
privind valoarea In general a specta
colului fotbalistic și se referă la 
timpul efectiv de joc. in cursul celor 
două partide disputate duminică pe 
stadionul 23 August din Capitală.

Și vom începe analiza noastră cu 
meciul din deschidere. Sportul stu
dențesc — Steaua. O întîlnire con
siderată — prin prisma impresiei de 
ansamblu, lăsată de comportarea ce
lor două echipe — ca slabă. Ce spun 
insă datele obiective ale meciului, 
referir.du-ne la timpul efectiv 
joc ? Mai întîi, vom consemna cifra 
care indică durata de continuitate, 
de cursivitate a întrecerii : 50 de 
minute și 40 de secunde. Adică ceva 
mai mult de jumătate din timpul ce
lor 90 de minute regulamentare sau, 
mai bine zis, aproape 40 de minute 
irosite, în urma a numeroase între
ruperi, determinate de o variată 
gamă de cauze, după cum urmează : 
de 60 ori pentru repunerea mingii 
de la margine, de 36 ori pentru e- 
xecutarea faulturilor, de 18 ori pen

tru repunerea balonului de la poartă, 
de 15 ori pentru executarea corne- 
relor, de cite 3 ori pentru efectuarea 
schimbărilor de jucători și reluarea 
jocului după ofsaid, de cile două ori 
pentru acordarea îngrijirilor celor 
accidentați și executarea loviturilor

CUPLAJUL ÎNTERBUCUREȘTEAN 

ÎN CÎFRE

libere, sancționînd hențurile. în to
tal, deci, 139 de întreruperi (!), din
tre care 68 în prima parte a întîl- 
nirii și 71 în a doua. Atrage, în mod 
deosebit, atenția frecvența, supără
tor de mare, a trimiterilor mingii — 
de cele mai multe ori în mod in
tenționat — în afara terenului (60), 
ca și cifra ridicată a faulturilor (36). 
Și încă un amănunt. Considerate pe 
fracțiuni de timp, a cite un sfert 
de oră, întreruperile sînt aproape u- 
niform repartizate, în medie cite 23, 
ceea ce reprezintă trei opriri ale jo
cului la fiecare două minute l In a- 
ceste condiții este greu, dacă nu im

posibil, a se mai vorbi de o între
cere care să fi satisfăcut pretențiile 
oricît de rezonabile ale publicului.

Și-acum, despre partida vedetă a 
cuplajului, Dinamo—Rapid, pe care 
toată lumea, fără excepție, a apre
ciat-o drept o reușită demonstrație 
de fotbal. Ca și în prima întîlnire, 
și aici înregistrările, datele obiective, 
sint concludente. S-au jucat efectiv 
65 de minute și 40 de secunde (33 
de minute și 30 de secunde în prima 
repriză ; 32' minute -și 10 secunde în. 
a doua). Aceasta reprezintă aproxi
mativ treisferturi din durata totală 
a timpului regulamentar al înLlnirii.

Și aici, în acest meci, au fost fi
resc (asta ține de specificul fotbalu
lui) un număr oarecare de întreru
peri, dar cifra lor generală ni se 
pare destul de rezonabilă : 92. în 
fnricție de cauzele care au determi
nat aceste initreruperi. înregistrările 
noastre indică : de 25 ori pentru re
punerea mingii de la tușa laterală 
a terenului, de 20 ori pentru execu
tarea faulturilor (cu zece mai puțin 
ea in partida Sportul studențesc — 
Steaua, deși miza nu era cu nimic 
inferioară), de 20 ori pentru repu
nerea balonului de la poartă, de 17 
ori pentru executarea cornerelor, de 
cite 3 ori pentru hențuri și ofsaid 
și de 4 ori pentru efectuarea schim
bărilor de jucători. In ansamblu con-

etapa a xxi.a a diviziei c SCHIMBARE DE LIDER ÎN SERIILE A 11-aȘI A IX-a
<• SERIA I SERIA a Hl-a ScRÎA a V-a SERIA a Vll-a SERIA a IX-a SERIA a Xl-a

— Victoria Roman

Cristalul Dorohoi 2—1 

Roman — C.S.M. Suceava 

Minerul Gura Humo- 

— Unirea Iași 1—1 

Domei — Foresta 

A.S.A. Cîmpulung

T. Ungureanu, D. Dia- 
V. Diaconescu, C-

Textila Botoșani
2-1 (1-0)

I.T.A. Iași — 
(1-1)

Danubiana
2—2 (1—1)

Nicolina Iași — 
rulut 0—1 (0—0) 

străduința Suceava 
(0-1)

Minobradul Vatra 
Fălticeni 1—0 (1—0)

Avintul Frasin — 
3—0 (1—0)

(Corespondenți
conescu, G. Groapa, 
Alexa, I. Bodnar).

1. C.S.M. Suceava
2. Victoria Roman
3. Danubiana Roman
4. Avintul Frasin
5. Foresta Fălticeni
6. Min. G. Hum.
7. Minobradul V. D.
8. Nicolina Iași
9. A.S.A Cîmpulung

10. Străduința Suceava 
ti.. Unirea Iași
12. Cristalul Dorohoi
13. I.T.A. Iași
14. Textila Botoșani

Unirea Focșani — Metalul Mija 1—1 
(0—0)

Poiana Cîmpina — Victoria Florești 
3—1 (1—0)

Olimpia Rm. Sărat — Șoimii TAROM 
București 1—0 (1—0)

Caraimanul Bușteni — Chimia Brazi 
2-1 (1—0)

Petrolul Berea — Prahova Ploiești 
5—2 (4-1)

Chimia Buzău — Carpați Sinaia 1—0 
(0-0)

Petrolistul Boldești I.R.A. Cîmpina 
3-2 (2-1)

(Corespondenți : V. Manoliu, E. ștroe.

Dinamo Obor București — Laromet 
Bucureti 2—1 (0—1)

Olimpia Giurgiu — Azotul Slobozia o—1 
(0-0)

Unirea Tricolor București — Flacăra 
roșie București 3—1 (2—1)

Celuloza Călărași — Sirena București 
2—2 (0—1)

Electronica București — T. M. Bucu
rești 1—1 (1—1)

Sportul Ciorogîrla — Autobuzul Bucu
rești 4—3 (2—1)

Vulturii textila Lugoj — Metalul Oțelu 
Roșu S— 2 (4—1)

pandurii Tg Jiu — Minerul Motru 0—1 
<»-4»

A.s. Bocșa — Minerul Rovinari 3—1 
(1—U

Steagul roșu Plenita — Minerul Mol
dova Nouă 2—9 (0—0)

Șdlnța Petroșani — Cimentul Tg. Jiu 
3—0 (1—9)

Meva Drobeta Tr. Severin — Victoria 
Craiova 1—1 (1—1)

Metalul Topleț — Dunărea Calafat 5—2 
(9-6)

Minaur Zlatna — Aurul Brad 2—0 (1—0)
Metalul Aiud — Dermata Cluj 3—2 

(1-1)
Tehnofrig Cluj — Unirea Dej 0—2 (0—1)
C.I.L. Blaj — Arieșui Turda 2—3 (0—2)
Industria sîrmei Cimpia Turzii — Uni

rea Alba Itilia 3—0 (2—0)
C.I.L. Gherla — Arieșui Cimpia Turzii 

2-1 (1-1)
Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș 

«—1 (4-0)
(Corespondenți î N. Băișan, I. So- 

mogyi. E. Fehervarl, V. Munteanu, P. 
Țonea, A. Sabo și Gh. Teaha).

Etapa viitoare (20 
Vatra Dornei — I.T.A.
Cîmpulung — Foresta 
Minerul Gura Humorului
(1—4), C.S.M. Suceava — 
șani (1—1), Nicolina Iași 
Roman (1—2), Fulgerul

21 13 5 3 43—15 31
21 12 2 7 42—22 2S
21 12 2 7 42—26 2S
21 11 2 8 29—23 24
21 0 4 8 30—30 22
21 9 3 9 34—36 21
21 8 3 10 38—35 19
21 8 3 10 29—30 19
21 7 5 9 20—31 19
21 6 7 8 18—23 19
21 7 5 9 30—39 19
21 7 3 11 24—47 17
21 6 4 11 17—29 16
21 S 6 10 23—30 16 

mai): Minobradul
Iași (2—2), A.S.A. 

Fălticeni (1—2), 
— Unirea Iași 
Textila Boto- 

Danubiana 
A-Dorohoi

viatul Frasin (0—1). Victoria Roman
Străduința Suceava (0—0).

SERIA a H-a
Trotușui Gh. Gheorghiu-Dei — Viito

rul Vaslui 1—0 (0—0)
Locomotiva Adjud — U.R.A. Tecuci 

5—1 (2—0)
Textila Buhuși — Minerul comănești 

4—0 (1—0)
Letea Bacău — cimentul Bicaz 4—o 

(1—1)
Unirea Tricolor Bîrlad — Constructo

rul Gh. Gheorghiu-Dej 2—1 (1—1)
Oituz Tg. Ocna — Rulmentul Bîrlad 

2—0 (1—0)
Petrolul Moinești — Relonul Săvinești 

4—0 (2—0)

(Corespondenți : G. Gorun, Al. Sîrbu. 
I. Vieru. Al. Stoianovici, L Solomon.
Al. Avei și P. Harabagiu)

1. Petrolul Moinești 21 12 6 3 37—11 30
2. viitorul Vaslui 21 11 7 3 37—11 29
3. Letea Bacău 21 9 6 6 34—24 24
4. Textila Buhuși 21 10 3 8 43—31 23
5. Relonul Săvinești 21 9 5 7 35—26 23
6. Locomotiva Adjud 21 10 3 8 33—33 23
7. Rulmentul Bîriad 21 8 5 8 38—28 21
8. Trotușui Gh. Dej 21 7 7 7 21—15 21
9. Oituz Tg. Ocna 21 8 4 9 28—28 20

10. Constr. Gh. Dej 21 7 6 8 26—35 20
11. URA Tecuci 21 6 6 9 20—33 18
12. Minerul Comănești 21 5 7 9 21—30 17
13. Cimentul Bicaz 21 5 4 12 26—39 14
14. Unirea Tricolor Bîrlad

21 4 3 14 19—74 1)

Etapa viitoare : Rulmentul Bîrlad — 
Textila Buhuși (1—2), Cimentul Bicaz - 
Unirea Tricolor Bîrlad (1—4), U.R.A. 
Tecuci — Oituz Tg. Ocna (1—2), Viito 
rul Vaslui — Minerul Comănești (0—0), 
Petrolul Moinești — Letea Bacău (1—1), 
Relonul Săvinești — Trctușul Gh. Gheor
ghiu-Dej (1—0), Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Locomotiva Adj ud (1—1).

T. Budescu, V. Zharcea, 
Mircea și N. Dincă).

M. Irtaiia, I.

1. Metalul Mija 21 11 5 5 30—25 27
2. Olimpia Rm. Sărat 21 9 7 5 31—27 25
3. Caraimanul Bușteni 21 9 7 5 21—20 25
4. Unirea Focșani 21 8 7 6 31—24 23
5. Carpați Sinaia 21 9 5 7 23—18 23
6. Petrolistul Boldești 21 8 6 7 32—21 22
7. Prahova Ploiești 21 8 6 7 32—28 22
8. Victoria Florești 21 9 3 9 26—31 21
9. Petrolul Berea 21 8 5 8 24—31 21

10. IR.A Cîmpina 21 7 6 8 21—21 20
11. Poiana Cîmpina 21 6 7 8 31—22 19
12. Șoimii TAROM Buc.

21 7 5 9 16-16 19
13. Chimia Brazi 21 6 5 10 25—33 17
14. Chimia Buzău 21 4 2 15 15—41 10

Voința București — Tehnometai Bucu
rești 4—0 (4—0)

(Corespondenți : D. Daniel, P. Burcin,
O. Guțu, M. Stan, C. 
și Gh, Vlad).

Harea, P. Angnel

1. Celuloza Călărași 21 15 4 2 40—12 34
2. T.M. București 21 11 5 5 38—27 27
3. Autobuzul Buc. 21 9 6 6 31—20 24
4. Azotul Slobozia 21 10 3 8 31—32 23
5. Electronica Buc. 21 9 4 8 26—16 22
6. Flacăra r. Buc. 21 8 5 8 24—20 21
7. Unirea Tricolor Buc.

21 9 3 9 28—25 21
8. Olimpia Giurgiu 21 7 7 7 22—22 21
9. Sirena Buc. 21 8 4 9 27—38 20

10. Voința Buc. 21 6 7 8 19—21 19
11. Laromet Buc. 21 7 5 9 17—20 19
12. Dinamo Obor Buc. 21 4 10 7 21—21 18
13. Tehnometai Buc. •21 3 9 9 22—33 15
14. Sportul Ciorogîrla 21 3 4 14 16—55 10

Gaz metan Mediaș — Carpați covasna 
11—1 (5—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Textila 
Odorheiul Secuiesc 2—2 (1—0)

Someșul Beclear) — Viitorul Tg. Mu
reș 1—2 (0—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — Oltul sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0)

Mureșul Toplița — Viitorul Gheorghieni 
1—2 (0—2)

Foresta Bistrița — Lacul Ursu Sovata 
1-2 (1-1)

Minerul Bălan — Vltrometan Mediaș 
1—0 (1—0)

(Corespondenți : R. Zamfir, L. Vent-

siderate, aceste cifre se înscriu în 
limitele unui minim inevitabil aproa
pe în “jocul de fotbal. Ele confirmă 
de altfel nota de cursivitate și an
gajament, care a caracterizat întîi- 
nirea Dinamo—Rapid.

în concluzie, incercînd o compara
ție _ între cele două meciuri ale cu
plajului bucureștean de duminică, 
vom reaminti că în partida vedetă 
s-a jucat cu 15 minute mai mult de
cît în cea de deschidere. Ce expri
mă această cifră ? Fără îndoială, do
rința tradusă în fapt a jucătorilor 
de la Rapid și Dinamo de a fi mai 
aproape de ideea întrecerii sportive 
și de fotbal, decît cei de la Steaua 
și Sportul studențesc.

Mihai IONESCU

Etapa viitoare : Prahova Ploiești — 
Chimia Buzău (1—0), Șoimii TAROM 
București — Petrolul Berea (0—0), Chi
mia Brazi — Poiana Cîmpina (2—5), 
I.R.A. Cîmpina — Unirea Focșani (1—1). 
Metalul Mija — Olimpia Rm. Sărat 
(1—3), Victoria Florești — Carpați Sinaia 
(1—2), Cai’aimanuL Bușteni — Petrolistul 
Boldești (0—Q).

SERIA a IV-a
Electrica Constanța — Cimentul Med

gidia 1—0 (0—0)
Dunărea Tuleea — Știința Constanța 

2—1 (2—1)
Granitul Babadag — Marina Mangalia 

1—0 (0—0); oaspeții s-au retras de pe 
teren în min. 85.

Portul Constanța — Viitorul Brăila 1—0 
(1-0)

Oțelul Galați — Chimia Brăila 0—0
I.M.U. Medgidia — Constructorul Ga

lați 1—1 (1—1)
Comerțul Brăila — Ancora Galați 1—1 

(0-D

Etapa viitoare : Tehnometai București 
— Electronica București (1—1). Flacăra 
roșie București — Laromet București 
(2—1), Azotul Slobozia — Sportul Cioro- 
girla (1—2), Autobuzul București — Uni
rea Tricolor București (1—0), Sirena 
București — Voința București (0—-2), 
Dinamo Obor București — Olimpia Giur
giu (1—1), T.M. București — Celuloza 
Călărași (0—4).

SERIA a Vl-a
Petrolul Videle — Recolta Stoicănești 

6—1 (3—1)
Flacăra Moreni — Automatica Alexan

dria 2—0 (2—0)
Oltul Slatina — Dacia Pitești 1—0 (0—0)
Textilistul Pitești — C.F.R. Roșiori de 

Vede 5—1 (2—0)
Chimia Gâești — Progresul corabia 

1—0 (1—0)
Petrolul Tirgoviște — Unirea Drăgâ- 

șani i—i (0—1)
Chimia Tr. Măgurele — Răsăritul Ca

racal 2—0 (2—0)

1. Vulturii Lugoj 21 14 4 3 50—16 32
2. Minerui Mutru 21 13 5 3 54—17 31
3. A.S. Bocșa 21 11 2 8 36—29 34
4. Min. Mold. Nouă 21 10 3 8 39—26 23
5. Metalul Topleț 21 19 1 10 36-36 21
6. Steagul r. Plenița 21 10 1 10 23—26 21
7. Pandurii Tg. Jiu 21 10 1 10 23—30 21
8. știința Petroșani 21 10 .0 11 31—28 20
9. Metalul oț. Roșu 31 8 3 10 32—34 19

10. Dunărea Calafat 21 8 2 11 27—34 13
11. Min. Rovinari 21 7 4 10 24—34 18
12. Cimentul Tg. Jiu 21 6 4 11 16—44 16
13. Meva Drobeta T.S. 21 6 3 12 21—33 15‘
14. Victoria Craiova 21 5 5 U 15—40 15

Etapa viitoare : Minerul Rovinari

(Corespondenți : C. Olaru, M. Băloi, 
T. Țarunu. I. Julea. B. Staicu, M. Foc- 
șan și C. Avram).

1. Arieșui Turda 21 13 4 4 43—21 26
2. Unirea Dej 21 13 4 4 35—16 26
3. lnd. sîrmei C.T. 21 13 3 5 37—17 25
4. Minaur Zlatna 21 10 5 6 29—19 25
5. Aurul Brad 21 10 3 8 25—22 23
6. Unirea Alba lulia 21 8 5 8 23—26 21
7. Metalul Aiud 21 9 3 9 24—29 21
8. C.I.L. Blaj 21 9 2 10 23—26 20
9. C.I.L. Gherla 21 8 3 10 27—25 19

10. Mineru] Bihor 21 9 0 12 24—38 18
11. Soda Ocna Mureș 21 7 4 10 22—37 18
12. Arieșui C. Turzii 21 6 2 13 16—25 14
13. Dermata Cluj 21 3 7 11 16—25 13
14. Tehnofrig Cluj 21 4 5 12 O’—27 13

(Corespondenți : S. Nace, i. Turșie. N. 
Fucigiu, N. Teodorescu, T. Siriopol, R. 
Avram și Tr. Enache).

(Corespondenți ; V. Pancu, Gh. Ilinca, 
C. Ghițescu, Al. Momete, S. Frățilescu. 
M. Avanu și D. Gruia).

Meva Drobeta Tr. Severin (0—2), Mine
rul Motru — Știința Petroșani (0—1), 
Dunărea Calafat — Vulturii Lugoj (0—2), 
Cimentul Tg. Jiu — Metalul Oțelu Roșu 
(1—3), Steagul roșu Plenița — Metalul 
Topieț (1—2). Minerul Moldova Nouă — 
Pandurii Tg. Jiu (1—3), victoria Craiova 
— A.S. Bocșa (1—4).

Meciul Arieșui Turda — Aurul Brad, 
dfti etapa a XlX-a, s-a omologat cu 
3—!) în favoarea echipei din Turda.

(Echipele Arieșui Turda. Unirea Dej și 
tnduțtria sîrmei Cimpia Turzii au fost 
penalizate cu cite 4 puncte).

zel , L. Grigore, P. Ion, V. Pașcanu, I.
Toma și R. Bortoș).
1. Gaz metan Mediaș 21 13 5 3 59—13 31
2. Textila Odorhei 21 13 4 4 46—22 30
3. Viitorul Tg. Mureș 21 11 4 6 34—29 26
4. Viit. Gheorghieni 21 11 3 7 28—30 25
5. Lacul Ursu Sovata 21 9 5 7 35—31 23
6. Minerul Bălan 21 9 3 9 31—26 21
7. Unirea Cristur 21 7 7 7 30—27 21
8. Oltul Sf. Gheorghe 21 9 2 10 54—29 20
9. Vitrometan Mediaș 21 10 3 3 24—21 19

10. Forest. Tg. Scc. 21 7 4 10 31—33 13
11. Mureșul Toplița 21 7 3 11 25—39 17
12. Someșul Beclean 21 6 3 12 18—62 15
13. Carpați covasna 21 4 6 U 30—42 14
14. Foresta Bistrița 21 4 2 15 19—60 10

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe-

SERIA a Vlll-a

Etapa viitoare : C.I.L. Blaj — Indus
tria sîrmei C. Turzii (1—0), Arieșui Cîm- 
pla Turzii — Tehnofrig (0—2). Dermata 
Cluj — C.I.L Gherla (2—0), Soda Ocna 
Mureș — Aurul Brad (1—4), Arieșui 
Turda — Metalul Aiud (2—3), unirea 
Dej — Unirea Alba lulia (1—2), Minerul 
Bihor — Minaur Zlatna (0—4).

nalizată cu 4 puncte).
Etapa viitoare : Unirea Cristuru Se

cuiesc — Minerul Bâlan (0—1). Foresta 
Bistrița — Gaz metan Mediaș (0—3), Vi
itorul Gheorghieni — Textila Odorheiul 
Secuiesc (0—4), Carpați Covasna — Oltul 
Sf. Gheorghe (1—3), Lacul Ursu Sovata 
— Mureșul Toplița (1—3). vitrometan 
Mediaș — Viitorul Tg. Mureș (0—1), Fo
restierul Tg. Secuiesc — Someșul Be- 
clean (0—1).

Electromotor Timișoara — constructo
rul Arad 5—0 (2—0)

Vagonul Arad — C.F.R. simeria 2—0 
(1-9)

Unirea Tomnatic — u. M. Timișoara 
o—o

Mureșul Deva — Minerul Ghelar 2—0 
(1-0)

Minerul Lupenl — Minerul Teliuc 2—9 
(i—o>

Victoria Călan — Furnirul Deta 2—0 
(1—9)

Progresul Timișoara — Gloria Arad 
1-2 (0—1)

SERIA a X-o
SERIA a Xll-a

Bradul Vișeu — Bihoreana Marghlta 
2-1 (1-0)

Voința Cărei — Topitorul Baia Mare 
2-1 (1-1)

Constructorul Baia Mare — Someșul 
Șatu Mare 2—1 (2—0)

Minerul Baia Borța — Victoria Cărei 
t-l (1-0)

C.I.L. Sighetu Marmațiel — Rapid Ji
bou i-i (i-i)

Minerul Baia Sprie — Unirea Zalău 
2—0 (0-0)

Recolta Salonta — Minerul Cavnic 0—0

Carpați Brașov — u.P.A. Sibiu 2—1 
(1-0)

Oltul Rm. Vîlcea — Metalul Copșa 
Mică î—o (0—0)

C.F.R. Sighișoara — C.S.U. Brașov 4—2 
(3-2)

• Chimia Victoria — Chimica Tîrnăveni 
1—0 (0—0)

I.C.I.M. Brașov — Torpedo Zărnești 
1—1 (1—1)

Lotrul Brezoi — independența Clsnădie 
3-1 (2—0)

Textila Sebeș — Tractorul Brașov amf- 
nat.

1. Constr. Galați 21 12 5 4 33—14 29
2. IMU Medgidia 21 10 6 5 27—22 26
3. Portui Constanța 21 9 6 6 29—16 24
4. Marina Mangalia 21 9 5 7 22—17 23
5. Oțelul Galați 21 9 5 7 17—15 23
6. Electrica C-ța 21 10 2 9 24—19 22
7. Chimia Brăila 21 8 6 7 27—25 22
8. Cimentul Medgidia 21 7 6 8 17—18 20
9. Granitul Babadag 21 5 101 6 19—28 20

10. Viitorul Brăila 21 7 5 9 32—30 19
11. Dunărea Tuleea 21 8 3 10 21—28 19
12. Ancora Galați 21 7 5 9 18—30 19
13. Știința C-ța 21 4 8-- 9 18—28 16
14. Comerțul Brăila 21 2 8 11 12—26 12

Etapa viitoare î Marina Mangalia — 
Portul Constanța (0—2), Cimentul Med
gidia — Oțelul Galați (0—2), Viitorul 
Brăila — I.M.U. Medgidia (0—5), Dună
rea Tuleea — Ancora Galați (0—1), Ști
ința Constanța — Comerțul Brăila (1—0), 
Chimia Brăila — Electrica Constanța 
(1—3), Constructorul Galați — Granitul 
Babadag (1—0).

1. Flacăra Moreni
2. Dacia pitești
3. Oltul Slatina
4. Automatica A-lex.
5. Prog. Corabia
6. Petrolul Videle
7. Unirea Drăgășani
8. Chimia Tr. Mag.
9. Petrolul Tîrg.

10. Chimia Găești
11. C.F.R. Roșiori
12. Răsăritul Caracal
13. Recolta Stoicănești
14. Textilistul Pitești

21 14 4 3 38—12 32
21 12 3 6 36—17 27
21 9 9 3 34—21 27
21 8 7 6 20—16 23
21 9 5 7 29—31 23
21 6 10 5 22—16 22
21 7 7 7 18—16 21
21 7 6 8-24—28 20
21 7 6 8 29—36 20
21 6 5 10 23—30 17
21 5 7 9 24—40 17
21 5 6 10 24—25 16
21 5 5 11 28—51 15
21 5 4 12 24—34 14

(Corespondenți ; St. Marton, I. Ștefan,
P Iatan, I. Simion, I.. Coteșcu, A
Gilnthcr șl M. ștefan).

L Mureșul Deva 21 13 5 3 38—11 31
•j Victoria Căian 21 10 5 6 32—25 25
X U.M, Timișoara 21 10 3 8 34-18 23
4. Electromotor Tin. 21 9 5 7 38-20 23
5. Minerul Lupenl '21 10 3 8 31—28 23
6. Minerul Teliuc 21 9 4 8 25—26 22
7. C.F.R. Simeria 21 8 5 8 30—23 21
8. Vagonul Arad ‘Al 9 3 9 29—25 2J
9. Unirea Tomnatic 21 9 2 10 31—42 20

10. Gloria Arad 21 8 3 10 27—38 19
11. Furnirul Deta 21 7 4 10 24—31 38
12. Progresul Tim. 21 6 6 9 22—32 18
13. Minerul Ghelar 21 8 1 12 26—33 17
14. Constr. Arad 5 S 13 25—60 13

(Corespondenți : A. Ghilezan. Tr. iSi-
laghi, T. Teodor, C. Iureș, V. Mihaii,
Al. Domuța și Gh. Cotrău).

1. Victoria Cărei 21 15 2 4 73—16 32
2. Minerul Cavnic 21 14 2 5 32—22 30
3. Topjtorui B. M. 21 11 4 6 39—20 26
4. Voința Cărei 21 11 1 9 28—36 23
5. Minerul B. Sprie 21 10 2 9 32—26 22
6. Bradul Vișeu 21 9 4 8 21—28 22
7. Bihoreana Marg. 21 10 1 10 37—36 21
8. Recolta Salonta 21 9 2 10 19—25 20
9. C.I.L. Slghet 21 8 2 11 28—31 18

10. Minerul Borșa 21 8 2 11 28—32 18
11. Rapid Jibou 21 6 5 10 20—38 17
12. Unirea Zalău 21 6 4 11 20—33 16
13. Copstr. B. M. 21 7 1 13 23—45 15
14. Someșul S. Marc 21 5 4 12 19—31 14

(Corespondenți : G. 
noiu, I. Turjan, Gh. 
și I. Zidaru).

1. Tractorul Brașov
2. ICIM Brașov
3. Carpați Brașov
4. CFR Sighișoara
5. Met. Copșa Mică
6. CJilmia Victoria
7. Oltul Rm. Viicea
8. Lotruț Brezoi
9. Indep Cisnădie

10. CSU Brasov
11. UPA Sibiu
12. Chimica Tîrnăveni
13. Torpedo Zărnești
14. Textila Sebeș

Lorac, P. Gior-
Matei, c. Chiriac

20 12 6 3 45—13 30
21 10 5 6 30—15 25
21 11 2 8 29—16 24
21 8 6 7 23—27 22
21 9 3 9 27—20 21
21 9 3 9 33—31 21
21 7 7 7 30—31 21
21 8 5 8 17—34 21
21 9 2 10 28-31 20
21 6 7 8 21—25 19
21 5 9 7 23—32 19
21 6 6 9 21—36 18
21 6 4 11 25—23 16
20 7 1 12 13—36 11

Etapa viitoare : Unirea Drăgășani — 
Răsăritul Caracal (0—0), Chimia Tr. Mă
gurele — Petrolul Videle (1—1), Auto
matica Alexandria — Recolta Stoicănești 
(1—1), Oltui Slatina — Petrolul Tîrgo- 
viște (2—2), C.F.R. Roșiori — Flacăra 
Moreni (0—4), Dacia Pitești — Progresul 
Corabia (1—1), Chimia Gâești — Texti
listul Pitești (0—2)

Etapa viitoare : Minerul Ghelar — Va
gonul Arad (0—S). Gloria Arad — Mine
rul Lupenl (0—3), Constructorul Arad — 
Mureșul Deva (0—2), U.M. Timișoara - 
Victoria Căian (1—1), Furnirul Dota - 
Electromotor Timișoara (0—4), C.F.R. 
Simeria — Progresul Timișoara (0—1). 
Minerul Teliuc — Unirea Tomnatic 
(1-2).

Etapa viitoare : Someșul Satu Mare — 
Minerul Borșa (0—3), Bihoreana Mar- 
ghita — C.I.L. Slghet (1—2), Minerul 
Cavnle — Bradul Vișeu (0—1). Rapid 
fibou — Voința Cărei (0—3). Topitorii: 
Baia Mare — Minerul Baia Sprie ('.—0), 
Victoria. Cărei — Recolra Salonta (1—3), 
Unirea Zalău — Constructorul Baia Mare 
(2-3).

(Echipa Textila Sebeș a fost penalizată 
eu 4 puncte).

Etapa viitoare : chimica Tîrnăveni — 
Lotrul Brezoi (2—2), C.S.U. Brașov — 
Textila Sebeș (0—2), MeOalul Copșa Mică
— Carpați Brașov (1—2). U.P.A. Sibiu — 
I.C.I.M Brașov (0—5). Oitut Rm. Viicea
- C.F.R. Sighișoara (0—0), Tractorul 
Brașov — Chimia Victoria (0—1), inde
pendența CiShădle — Torpedo Zărnești 
(0-3).

iN ATENȚIA CIȘTIGĂTORILOR 
DE LA TRAGEREA SPECIALĂ 

PRONOEXPRES
DIN 13 MAI 1973

• Depunerea biletelor ciștigătoare se 
va face pină în ziua de joi 17 mai 1973, 
la ora 13, în orașele reședință de județ 
și pină in ziua de Miercuri 16 mai’ 1973, 
la ora 13, în celelalte localități.

• Omologarea premiilor se va efec
tua în ziua de luni 21 mai 1973.

C Câștigătorii autoturismelor vor fi 
înștiințați Jn scris asupra datei cînd 
se vor prezenta în vederea ridicării 
autoturismelor.

• Cîștigătorii excursiilor vor fi a- 
nunțațl în scris asupra datei cînd va 
avea loc excursia.

• Excursiile sînt transmisibile.
• Plata premiilor se va face astfel : 

în Capitală îneepînd de sîmbătă 26 mai 
1973 pină miercuri 27 iunie 1973, inclu
siv ; in țâră începind de aproximativ 
marți 29 mai 1973 pină miercuri 27 
iunie 1973, inclusiv.

e Cîștigătorii autoturismelor atribuite 
prin tragerea la sorți la concursul spe
cia) Pronosport din 22 aprilie 1973. 
sint următorii : Bădiță Gheorghe din
Slatina — autoturism DACIA 1109 și 
Ilie ioniță din București — autoturism 
TRABANT GOI.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 9 MAI 1973 :

Extragerea I : Cat. 2 : 2 variante lO’/n 
a 36 212 lei ; Cat. 3 : 6,30 a 11 496 lei ; 
Cat. 4 : 22,35 a 3 241 lei ; Cat. 5 : 72,25 
a 1 002 lei ; cat. 6 : 3 149,55 a 40 lei.

/' ■Extragerea a H-a : Cat. A : 2 va
riante 25°/i a 85 476 lei și 1 variantă 10",o 
a 34 190 lei ; Cat. B : 11,20 a 7 458 lei ;
Cat. C : 37,85 a 2 207 lei ; Cat. D : 1873,55 
a 60 lei ; Cat. E : 85,20 a 200 lei ; Gat. 
F : 2 138,40 a 40 lei.

Premiile de 85 476 iei jucate sfert de la 
categoria A, au lost obținute de : APE- 
TREI IOAN din Predeal și GIURGIUCA 
EMIL VALBR din București.

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT



„INDOOR ’75“

M1CROMODEL1ȘT11 NOȘTRI
AU CONCURAT REALMENTE

CAIAREJUL 0. RECfR
Pt LOCUI Z LA CONCURSUL

LA... ÎNĂLȚIME
55SrZih lume DE LA SOFIA

La Siănic s-au încheiat, dumini
că seara, întrecerile tradiționalului 
concurs de micromodele „Indoor 
’73", care a oferit — in acest an — 
uri spectacol captivant. Zozsia’V 
Szapenski (Polonia), membru în Co
misia Internațională de Aeromode- 
lism a F.A.I.. care a făcut parie 
din ■ juriu, aprecia că : „A fost cel 
mai disputat concurs de micronio - 
dele din ultimii ani. depășind chiar 
unele ediții ale Campionatelor mon
diale”.

Intr-adevăr, lupta pentru primele 
locy.fi în clasament a fost nedec: 
pînă la ultima din cele șase lans . i 
efectuate (în clasament c nte ■ . 
cele mai bune două 
pă startul cinci, cot 
Aurel Popa, urmat i 
K. Ribecky (Cehoslovacia). 
Holtier și Andras Ree <Un 
Iată însă că model 
un aparat excelerP — a urcat în 
startul șase la înălțimea maxim::, 
a „măturat" tavanul saline tirip 
de 12 viraje, realizînd un neaștep-

1. Du- 
letașat 
ine de 
Eugen 
garia). 

lui Holtier —

i sîarvjLri> 
d>nducea

î na eanroai

tat 37:21. Apoi. Aurel Moraru a 
executat un zbor de 33:38 și clasa
mentul a fost răsturnat în ultimele 
clipe : A. Popa a rămas pe locui I 
în clasamentul general individual 
cu un rezultat de 75:32 (36:16 —
39:16). urmat de Eugen Holtier cu 
74:22 (37:01 -37:21). amindoi sînlstu- 
denți la Politehnică) : 3. K. Ribeckv 
72:37 : 4. A. Moraru cu 69:45 ; 5. A. 
Ree 67:08.

Cel mai bun timp realizat pînă 
acum în salina Siănic. cu modele 
de 1 gr. anarține. așadar, lui Aurel 
Poia — 39:16.

Clasamentul pe echipe : 1. Româ
nia I — 211:06. 2. România II — 
200:20. 3. Cehoslovacia — 192:33. 4. 
Ungaria — 1863)1. 5. Anglia —
182:39. 6. Polonia — 158:22. Este
demn de subliniat, pentru aprecie
rea cit mai reală a succesului cu
cerit de micrpmodeliștii noștri, că 
la ultimul Campionat mondial per- 
fo; manta echiDei campioane a fost 
doar de 206:10.

Viorel TONCEANU

In turneul international de scrimă

TUDOR PETRUȘ-FINALIST LA BONN
• Accidentindu-se, el a terminat pe locul VI O D. Irimiciuc n-a 
de pățit semifinalele Io Padova > V. Nikonova învingătoare la Paris

BONN. 14 (prin telex). — Comoe- 
iitia internațională de floretă băr
bați, dotată cu trofeul „Leul din 
Ronn“ a luat sfîrșit cu victoria unui 
trăgător .din localitate' Klau- Rei
chert, dar după ce a fost nevoit să 
Șusțină • un baraj cu cunoscutul flo- 
telist Harald Hein din Tauberbis- 
.chofsheim (5—3). Marea surpriză a 
/turneului a fost considerată aici eli
minarea, încă din preliminarii, a 
campionului României, Minai Țiu. 
în schimb, cel de al doilea trăgător 
român, Tudor Petruș a avut o bună 

t comportare, califieîndu-se în finala 
turneului. Accidentat la începutul fi
nalei. Petruș a trebuit să se mulț'j- 

.mească eu locul VI. L-au precedat 
—. în afara primilor clasați — 
icrimeri vest-germani : 3. T.
ger. 4. T. Bacii, 5. E. Piischel.

PADOVA. 14 (prin telefon). —
Irimiciuc nu a reușit să treacă de 
faza . semifinalelor turneului de sa
bie- pentru Trofeul Luxardo.- Finala 
a reunit 4 sabreri italieni, un cu
banez și un nord-amer.îcan care au 
terminat competiția în următoarea 
ordine :

. I. Michele Maffei (Italia) 4 v, 
Aldo Montano (Italia) 3 v, 3. 
de Ia Torre (Cuba) 4. M.T. Montano

(Italia). 5. R. Rigoli (Italia), 6. P. 
Apostol (S.U.A.). t

PARIS, 14 (prin telefon). — Fi
nala turneului feminin de floretă, 
pentru Tro'leul Jeanty a fost domi
nată de trăgătoarele sovietice, care 
au ocupat primele trei locuri pre
cum și lin joc V. Victoria a revenit 
Valentinei Nikonova, urmată de tâ
năr,-i speranță Kneazeva și de fosta 
campioană mondială Elena Belova 
(toate din U.R.S.S.). Pe locul IV s-a 
clasat Christine 
roia i-an urmat 
na (U.R.S.S.) și 
(R.F. Germania).

Muzlo (Franța), că- 
Aleksandra Zabeli- 
Ruth Giesselmann

CONCURSUL DE GIMNASTICA
MODERNA DE LA SOFIA

telefon, de la co-

/I DOUA ZI

LUCRĂRILOR CONFERINȚEI

A 26-a ediție a „Cursei Păcii"

IN FRUNTEA CURSEI. DIN NOU. POLONEZUL R. SZURKOWSKI

SPORTIVE EUROPENE

POPRAD, 14. Luni s-a 
rat cea de a 5-a eiaoă. 
Bystrica — Poprad (144 
..Cursei Păcii". Cursa a

desfășu- 
Banska 
tan), a 
prilejuit 

campionului polonez Rvszard Szur- 
în edițiile a

SOFIA. 14 (prin 
respondents nostru). —

Tn sala Universiada din capitala 
Billgariei a -continuat concursul in
ternațional de gimnastică modernă 
organizat de ziarul „Studenska Tri
bună". Veritabilă repetiție generală 
în vederea campionatelor mondiale de 
lă Rotterdam. întrecerea de la Sofia 
a reunit vedete de primă mărime 
ale gimnasticii moderne din 38 de 
țări ale lumii. Multipla campioană 
bulgară Maria Ghigova a dovedit o 
formă excepțională, cîștigind toate 
probele, cu note deosebit de ridicate. 
Iată, de alitfel, rezultatele pe probe : 
cerc — Maria Ghigova 9,65, Natalia 
Krăsceninikova (U.R.S:S.) 9,60, Maria 
Pato'cska (Ungaria) 9,50.„ 8. Rodica 
Hfttea 9.40...14, Maria Preda 9,30...20. 
Sabina Șerbănescu 9,20 ; panglică — 
Ghigova 9,60, Rumiana Ștefanova și 
Dleșka Robeva (Bulgaria), Zo Sun 
Dole (R.P.D. Coreeană) — toate cu 
9,40... 14. S, Șerbănescu 9,10...25. R. 
Pintea 8,75—30. M. Preda 8,60 ; minge 
— Ghigova 9,80, Krasimira Filipova 
(Bulgaria) șî Natalia Krasceninikova 
.9,55.. .17. Pintea 9,20...22. Preda 9,05... 
28. Șerbănescu 8.85 ; individual com
pus — Ghigova 29,05, Krasceninikova 
28j45, Ștefanova 28,30...19. Pintea 
27.35—22. Șerbănescu 27,15...24. Preda 
26,95.

VIENA, 14 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Luni, au conti

nuat lucrările primei Conferințe 
sportive europene. Presa locala și 
continentală manifest® mult interes 
pentru conferință, subliniind carac
terul constructiv al lucrărilor sale. 
Cotidianul „Kurier" din Viena ei- 
trazâ pasaje din referatul directo
rului general al UNESCO. Rene Ma- 
l'cu, care a arătat că „sportul și-a 
cucerit un loc indiscutabil in viața 
sociala modernă". In același s?ns, 
sînt citate idei din intervenția lui 
Ser gliei Pavlov, președintele Comi
tetului pentru cultură, fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.. care a afirmat că 
„se așteaptă si din partea sportului 
o contsibutie la îmbunătățirea at
mosferei de securitate și de coexis
tență pașnică in Europa". Șeful de
legației sovietice a propus, în acest 
scop, semnarea de acorduri inter
naționale de colaborare sportivă pe 
termen lung, pentru a putea face 
ca tot mai multe țări să beneficie
ze de experiența pozitivă

. ceririle .științei sportive. 
„Frankfurter. AUgemeine 
subliniază intervenția 
gației iugoslave. IL 
președintele Uniunii federațiilor de 
cultură fizică din Iugoslavia, care 
a prdptis democratizarea instituții
lor sportive, internaționale.

Tn cadrul lucrărilor, au fost pre
zentate două referate. Willi Weyer 
(R.F.G.), președintele Cercului in
ternațional de lucru pentru con- 

. strucții sportive,: a vorbit despre 
„Experiențe in construcția ș) exploa
tarea construcțiilor și instalațiilor 
sportive", subliniind că experiența 
internațională în acest domeniu este 
importantă și că ar trebui mai larg 
popularizată cu ajutorul Uniunii in
ternaționale a arhitecților. A urmat

si de cu- 
Cotidianul 

Zeitung" 
țla șefului dele- 
Hakija Pozderac.

referatul „Cunoștințe despre practi
carea sportului de către ambele 
sexe, pe grupe de vîrstă, performan
te și profesii", susținut de profeso
rul Edelfried Buggel (R.D. Germană) 
cu ajutorii] unui amplu si convin
gător aparat statistic. Luînd cuvîn- 
tul. Ia acest din urmă punct de d? 
ordinea de 
prof. univ. 
a subliniat 
prin forme 
costisitoare.
rc

zi, delegatul român 
Ioan Kunst—Ghermănescu 
că ..sportul de n>a<â — 

simple, accesibile, ne- 
desfă.șurate cu precâde- 

în aer lib-r — este mijlocul de 
bază pentru fortificarea organismu
lui și dezvnltarea capacităților fizi
ce ale cetățenilor". In intervenția 
ss. delegatul român a scos în evi
dență locul șl rolul ne care edm 
tio fizică si sportul do masă II • -
pă în viața cetățenilor României.

Lucrările conferinței continuă.

Victor BĂNCIULESCU

kouski (învingător
23-a și a 24-a a „Cursei Păcii") — 
excelent grimpeur — să reintre în 
posesia ..tricoului galben". Dispu
tată pe o vreme excelentă, această 
etapă — care a cuprins numeroase 
puncte de cățărare — a solicitat 
eforturi intense celor 94 de alergă
tori rămași în cursă (5 au abando
nat în primele 4 etape). După un 
lung rulaj în pluton, la km 74 
Szurkowski — în mare vervă — 
s-a detașat de grupul masiv. înso
țit fiind de Noels (Belgia). Dillen 
(Belgia). Gorelov (URSS). Talbour- 
det (Franța) și Lihaciov (URSS). 
Impunînd un ritm raoid. cei 6 au 
la trecerea prin localitatea Sztrbske 
Pleso 
Pe o 
de 10 
rește
Poprad cu 2:10 înaintea plutonului.

lată ordinea la sprint : 1. V. LI- 
HACIOV (URSS) 3 ■ — - -
Szurkowski (Polonia);
•Jet (Franța): 4. Noels (Belgia) ; 
Oillen (Belgia): 6. Gorelov (URSS).

Primul dintre cicliștii români în 
această etapă a sosit I. Cernea, 
care a ocupat locul 23.

In clasamentul general individual 
conduce acum rutierul Ryszard 
Szurkowski (Polonia) eu 16h39:53. 
EI este urmat de englezul Grif
fiths 16h42:04 și de polonezul 
Szozda 16h42:27. V. Selejan (Ro
mânia) ocupă locul 10 cu 16h44:54.

Marți este zi de odihnă în loca
litate^ Poprad.

h.23:15 : 2.
3. Talbour-

5.

EDDY MERCKX
(km 116) un avans de 1:45. 
coborîre lungă de mai bine 
km, grupul fugarilor își mă- 
avantajul și sosește la A CÎȘTIGAT

3

JURUL SPANIEI
„cupa Davis" FINALĂ S.U.A CHILE

In zona celor două americi
— Stan Smith a cițtigat finala W.C.T.

Nikolai Andrianov (stingă) și Viktor Klimenko, performerii europenelor 
de gimnastică Telefoto : A.P.-AGEKPRES

(Urmare din pag 1)

TOMA HRISTOV

sare la individual compus, cu a- 
ceastă notă Dan Grecu s-ar fi pu
tut califica chiar in finală la acest 
aparat, deoarece s-a aflat Ia egali
tate cu Andrianov și Thiine. Un 
mic incident (ruperea minerului <le 
protecție) a făcut ca la bară fixă 
el să obțină doar 9,05 (n-a putut 
executa dublu salt la încheierea 
execuției), iar la sol o evoluție 
mai slabă și ...8,80. Deci, în final 
locul 10 la individual compus, cel 
ntai bun pe care îl reușește vreo
dată un gimnast român în compe
tiția continentală.

MECIUL DE ATLETISM
BUCUREȘTI-PRAGA (juniori)
Sîrhbâtă si duminică pe stadionul 

Republicii . s-a disputat tradiționala 
îptllnire atletică dintre echipele de 
juniori ale orașelor București și Pra
ga. De fapt, concursul n-a avut ca
racterul unui meci intre echipe re
prezentative, nil s-a făcut — la ce
rerea oaspeților — un clasament ge
neral, deoarece aceștia nu au _ pre
zentat o formație completă. Din a- 
ceastă cauză nici nu s-au desfășurat 
întreceri la toate probele. Vom men
ționa caracterul echilibrat al majori
tății disputelor, juniorii bucureșteni

ECHIPA Dl JUDO

Sl-A PĂSTRAT IITIIII>

BL CAMPIOMÎ A EUROPTI
telefon). — 
de judo pe 

1 luat Bfirșit duminică 
în semifinale, formația 

______ _ _ reprezentativa 
Angliei eu 4—1, iar Franța a dispus 
de R.F. Germania cu 3-—2. Partida 
finală, care a opus echipele Uniu
nii Sovietice »i Franței, s-a înche
iat cu victoria primei, cu rezultatul 
de 3—2. Astfel, formația U.R.S.S. 
și-a păstrat titlul de campioană 
continentală cucerit la ediția ante
rioară. Medaliile de argint au re
venit sportivilor din reprezentativa 
Franței, iar cele de bronz 
:lpr și vest-germanilor.

Echipa Țării noastre 
formația Turciei cu 3—2. 
pierdut, în turul următor, 
cu-Franța (0—5).

MADRID, M (prin 
Campionatele europene 
•ehipe au 
noapte*. ‘ 
U.R.S.S. * întrecut

a

englezi-

întrecut 
dar a 
partida

CIUDAD DE MEXICO. — Deși 
lipsită de aportul celebrului Stan 
Smith, echipa de tenis a S.U.A. s-a 
calificat în finala zonei americane 
a „Cupei Davis", în care va întilni 
formația Chile.

în semifinala 
ricii de Nord). - 
dad de Mexico 
xicului, tenismanii echipei 
au terminat învingători cu 
de 4—I. In ultimele două 
de simplu, Harold Solomon

trecut cu 8—6, 7—5, 7—5 pe Râul 
Ramirez, iar Dick Stockton a dis
pus cu 2—6, 6—1, 6—3, 8—6 de 
Luis Baraldi.

zonei (grupa Anv- 
desfășurată la Ciu- 
cu selecționata Me- 

tenismanii S.U.A. 
«corul 

partide 
1-e în-.

fVrmlft tin >1

NEW YORK. — Turneul final al 
campionatului de tenis din grupa
rea WCT, care a reunit la Dallas 
(Texas) pe primii opt clasați în 
concursurile preliminare, s-a înche
iat cu victoria americanului Stan 
Smith. în finală. Stan Smith 
învins cu 6—3, 6—3, 4—6, 6—4 
compatriotul său Arthur Ashe.

l-a 
pe

fa-

Cea de-a 28-a ediție a turului 
ciclist al Spaniei s-a încheiat la 
San Sebastian cu succesul celebru
lui rutier belgian Eddy Merckx,. care 
eîștigă pentru prima oară această 
competiție, după 4' victorii în „Turul 
Franței".

în clasamentul final, Eddy Merckx 
(84 h 40:50) a fost urmat de I.uls 
Oeana (Spania) — la 3:46, Bernard 
Thevenet (Franța) — la 4:16, Jose 
Fesarrodona (Spania) — la 5:54, 
Pedro Torres (Spania) — la 7:29 și 
Joaquim Agostinho (Portugalia) — la 
8:15.

Ultima etapă a cursei s-a desfă
șurat în două semietape. Prima (Mi
randa de Ebro-Tolosa, 127 km) a 
revenit belgianului Eddy Peelman 
cu timpul de 2 h 47:34, iar cea de-a 
doua,. disputată contracronometru 
individual, a fost cîștigată de Eddy 
Merckx.

In foto : Eddy Merckx,

pe ultimii kilometri

celebrei „La Vuelta

SOFIA, 14 (prin telefon). în ca
pitala Bulgariei s-au încheiat dis
putele din cadrul unul concurs in
ternational de călărie (obstacole), 
la care au participat sportivi din 
U.R.S.S., România și Bulgaria. Tim
pul nefavorabil (ploaie torențială) 
și terenul desfundat au influențat 
evoluția călăreților prezenți la start.

In ultima zi s-a desfășurat, în 
deschiderea programului, o proba 
de durată, cei 19 concurenți avînd 
de rezolvat dificultățile unui par
curs cu, 12 obstacole, cu o înălțime 
maximă de 1.30 m. Locul întîi în 
clasament a revenit călărețului bul
gar A. Atanasov cu Ghizela, care 
a reușit să acumuleze doar cu un 
singur punct mai mult decît Oscar 
Recer cu Banchet : 22 față de 21.

Cea mai spectaculoasă probă a 
fost cea rezervată echipelor, la în
trecere particinînd formațiile R.S.S. 
Armene, României și Bulgariei (2 
echipe). Călăreții noștri, Oscar Re
cer cu Jak. Constantin Vlad cu 
Spirt, Dumitru Velea cu Sonor și 
Aurelian Stoica cu Jul. au acumu
lat 70,25 p. ocuoînd locul doi, după 
echioa sovietică, care a înregistrat 
66,50 p.

cîștigînd 10 din cele 18 probe desfăy 
surate.

In general rezultatele înregistrate 
nu sînt spectaculoase și punem a- 
cest lucru pe seama timpului nefa
vorabil de duminică, precum și pe 
absența din rindul selecționatei Bucu- 
reștiului a unor elemente valoroase 
ale atletismului nostru.

Iată rezultatele : BĂIEȚI : 100 m : 
1. P. Havelek (Praga) 11.1, 2. S. Hoș- 
chiu (București) 11.3 : 200 tn : 
Rysavy (P) 22,2. 2. S. Hoșchill 
800 m : 1. P. Skopek (P) 1:56.0, 
Mihalache (B) 1:56.2 : 1 500 m : 1 
Aldea (B) 4:06,6, 2. V. Rateu
4:08,6; 5 000 m : 1. C. Bebereche (B) 
15:04,4, 2. P. Jiricny (P) 15:09.2:
110 mg : 1. J. Rysavy 14.8, 2. Gh. 
Petrescu <B) 15,8 : lungime : 1. M.
Scoarță (B) 6.94 m, 2. B. BedrosLn 
(B) 6,90 m: înălțime: 1. Cr. Ene (B) 
1,95 m, 2. M. Zarâ (B) 1,90 m : tri- 
plusalt : 1. B. Bedrosian 14,70 m, 2. 
M. Coșa (B) 13,80 m : prăjină : 1. M. 
Vpicu (B) 4.00 m. 2. D. Uovinescu 
(B) 3,70 m H. C. Nichifor Ligor și 
Dinu Piștalu 4,60 m ; greutate : 1.
P, Neagu (B) 15,28 m : FETE : 100 m : 
1. Steluța 
Vavrikova 
Vavrikova 
Munteanu 
zanska (P) 2:18.6; 100 m*: 
Drdacka (P) 15,3, 2. Dagmar 
kova (P) 16,0 ; lungime : 1. " 
dacka 5,61 m, 3. Maria Sîntea (B) 
5.45 m : Înălțime : 1. Vera Bradacova
1.70 m, 2. Alena Kutllova (P) 1,60 m ; 
greutate j 1. Domniea Nistor (B)
12.70 m.

în aceeași ordine a aparaîelor, 
Nicolae Opreșcu a obținut urmă
toarele note : 7,95, 9,20, 9,10, 8.70, 
P-25, 9,20. Cu nota de la sol, cam
pionul țării noastre la această pro
bă s-a calificat in finală, unde, 
din păcate, n-a mai repetat bun3 
execuție din prima 
sil se mulțumească 
Vl-â. Iată si notele 
8.50, 9.35, 8,75, 8,60, 
punctul său forte, 
la care publicul a 
norm interes evoluția sportivului 
nostru. Dacă avem în vedere fap
tul că pe locul al II-lea la acest 
aparat s-au clasat doi gimnaști la 
egalitate de puncte, atunci, Mihai 
Borș apare cu a treia notă in fina
la pe aparate, deci un îndreptățit 
aspirant la o medalie europeană, la 
prima Iui participare intr-un con
curs oficial de asemenea anver
gură".

Așadar, 
ținut un 
relansează 
culină pe 
constituie, 
rios stimulent pentru o pregătire 
și mai temeinică în viitor, pentru 
abordarea cu încredere a întrece
rilor de anvergură care îi așteaptă 
pe maeștrii noștri.

strălucit în mod deosebit în actua
lul sezon. El 
turneul final 
în, Circuitul 
Sian Smith, 
în finala de 
fesionișiilor.
cedat, alături de americanul Marty 
Riessen. în fața cuplului Stan 
Smith — Bob Lutz (2—6, 6—7, 
0—6). Iile Năstase. după cîștigarea 
in mod convingător a „Circuitului 
Mediteranean", în care l-a învins 
de trei ori pe italianul Adriano 
Panatta. a pierdut la acesta, la scor 
slrîns. în finala de la Bomemouth. 
Concluziile ar fi. desigur, prema
ture.

Obstacolele dificile ce ne stau în 
rale transpar și în scurtele con
fidențe ce ni le făcea căpitanul 
echipei noastre. Cristea Caralulis

a ratat calificarea în 
— al „primilor 8“ — 
W.C.T., cîștigat de 

A fost totuși prezent 
dublu a grupării pro- 
la Montreal, unde a

MECIUL OLANDA - ROMANIA

1. J,
22.8 ;

2. M.
1. AL

Vlntllâ (B)
(P) 12,9, 
27,0 : 800 
(B) 2:17,9,

12,7, 2. Radmila 
200
m :
2. Eva

m : 
L

I. R.
Florica 
Moro- 

1. Eva 
Poust- 

Eva Dr- 
Maria Sîntea

zi, fiind nevoit 
cu poziția a 

lui Mihai Borș: 
9,05, 8.55. Deci, 
inelele, aparat 
urmărit cu e-

sportivii noștri au ob- 
remâreabil succes, care 
gimnastica noastră mas- 
arena internațională și 
în același timp, un se-

PE MICUL ECRAN
ne anunță redacția sportivă 

intilnirea internațională
După cum _ .

a Televiziunii, Intilnirea internaționali 
de tenis dintre reprezentativele României 
șl Olandei, care se dispută la Schevenln- 
gen (Olanda), în zilele de 18, 19 șl 8» 
mai. va fi transmisă de studioul nos
tru. Primele transmisii sînt programate 
pentru vineri ora 15 și sîmbătă ora 18*

în dimineața de ieri, cu cîteva ore 
înainte de plecare. Iată declarația 
sa : „Plecăm eu speranța intr-un 
rezultat bun. deși ne dăm seama 
perfect de dificultățile meciului cu 
Olanda. Intrăm pc teren cu o echi
pă nouă, care in plus este și prea 
puțin rodată. Prezența Iui Okker 
în rindul adversarilor noștri creea
ză un semnal de atenție și jucă
torii noștri vor trebui să se între
buințeze la maximum. Sper, totuși, că 
aportul Iui Iile Năstase va fi devi

PROGRAMUL „CUPEI MONDIALE" LA SCHI
A FOST REDUS PENTRU EDIȚIA 1973-74
Comitetul „Cupei Mondiale" de 

schi, reunit recent la Zurich, a ho- 
tărit scurtarea ciclului celor mai 
mari competiții alpine, renunțin- 
du-se la organizarea de concursuri 
pe pistele din Asia și America de 
Sud.

Comitetul a decis scurtarea in
tervalului de desfășurare a mani
festațiilor ..Cupei Mondiale", pre
văzute pentru lunile decembrie 
1973 și ianuarie, respectiv m.artie 
1974. oferindu-se astfel concuren- 
ților alpini posibilitatea unor pre
gătiri asidue pentru campionatele 
lumii, programate în februarie vii
tor. la St. Moritz.

Comitetul a propus — iar Con
gresul F.I.S. c* se va reuni. în iu
nie, Ia Nicosia, va trebui »ă rati
fice — 21 de concursuri tn pro
bele masculine (7 coborfri, 7 sla
lomuri gigantice și 7 „speciale*! 
si 18 pentru femei. Schiorii vor a-

posibilitatea
puncte, iar femeile-

să acumulezevea 
maximum 325 
— 250.

Ca inovație, 
organizarea a 
țări nealpine, 
nedesemnate, cu excepția celeia de 
la Zakopane (Polonia), unde s-a 
decis să fie programat un slalom 
special.

Comitetul a propus 
șapte concursuri în 

pe pirtii deocamdată

ÎNCEPE FESTIVALUL MONDIAL AL BASCHETULUI
tncepînd de astăzi. în mai multe orașe 

din Peru se vor desfășura întrecerile 
primei ediții a „Festivalului mondial de 
baschet”, t fl,.::. r “ C ‘ *
împărțite in grupe preliminarii 
cum urmează : MASCULIN : 
URSS, Cuba. Argentina și 
grupa B : SUA. Iugoslavia,

Echipele participante au fost
■■ ------- după

grupa A: 
panama : 
Uruguay,

Coreea de Sud: FEMININ : grup» A s 
Brazilia. Franța. SUA. Bulgaria; grupa B: 
URSS, Cuba, Argentina și Coreea de 
Sud.

Turneele finale. în care sînt calificate 
direct selecționatele Peru, se vor dis

puta, la Lima.

siv pentru a înclina balanța în 
voarea reprezentativei țării noas
tre. Bineînțeles, el va Juca în toa
te cele trei zile, două simplnri și 
un dublu. Pentru al doilea jucător, 
nu 
înclin să cred că-1 voi folosi pe 
Toma Ovici, care a cîștigat și ulti
mul turneu de verificare a lotu
lui, la București. Dumitru Hărădău 
se arată bine pregătit pentru du
blu. în orice caz, va trebui să-i 
văd pe amîndoi cum joacă, in cele 
cîteva zile de pregătire Ia Sche- 
veningen, pentru a stabili echipa. 
Dacă trecem de acest prim hop — 
și nu mă îndoiesc de dorința în 
victorie a echipierilor noștri! — va 
trebui să apelăm și la ceilalți doi 
jucători, earc au arătat o creștere 
de formă, în ultimele zile, anume 
Ion Sântei și Viorel Sotiriu".

Iată exprimat, punctul de vede
re al tehnicianului echipei națio
nale și el fixează, destul de lim
pede, coordonatele pe care evoluea
ză actualmente noul eșalon de te- 
riismeni ce au misiunea de a re
prezenta România în „Cupa Davis“. 
O misiune dificilă, dar care ne 
poate aduce, cu atît mai mult, sa
tisfacții înalte.

sînt încă definitiv fixat, dar

Voleibaliștii de la Steaua
au invins pe Honved Budapesta

MOSCOVA, 14 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional mas
culin de volei, organizat la Mos
cova cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la înființarea clubului 
ȚSKA, echipa Steaua București a 
întrecut cu scorul de 3—2 formația 
Honved Budapesta. In partida

competiției, selecționataderby a
studențească a U.R.SS. a întrecut 
cu 3—1 echipa ȚSKA Moscova. 
Intr-un alt joc, Dukia Praga a dis
pus cu 3—0 de formația T.egia 
Varșovia.

LA BUDAPESTA
A luat sfîrșit

campionatul unional
de hochei

Campionatul de hochei pe gheață al 
U.R.S.S. s-a încheiat cu victoria e- 
chlpei Ț.S.K.A. Moscova, care a totalizat 
54 de puncte și un golaveraj de 204—102 
din 32 de meciuri disputate. Este pen
tru a 18-a oară cînd hocheiștii de la 
Ț.S.K.A. cuceresc titlul de campioană 
unională a U.R.S.S. pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Spartak 
Moscova — 48 p, Aripile Sovietelor Mos
cova — 40 p, Dinamo Moscova — 39 p 
ere.

MARIAN COSMESCU
IA UN START BUN

La 
in
ia

BUDAPESTA, 14 (Agerpres). — 
Budapesta a început un concurs 
ternațional de pentatlon modern 
care participă sportivi din mai multe 
țări, printre care ’ “

Prima probă — 
fost cîștigată de 
(a realizat timpul 
sportivul român 
(1:50,l), Francezul 
și maghiarul Siji

și România.
cea de călărie —, a 
maghiarul Moczar 

de 1:49,2), urmat de 
Marian Cosmescu 
Quenquen (1:51,2) 

(1:51,9).

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
• lupte strlnse pentru cucerirea titlului In Franța, Spania, Grecia •

• Benfica In serie... • Ajax învinsă!
FRANȚA (etapa a 36-a) : 

Sedan 1—0 ; Rennes
1—0 ; Marseille — Nice
lenclennes ______ „ _
— Bordeaux 0—o; Reims — Angers 3—2; 
Ajaccio — Red Star 2—2; Nancy — Lyon 
4—1; St. Etienne — Metz i—o: F. C. 
Paris — Bastia 2—0. Clasament : 1. Nan
tes — 51 p; 2. Nice — 48 p; 3. Marseille
- 47 p.

POLONIA (etapa

Nantes —
1—0 ; Rennes — Nlmes 

Marseille — Nice 1—1 ; Va-
Strasbourg 1—2; Sochaux

a suferit o surprinzătoare

Galatasaray-lstanbul campioană

__________ ___ _ a 2I-a) : Echipa 
Zaglebie Sosnowiec a învins cu scorul 
de 4—1 pe liderul clasamentului, forma
ția Stal Mielee. Alte rezultate .- LKS 
Lodz — Wisla Cracovia 1—1; Gwardia 
Varșovia — Lech Poznan 1—1: Odra O- 
pole — Legta Varșovia 2—2; polonia 
Bytom — Gomik Zabrze 2—2. Tn clasa
ment conduce Stal Mielee cu 2S p, umată 
de Gomik Zabrze — 27 p.

SPANIA (etapa a 33-a) : Atletico Bil
bao — Burgos 4—0; Espanoi Barcelona
— Real Sociedad 1—1: Real Madrid — 
MaLaga 2—0: Betis — Celts Vigo 1—0: 
Oviedo — Castellon 0—0; Valencia — 
Gljon 1—0: Deportlvo La Coruna — Las 
Palmas 2—2: Saragossa — Atletico Ma
drid 1—1: Granada — CF Barcelona 0—2. 
Clasament : 1. Atletico Madrid — 46 p; 
î. CF Barcelona — 45 p; 3. Real Madrid
— 43 p.

PORTUGALIA (etapa a 27-a): Cuf — 
Sporting 1—1: Coimbra — Barreu-er.se 
2—2: Beira Mar — Belenense 2—2: Boa- 
vista — Setuba! 3—1; Leixoes — FC Por
to 3—1; Montijo — Unio Tomar 3—ț.: 
Atletico — Farense 2—1: Benfica — Gui
maraes 3—0 (It). Clasament : 1. Benfica
Lisabona — 53 p; 2. Belenense — 38 p; 
3. Sctubat — 33 p.

OLANDA (etapa a 33-a) : Echipa Ajax

Amsterdam
înfrîngere cu 0—1 în fața formației MV’V 
Maastricht. Alte rezultate : Go Ahead 
Deventer — Feyenoord Rotterdam 2—I ; 
FC Amsterdam — FC Groningen 0—1 : 
Haarlem — NAC Breda 3—1; AZ 67 
Alkmaar — Telstar 0—0: Sparta Rotter
dam — Twente Enschede t—2; Excelsior 
Rotterdam — FC den Bosch 4—1: FC 
Utrecht — FC den Haag 1—1: PSV Eind
hoven — NEC Nijmegen 2—0. Clasament: 
1. Ajax — 58 p; 2. Feyenoord — 54 p; 
3. FC Twente — 49 p.

GRECIA (etapa a 31-a) : AEK-Heraklis 
2—2: Aegaleo — Panseraikos 0—1: Kava- 
la — Panathinaikos 1—1: Olympiakos
Pireu ■— Panionios 4—1; Olympiakos Ni
cosia — Arts 1—2: Panahaikl — Ethnikos 
l—»: PAOK — Kalamata 2—0: Trikaia
— Olympiakos Volos 0—1; Fostir — 
Atrom’itos 1—4. Clasament : L Olympia- 
kos Pireu — SS p: Î. PAOK — M p; 3- 
Panatbmailtos — 74 p.

AISTBIA (etapa a 23-a) : AK Graz — 
ASK Linz 3—0: FC Vienna — Rapid Vie- 
na 0-0: Alpine Donauxtz — Austria Salz
burg 0—0 : Admira Neustadt — Admira 
Wacker 0—1: Voest Linz — Bregenz 
6—1; Austria Viena — Austria Klagen
furt 5—4: Wiener Sport Club — Sturm 
Durisol 0—0. Partida Wacker Innsbruck
— Eisenstadt a fost aminată. Clasament: 
L Rapid Viena — 32 p: 2. Admira Wac
ker — 31 p; 3. Wacker Innsbruck — 
30 p.

TURCIA (etapa a t-8-a) : Galatasaray
— Ankaragucu 3—0: Sekerspor — Vefa 
1—0: A dana spor — Altay 2—0: Bursaspor
— PTT 3—1: Eskisehirspor — Samsun- 
spor 0—0: Mersin — Besiktas 1—0; Fe
nerbahce — Giresunspor 4—2: Goztepe

— Boluspor 1—1. Clasament : 1. Galata- 
saray — 44 p; 2. Fenerbahce — 39 Pî 
3. Eskisehirspor — 33 p.

ELVEȚIA (etapa a 22-a) : St. Gali — 
Fc Basel 3—4: FC Zurich — Winterthur 
0—0; Chaux de Foods — Fribourg 2—0; 
Sion — Lugano 1—0: Lausanne — Gren- 
chen 2—0; Young Boys Berna — Ser- 
vette Geneva 0—1: chiasso — Grasshop
pers ZUrich 0—2. Clasament : 1. F.C. Ba
sel — 32 p; 2. Grosshoppers Ztirich — 
23 p; 3. Winterthur — 28 p.

SUEDIA (etapa a 5-a) : Aatvidaberg — 
Gais 2—0; Ellsborg — Saab 1—2; 
krona — Norrkoeping 1—1; *' 
Malmoe 2—1: Djurgaarden 
0—0. Clasament : 1.
2. Gais — 8 p; 3.

2.

Lands- 
Sirius — 

— oerebro 
Aatvidaberg — 10 p; 
Oestrr — 7 p.

MECIURI AMICALE

/

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

• Selecționata orașului Dar es salaam 
a susținut, in prezența a 65 600 de spec
tatori, un meci în compania echipei da 
tineret a Braziliei, aflată in turneu în 
Africa. Fotbaliștii africani au obținui 
victoria cu scorul de 3—1 (2—0). Echipa 
braziliană își va continua turneul în 
Zambia.

e Echipa engleză Norwich City, afla
tă în turneu în Norvegia, a jucat la Ber
gen in compania formației locale Brann. 
Jocul, care a fost urmărit de peste 
7 000 de spectatori, s-a încheiat cu sco
rul de t—0 (1—0) în favoarea fotbaliști
lor englezi, prin punctul marcat în min. 
6 de Anderson.

Desfășurat la Praga. turneul interna
țional de fotbal pentru juniori „Memo
rialul Josef Laufer“ a fost cîștigat de 
formația locală Slavia, care a terminat 
neînvinsă competiția, totalizînd 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat Dy
namo Dresda — 2 p. Bohemians Praga 
— 2 p și Lausanne (Elveția) — 1 p.

Tn ultima zi a turneului s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
fa — 
Praga

___ _____ Slavia Pra- 
Lausanne 2—0 (1—0): Bohemians 
— Dynamo Dresda 2—2 (2—1).

La Ixombathely Vien* au eontnuat 
tntreceriU turneelor de ce -t oare pentr- 
faza finală a aampienatuiui european 
maicuur. de buehr- Lată rer„.tabela ta- 
-egiMrete : Sxofr.batheiy : Turela — AE- 
ța (81—W): Ungari* — rtal*n*a
71— 71 (ȘT—44): Grecia — P«rtUfa2a »•—•’ 

44—M); R.F. Geacă — ----- --
d jpă pr»'.v r.gL-.’: v«-.a : Franța — 

țla «2—M <43—SC): — Dana-
S5—k <33—31): R.D. Garmanl — o 
țs—■M (21—25). în clasamente^ ee’-or 
grup» eoe.duc echipele Turdei cu 
fl respectiv israelului eu u p.

tn concursul atletic de ta Durham 
roiina de Nord), americanul 
Stone a cîștigat proba de săritura 
I ___ :------------------------*: —
proba de săritură cu prăjina. victoria a 
revenit lui Steve smith (SUA) cu 5.’8 m. 
Cu același rezultat, suedezul Kjell Isaks-- 
son a ocupat locul doi. în cursa de 3 
mile, pe primul loc s-a clasat canadia-

ș—1 p« Francois» Durr (Franța). în fi
nal* prob«l da dublu, disputat* tntr-un 
singur sat. perechea Kriatlne Kemmer 
— Laura Dupont (SUA) a învins eu 1—4 
cuplul Karen Krantzelc* (Australia) — 
Nancy Gunter (SUA).

SE PRECONIZEAZĂ UNELE
MODIFICĂRI PENTRU

(Ca- 
Dwtght 

_____ __  „____ ____ ______ 3 In 
înălțime cu performanța de 2-32 m. In

A. luat «fîrșit turneul feminin de tenit 
de la Tokio. Proba de simplu a fost cl$- 
tigatâ de cunoscuta campioana 
Billie Jean King (S.U.A.). învingă
toare în finală cu 7—s. 5—7. 6—3 în fața 
compatrioatei sale Nancy Gunter. în 
partida pentru locurile 3—4. americana 
Rosemar.v Casais a intrecut-o cu 6—3.

Sportiva italiană Donatella Lomins a 
reufit o performanță rară In au tom obi
dim. elftigfnd Raliul Iugoslaviei, probă 
contind pentru campionatul european <1 
ra'.iurilor. In vîrstă de 2* de ani, Dona
tella Lominz. care a concurat pe o ma
șină „Plat-124“, a totalizat 8 029 puncte 
penalizare, fiind urmată de maghiarul 
Ferencz Atila („Renault 12 Gordini") —
8 508 p.p.. cehoslovacul Jaroslav Jelinek 
(„Skoda 120") — 8 525 n.p. și Culmbacher 
(R.D. Germană), pe „Wartburg 353“ —
9 320 p.p. Traseul actualei ediții a raliu
lui a măsurat 2 500 km. Dintre cele ^2 
de echipaje care au luat startul, numai 
9 au reușit să termin- cursa în timpul 
regulamentar.

STIMULAREA JOCULUI
OFENSIV

înainte de deschiderea celei de-a 18-a 
sesiuni a Comisiei executive a Federa
ției internaționale de fotbal (F.I.F.A.) de 
la Leipzig, s-au desfășurat lucrările co
misiilor medicale și financiară ale foru
lui fotbalistic mondial. A avut loc și o 
conferință de presă. în cadrul căreia 
Stanley Rous a dec’.arat că federațiile 
naționale dc fotbal trebuie să procedeze 
la unele schimbări în regulamentele lor 
pantru a stimula jocul ofensiv.
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