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ciului de fotbal F. C. Con
stanța — F. C. Petrolul
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AZI, IN DIVIZIA A, CEA DE-a XXIV-a RUNDĂ

TRANSPUNIND ÎN VIAȚA HOTĂRlREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA A

Peste tot în (ară activitățile 
sportive de masă se află în 
centrul atenției. Diversele 
manifestări sint redate eloc
vent ți de imaginea de mai 
sus In care repriza de gim
nastică a elevelor din Con
stanța a tncîntat ochii miilor 
de spectatori în pauza me-

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

MAI MULTE PREOCUPĂRI Șl INIȚIATIVE
DAR SI DESTULE POSIBILITĂȚI INCA

9 9
Au trecut

C.C. al P.C.R.
sportului, document care subliniază, printre altele, contribuția importantă, 
mult mai substanțială ca pînă acum, pe care sînt chem/te să o aducă 
asociațiile sportive din întreaga țară. Ne-am propus, pe această temă, un 
raid-anchetă în două mari asociații

mai bine de două luni de la apariția 
cu privire la dezvoltarea continuă a

Hotărîrii Plenarei 
educației fizice și de excursioniști).

sportive sindicale din Sibiu și Mediaș.

UN PROGRAM APROAPE 
ZILNIC DE ACTIVITĂJI IN 

AER LIBER

O impresie deosebită, în sensul po
zitiv al cuvîntului, ne-a produs pri
ma vizită, de la Sibiu. Obiectiv — 
Uzina „Independența", unitate econo
mică de prim rang a județului. Măr
turisim că, Ia alcătuirea materialului 
de față, ne-a fost foarte greu să 
selecționăm, din multitudinea de in
formații culese, pe cele mai repre
zentative. De aceea, deși expeditiv, 
vom căuta să enumerăm cît mai 
multe dintre ele.

Imediat după apariția Hotărîrii, 
activul asociației (președinte — Ion 
Scheau, maistru principal ; secretar 
— Nicolae Ciupudeanu, proiectant 
principal) a procedat la alegerea, 
pentru fiecare dintre cele 10 secții 
ale uzinei, a cite trei responsabili 
sportivi, reprezentind asociația, U.T.C 
și sindicatul. Apoi, s-a dat startul 
unei competiții proprii de fotbal, in
titulată „Cupa 1 Mai", inițiativa ve
nind în întimpinarea dorințelor ma
nifestate de către salariați cu ocazia 
unor sondaje prealabile.

— Tot în această perioadă — ne 
mai spune secretarul Nicolae Ciupu
deanu, — am inițiat, la nivel de 
secții, un cros care s-a bucurat de 
un succes deosebit : 1 500 de partici
pant. Ne-am intensificat și eforturi
le pentru organizarea a cît mai multor 
acțiuni turistice, dintre care amin
tesc pe cele mai importante : la Păl
tiniș (schi și săniuțe) in 4 aprilie, 
105 salariați și in 11 aprilie cu 30,

CU 
la

Bilea și Negoiu (120 
drumeții la Rășinari, Gușterița, Cis- 
nădioara (localități unde s-a jucat 
fotbal și volei, cu participarea a 600 
de cetățeni), la Păltiniș (150), la Viile 
Sibiului și Rozbac (300).

Confruntăm. în continuare, planul 
de măsuri (bine orientat In funcție 
de tradițiile sportive ale uzinei sibie- 
ne, de condițiile materiale și de pre
ferințele salariaților) cu registrul în 
care sînt consemnate minuțios înfăp
tuirile asociației. Aflăm despre cam
pionatul intern la 5 discipline spor
tive (fotbal, handbal — m-ț-f, volei 
— m-ț-f, șah și cros), organizat în 
paralei cu desemnarea celui mai bun 
sportiv pe întreprindere la tenis 
masă, tenis de cîmp și atletism, 
ceasta acțiune a fost concepută 
două faze : a) activități sportive 
ganizate pe locuri de muncă, în 
drul secțiilor (intre 10.IV și 20.V) și 
b) faza finală, cu participarea re
prezentativelor celor 10 secții (între 
l.VI și 23.VIII). Iată și programul din 
după-amiaza zilei vizitei noastre > 
meciuri de fotbal între atelierele I 
și II ale secției turnătorie, între bi
rourile de la etajul V din blocul ad
ministrativ și semifinala 
Mai" intre secțiile 
și Pavilionul !

de 
A- 
în 
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.Cupei 1
Cazangerie grea

CLUJ : „U" — STEAUA
BRASOV : STEAGUL ROȘU — JIUL
CRAIOVA: UNIV. — SPORTUL STUD.
BACĂU : SPORT CLUB — F. C. ARGEȘ
BUCUREȘTI : DINAMO — A. S. ARMATA

(stadionul Dinamo)
ARAD : U.T.A. — C.F.R. CLUJ
BUCUREȘTI : RAPID — F. C. CONSTANȚA

(stadionul Republicii, ora 16; meciul va fi televizat)
PLOIEȘTI : PETROLUL — C.S.M. REȘIȚA

Cu excepția meciului Rapid — F, C. Constanța, celelalte 
partide vor începe la ora 17.

1. UNIV. CRAIOVA 23 11 8 4 36-27 30
2. Dinamo 23 12 4 7 34-25 28
3. C.F.R. Cluj 23 9 10 4 27-19 28
4. F. C. Argeș 23 11 5 7 35-20 27
5. Steaua 23 9 8 6 30-18 26
6. S. C. Bacău 23 9 7 7 24-27 25
7. Jiul 23 9 5 9 31-31 23
8. Petrolul 23 8 7 8 17-22 23
9. Steagul roșu 23 7 7 9 29-18 21

10. Rapid 23 6 9 8 23-21 21
11. C.S.M. Reșița 23 6 9 8 25-30 21
12. „U“ Cluj 23 7 6 10 21-35 20
13. F. C. Constanța 23 6 7 10 20-27 19
14. A.S.A. Tg. Mureș 23 9 1 13 28-36 19
15. U.T.A. 23 5 9 9 21-31 19
16. Sp. studențesc 23 4 10 9 23-37 18

Primai popas ia Mediaș 11 facem 
la sediul C.M.E.F.S. unde aflăm că 
tuturor asociațiilor sportive din oraș 
le-au fost difuzate (iar aici a fost 
dezbătut) planurile de măsuri alcă
tuite in spiritul Hotărîrii și că fie
care dintre ele știe ce are de făcut 
Ne Îndreptăm spre fabrica „Tirnava". 
Vizităm baza sportivă a asociației 
Textila, unde se lucrează intens la 
finisarea terenului de fotbal, a unuia 
de handbal și a unui complex de 
vestiare. „Acum trei ani, după inun
dații — ni se spune — nu mai rămă
sese nimic in picioare, iar textiliștii 
au trebuit să degajeze aproape 80 000 
de metri cubi de nămol„“. Intrăm în 
perimetrul fabricii și vizităm, h 
preuaă cu Eugen Luca — p-eședi 
tele asociației și cu Teodor ignuță 
membru al Consiliului, uri ștrand do
tat cu toate cele necesare, de la du
șuri și cabine plnă la peluze de iar
bă și arbuști ornamentali.

O „UITARE" CE SE CERE 
URGENT REMEDIATĂ

NEFOLOSITE

Fază din partida disputată in tur, la București, între Sportul studențesc și Universitatea Craiova (scor 1—1). 
Astăzi, pe stadionul din Craiova se anunță o dispută la fel de echilibrată și interesantă
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Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 2-a)

„CUPA GÎRBOAVELE-
In pitoreasca pădure Gîrboavele, 

în organizarea C.J.E.F.S. Galați, s-a 
organizat un interesant și atractiv 
concurs de orientare turistică, do
tat cu „Cupa Gîrboavele", la care 
au participat pește 100 de competi
tori.

Traseul, deosebit de dificil, a su
pus pe sportivi la serioase eforturi. 
Cei mai bine pregătiți și-au văzut 
strădaniile încununate de succes la 
finalul întrecerii, 
mit clasamentele 
CÎȘTIGĂTORII ! 
și Petre Moise 
culin, Ecaterina 
Luca (jtentrul de p 
lurgicdF la feminin, 
Eftescu și C. Sandu (Casa Pionieri
lor) la băieți și Carmen Patriche și 
Eugenia Pavel (Șc. gen. 12) la fete. 
(T. SIRIOPOL — coresp. județean)

cînd s-au întoc- 
disputelor. IATA 
Mircea Parduțiu 
(C.S.U.) la mas- 
Popa și Janeta 
proiectări meta- 
, A. Stoica, M.

LA Tg. MUREȘ: 
FESTIVALUL

SPORTULUI ȘCOLAR
In vederea stimulării activității 

sportive extra-școlare a elevilor, po
trivit recomandărilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973, la Tg. Mureș 
a fost inițiat un festival al sportu
lui școlar.

Competifia prevede întreceri la 
cros, atletism, baschet, handbal, vo
lei, fiind deschisă tuturor elevilor 
din învățămîntul mediu.

Pînâ ’ 
65 de 
ceapă 
coresp.

la această oră s-au înscris 
echipe, care urmează sâ în- 
concursurile. (Ioan PAUȘ, 
județean)

Azi, o nouă etapă în Divizia A 
la fotbal. Considerentele a- 
cestei programări se cunosc.

Ținînd seama că la 27 mai echipa 
națională va susține una din parti- 
dele-cheie din grupa preliminară a 
C.M. și pentru a pregăti în condiții 
optime meciul respectiv, cu R. D. fie liniștită1-,.. 
Germană, federația a hotărît ca 
etapa a XXIV-a să se dispute azi. 
Așadar, după o adevărată rundă a 
remizelor (doar două victorii din 
opt jocuri), deci, cum s-ar spune, 
după o etapă liniștită, parcă de re
facere a forțelor, la interval de trei 
zile, echipele noastre fruntașe vor 
apare din nou pe gazon.

Fără îndoială că, pentru fiecare 
din cele 16 competitoare, jocurile de 
azi sînt deosebit de dificile, mai 
ales că etapa precendentă, cu cele 
șase rezultate de egalitate, n-a pu-

tut aduce clarificări în ceea ce pri
vește situația de la cele două ex
tremități ale clasamentului zone 
care, mai ales la subsol, cuprind 
destule formații. Cît despre lider, 
s-a distanțat la 2 puncte, dar acest 
avans este insuficient ca „TUața să-i 
fie liniștită".,, ,

Să privim puțin clasamentul și 
vom constata că de la locul 9 (Stea
gul roșu) pînă la... lanterna roșie 
(de care Sportul studențesc face e- 
forturî prelungite să se despartă) 
nu sînt decît 3 puncte diferență. 
Dintre toate aceste opt echipe, 
Sportul studențesc, A.S.A., F.C. Con
stanța și C.S.M. Reșița au misiunile 
cele mai dificile. Desigur, sarcina 
cea mai grea revine formației stu
denților bucureșteni și celei din Tg, 
Mureș. Intr-un moment greu, cînd 
acestea au nevoie de puncte ca de 
aer, programul de azi le trimite să 
înfrunte în deplasare pe primele 
două clasate, Universitatea Craiova 
și, respectiv, Dinamo. Lă Craiova 
va fi un meci dîrz. Liderul, distan
țat la 2 puncte de echipa lui Dumi- 
trache, Dinu și Nunweiller, joacă 
cu formația care, alături de F.C. 
Argeș, n-a cunoscut înfrîngerea în 
acest sezon. Vor reuși elevii lui Ola 
să treacă de acest mare obstacol ? 
Greu de răspuns. F.C. Constanța, o 
altă echipă cu situație de neinvi
diat, care pe litoral pierde punct 
după punct, are... norocul să întîl-

nească pe performer^ etapei prece
dente, un Rapid aflat în excelentă 
dispoziție. Mai departe, U.T.A., în
toarsă de la Bacău cu un punct 
mare, joacă acasă cu revelația aces
tui campionat, C.F.R. Cluj, acum 
adversară de temut pentru oricine, 
indiferent dacă meciul se joacă lin
gă Feleac sau în alt oraș. Nici C.S.M. 
Reșița nu stă pe roze. La Ploiești, 
îi va fi greu sau ușor, în funcție 
de capriciile lui Ion Constantin, dar 
Petrolul vine impulsionat de punc
tul de la Constanța. La Cluj, Onisie 
înfruntă fosta sa echipă aflată în 
impas acum, și din acest punct de 
vedere misiunea elevilor săi nu 
pare chiar atît de dificilă. La Ba
cău și Brașov, două meciuri din 
zona liniștită de la mijlocul clasa
mentului, dar nu trebuie uitate 
ambițiile campioanei, după cum, în 
urma unui insucces, brașovenii pot 
avea din nou bătăi de cap.

Cam așa stau lucrurile privite 
prin prisma clasamentului. De Ia 
etapa de azi, de la aceste opt jocuri 
se așteaptă, însă, în primul rînd, un 
fotbal de calitate, meciuri atractive, 
desfășurate intr-un climat de spor
tivitate propice unei întreceri de 
bun nivel, fără brutalități și acci
dentări, și o eficacitate sporită. Să 
nu uităm, este ultima etapă dinain
tea jocului cu R. D. Germană și 
evoluția tricolorilor va fi urmărită 
cu deosebită atenție.

întreprinderi dindouă
ZA județul Sibiu, multe preocupări susținute de a 
x *■ traduce în viață cerințele Hotărîrii. Pe această 
linie, am remarcat la Independența Sibiu declanșarea 
campionatului pe asociație la disciplinele agreate de 
salariați ți a întrecerilor pentru desemnarea celui mai 
bun sportiv Ia alte trei sporturi, precum și o susți
nută activitate turistică în care se dă prioritate mer
sului pe jos. Cele două luni care au urmat Hotări
rii au constituit un timp în care activitatea sportivă 
din uzină a cunoscut serioase prefaceri. Față de ace
eași perioadă a anului trecut, cînd sportul era prac
ticat de 21 la sută din salariați, anul acesta pro
porția a crescut pînâ la 40 la sută.

Am putut întilni la cele 
județul Sibiu, multe

In aprecierea activității celeilalte asociații vizitate, 
Textila, a Fabricii Tirnava din Mediaș, trebuie să 
ținem cont de condițiile speciale in care, după cala
mitățile naturale din 1970, amatorii de sport de aici 
au pornit totul de la zero. Credem că punerea defi
nitivă la punct a unei baze materiale solide (proces 
aproape terminat în aceste zile), a constituit o orien
tare bună. Totuși, deși eforturile au fost canalizate 
cu prioritate în această direcție, asociația sportivă 
Textila ar fi trebuit să nu dea uitării organizarea unor 
acțiuni simple, ușor de realizat. Considerăm că nu 
este vorba de dezinteres, ci, mai degrabă, de o scă
pare din vedere care are avantajul de a putea fi 
ușor remediată.

/n preajma Jocurilor balcanice de volei

SiNTEM HOTĂRITI SA AVEM
9

0 COMPORTARE ClT MAI BUNĂ
Interlocutori: antrenorii lotului feminin,

Nicolae Humă și

Timișoara va fi. între 21 și 26 
mai. gazda Jocurilor balcanice de 
volei (a Vil-a ediție, la masculin, 
și a Vl-a la feminin), la care și-au 
anunțat participarea echipele repre
zentative ale Bulgariei. Iugoslaviei. 
Turciei și României — atît la băieți, 
cît și la fete —, precum și cele ale 
Albaniei și Greciei, numai la mas
culin.

Firește, în perioada 6curtă care a 
mai rămas pînă la primul fluier al 
arbitrilor, fiecare antrenor se stră
duiește să pună la punct ultimele 
amănunte, pentru ca echipa ce o 
conduce sâ se prezinte lă startul 
competiției în cea mai btmă formă.

Doina Ivănescu

De la această regulă nu fac excep
ție nici conducătorii tehnici ai lo
tului nostru feminin, Nicolae Hu
mă. Doina Ivănescu și Mihai Che- 
zan. care au stabilit ca sediu de 
desfășurare a antrenamentelor sala 
Fioreasca. Avînd în vedere că ne 
mai despart doar cinci zile de pri
mul meci al competiției, ne-am a- 
dresat antrenorilor Nicolae Humă 
și Doina Ivănescu pentru a afla a- 
mănunte suplimentare.

* i

-__________________

Componentele lotului feminin de volei se antrenează cu asiduitate, in sala 
Fioreasca, pentru o cit mai bună comportare la apropiatele' Jocuri 
Balcanice Foto i Theo MACARSCHI

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag a 4-a)

CEI MAI BUNI SCHIF1ȘT1 DIN ȚARĂ
AU DEBUTAT PROMIȚĂTOR IN NOUL SEZON
• însemnări la cea de a Vll-a ediție a campionatului republican 
de canotaj-fond > O nouă probă (4 vîsle f.c.), extrem de specta
culoasă, la seniori • Preocupări majore pentru canotajul feminin
• Rezultatele trebuie confirmate și la campionatul pe ambarcațiuni

mici

Timp de trei zile, canalul Bega 
din Timișoara a găzduit cea de a 
Vll-a ediție a campionatului repu
blican de canotaj-fond, la startul 
căruia s-au aliniat, fără excepție, cei 
mai buni schifiști din țară, 446 de 
sportivi din 24 de cluburi șl aso
ciații. Ei s-au întrecut, în probe 
contracronometru, la senioare, se
niori, tineret, junioare și juniori, 
oferind numeroșilor specialiști . pre- 
zenți și, deopotrivă, statornicilor 
iubitori ai canotajului din Timișoa
ra, dispute echilibrate și atractive, 
rod al pregătirilor temeinice din 
perioada precompetițională. Alături 
de acest aspect, demn de remar
cat, am notat și alte cîteva lucruri

lăudabile, dintre care amintim creș
terea substanțială a cifrei de par
ticipant! la campionatul de fond, 
intensificarea preocupărilor Ia toate 
secțiile pentru depistarea, selecțio
narea și ridicarea unor elemente 
de valoare în canotajul feminin, 
precum și faptul că nivelul între
cerilor a fost net superior celui de 
Ia ediția precedentă, opinie împăr
tășită, de altfel, de toți specialiștii.

Referindu-ne la concursul senio
rilor, trebuie să subliniem, de la 
bun început, excelenta comportare 
a reprezentanților clubului Dinamo, 
aflați pe prima treaptă a podiu
mului de premiere în 5 din cele 8 
probe, în timp ce Bchifiștii de la

Steaua, principalii k>r adversari, 
n-au reușit să cucerească decît trei 
tricouri de campioni. Cea mai spec
taculoasă cursă ni s-a părut a fi 
aceea a schifurilor de 4 visle te. 
— probă aflată pentru întîia oară 
în programul seniorilor, la campio
natul de fond — în care, pe distan
ța de 8000 de metri, diferența din
tre echipajul dinamovist (clasat pe 
primul loc) și cel al clubului Stemia 
a fost de numai citeva secunde. 
Desfășurări palpitante au avut și 
probele de 8 + 1, 4 f.c. și cea de 
simplu, încheiate, de asemenea, cu 
timpi foarte apropiați. Subliniind 
comportarea neașteptat de bună a 
canotorilor de la Marina Mangalia 
și prezența pe podiumul de pre
miere, în 4 probe, a echipajelor de 
la Politehnica Timișoara, să tre-

Horio ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

MIINE - TREI JOCURI RESTANTE
A

IN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
me- 

cam-
După 

ciurile ____ __
pionatului masculin de handbal au fost 
aminate din cauza disputării celei de 
a V-a ediții a „Cupei Țărilor Datine”. 
O parte din aceste jocuri ' restante 
s-au consumat, iar ultimele trei vor 
avea loc mîine după amiază. Este vor
ba despre întîlnirile : Politehnica Timi
șoara — Steaua ; Voința București — 
Universitatea București (terenul Tinere-

cum se știe clteva din 
celui de al treilea tur al tului, ora 17.30) : Universitatea Cluj — 

Dinamo București.
Așadar, în aceste trei partide 

te sînt angajate primele trei echipe 
clasamentului, două dintre ele, 
și Dinamo București, avînd 
dificile, deoarece evoluează ] 
nul unor formații bune, care 
ciuda acestui fapt 
de emoțiile retrogradării.

restan- 
ale 

Steaua 
misiuni 

pe tere- 
; — în 

abia au scăpat

MARGINALII LA FINALA MAESTRELOR

NU TREBUIE SĂ AȘTEPTĂM TOTUL 
NUMAI DE LA NADIA COMĂNECL. 
• Doar trei maestre In lupta pentru titlul suprem • Cu cine concurăm

Desfășurarea finalei campionatu
lui feminin al maestrelor în Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în preaj
ma unor importante evenimente 
pentru echipa noastră reprezentati
vă — între care meciurile cu Un
garia și Cehoslovacia sînt cele mai 
apropiate și mai însemnate — ca
pătă anumite semnificații și ne o- 
bligă să analizăm această întrece
re în contextul importantelor răs
punderi ce revin celor mai bune 
gimnaste ale țării.

Este de prisos să mai spunem că, 
după succesul atît de net obținut 
în cadrul campionatelor internațio
nale ale României, publicul din O- 
rațul Gh. Gheorghiu-Dej aștepta 
cu nerăbdare s-o vadă în mod ne
mijlocit la lucru pe fetița sa în
drăgită, Nadia Comăneci. Nu a 
fost posibil acest lucru deoarece, 
în concordanță cu prevederile Fe
derației Internaționale de Gimnas
tică, care pennite participarea u- 
nei sportive la campionate europe

an meciul cu Ungaria ?
ne sau mondiale și la jocuri olim
pice numai după împlinirea vîrstei 
de 14 ani, forul nostru de speciali
tate a stabilit și el o limită de 
vîrstă, la 13 ani. Deci, Nadia și 
alte sportive de mare perspectivă 
din acest „oraș al gimnasticii" vor 
putea ataca titlurile de campioane 
la senioare abia în anii viitori.

în absența Nadiei, o altă conce- 
tățeancă a ei a polarizat atenția 
sălii de gimnastică la aceste finale. 
Este vorba de Anca Grigoraș, cea 
care, anul trecut, la Brașov, pro
ducea marea surpriză, cucerind ti
tlul de campioană absolută a țării, 
învingătoare și de această dată. 
Bine îndrumată și pregătită de an
trenorul Norbert Kuhn, Anca a 
atins acum un grad de precizie și 
siguranță care îi asigură o bună 
comportare în toate concursurile la 
care ea participă. Așa s-a întîm- 
plat la Londra, la turneul campioa
nelor, așa a fost și la finala cam
pionatului. Mai ales la bîmă și

paralele execuțiile ei sînt de o re
marcabilă ținută, au ritm și grad 
de dificultate ridicat, sînt execu
tate cu o impresionantă ușurință. 
Ea știe să-și dozeze inteligent efor
tul și dă dovadă de un remarcabil 
spirit de luptă. Cîștigînd pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioană _ absolută, ca și locul I la 
birnâ în finala pe aparate, Anca 
Grigoraș se impune ca o veritabilă 
maestră și ca unul din pilonii de 
baza ai echipei noastre pentru vi
itoarele confruntări internaționale.

Alina Goreac a fost, neîndoios, 
„omul nr. 2” al acestor finale, lip- 
sindu-i destul de puțin spre a-și 
vedea împlinită dorința de a de
veni campioană absolută. Deși cu 
exerciții și execuții mai bune decît 
Anca Grigoraș la unele aparat-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag, a 3-a)

Anca Grigoraș evoluînd la bîmă, 
aparatul care i-a consolidat poziția 
de lideră la individual compus și 
i-a adus și un titlu în finala pe 

aparate
Fotografii i Valeriu BOGDANEȚJ
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Uneia aspecte relevate de 
consfătuirile organizate cu 
profesorii de educație fizică, 
la nivelul tuturor județelor

în lumina Hotărîril de partid, 
conducerea Ministerului Educației 
și învățămîntului a recomandat la 
nivelul fiecărui județ, organizarea 
de consfătuiri cu profesorii de edu
cație fizică și directorii de școli, cu 
toți cejlalți factori avînd atribuții 
în domeniul educației fizice și a 
sportului în școală sau în facul
tate.

Utilitatea acestor consfătuiri a 
fost subliniată net peste tot. FaD- 
tul că la ele au participat și di
rectorii de școli a sporit conside
rabil eficiența acțiunii. Pentru foar
te mulți conducători de unități de 
învățămînt, noțiuni mai puțin răs- 
pîndite, ca selecție, proces de an
trenament etc au ajuns să fie mai 
bi-e înțelese. Poziția unor directori 
de școli fată de nevoia imperioasă 
de a impulsiona în spiritul impor
tantului document de partid — ac
tivitatea de educație fizică și sport 
în rîndvl elevilor apare acum mai 
bine definită.

Consfătuirile au relevat faptul că 
în cucerirea de hoi poziții a învă- 
tămîntului de educație fizică, ro
lul princinal îl păstrează nrofeso- 

'rul de specialitate. De aici necesi
tatea ca acesta să depună toate 
strădaniile pentru a face lecții-mo- 
del, atractive și convingătoare. Deci, 
pricepere, dar și pasiune. Este tm 
aspect subliniat în mod deosebit 
la consfătuirile de la Cluj, Brașov. 
TiTusoar-, si Constanța.

Este de reținut un alt aspect im- 
po-tent : nrefreore! de ednenii? fî- 
rică trebuie să r*mînă sî—emvl 

cu reenensabPităti în roitrite 

performanță. Organizațiile de pîo-

3
nieri șl de tineret au datoria să-l 
ajute. Acolo unde colaborarea din
tre acești factori este deplină, și re
zultatele capătă dimensiuni aparte. 
Altfel spus, asociația sportivă se 
impune să devină în viața școlii 
o unitate dinamică, cu o funcțio
nalitate largă, începînd chiar de la 
nivelul clasei, al anului de studii. 
Exemplele oferite de unele școli din 
sectoarele 4. 5 și 8 ale Capitalei 
sau de județele Dolj, Bihor și Ba
cău merită a fi generalizate.

De bună seamă că în materie de 
angrenare a tineretului școlar în di
ferite activități sportive de masă, 
inițiativele frumoase nu vor avea 
niciodată limite. Ținem să notăm, 
însă, cîteva dintre ele, pornite din- 
tr-un județ cu foarte puține velei
tăți în domeniul sportului, Sălajul, 
unde începînd din acest an va fi 
organizată ..Cupa văilor", cu parti
ciparea școlilor situate în zona nu
rilor sălăjene. Organizarea de 
cursuri de înot la Boghiș, într-o 
stațiune cu apă termală, iată o 

să inițieze 
în tainele 
mare im-

altă inițiativă destinată 
pe cei mai mici elevi, 
unui sport utilitar, de 
portantă.

Un alt aspect relevat 
tuiri — necesitatea completării in
ventarului sportiv al școlilor, .cu 
mijloace locale. Adevărul este că 
mai există școli vitregite din 
punct de vedere. Cauza : un 
ficient spirit gospodăresc al 
directori și C3dre didactice, 
amintit nu de mult situația precară 
din județul Alba. Poate că acum, 
în spiritul Hotărârii de partid, lu
crurile se vor îndrepta. în județul

de consfă-

acest 
insu- 
unor

Am

Alba, dar ți în alte județe defici
tare la acest capitol

în finalul acestor rîndurl, alte 
două aspecte care au format obiec
tul unor ample dezbateri la con
sfătuiri. Prima este legată de nece
sitatea îmbunătățirii continue a ca
lificării profesorilor de educație fi
zică, mai ales în acele județe (Vas
lui, Sălaj, Suceava, Tulcea, Boto
șani, Mehedinți, Olt etc) care duc 
o lipsă acută de cadre cu o pregă
tire superioară. în acest sens apre
ciem că Institutul de Educație Fi
zică și Sport va trebui să țină sea
ma. la repartizarea viitorilor absol
venți, și de nevoile acestor zineale 
țării. Al doilea *aApect se referă la 
utilizarea profesorului da speciali
tate in școală. Evident, față de o- 
bligațiile multiple ce îi revin, pe 

unui proces de în-
exigent, a cuprinderii ele- 

sau de performanță 
rect cu condițiile ma-

linia asigură 
vățămînt 
vilor în 
ple. de masă 
— în ranort d 
teriale ale unității școlare resoec- 
tive — profesorul de specialitate 
trebuie degrevat de alte activități 
sneiale. care îl onorează, firește, dar 
«î îl «mstrat de Ia pbHfafiile sale 
de bază. Directorul de școală, or
ganizația de partid cot avea un 
cuvînt decisiv în reglementarea a- 
cestet siâri de lucruri, cu implica
ții directe asupra calității.

O ultimă observație. Anartine de 
faut 
Fistoe. de 
apl’cabHă 
■Ml puțin 
cim mai muH in arest domeniu de 
o recunoscută imp—te-riă «neHlă.

Tiberiu STAMA

sportive multi-

Anul acesta, finalele campionatu
lui național de box ale juniorilor au 
fost organizate ia Brăila. Nici că se 
putea alege o gazdă mai bună pen
tru această importantă competiție 
pugilistică. Comisia județeană de box 
Brăila (președinte tov. Ion Nicolae) 
a asigurat succesul organizatoric al 
Întrecerilor, la care au participat 131 
de juniori din 29 ae județe. Excelen
tele condiții de concurs — meciurile 
au avut loc pe cele mal frumoase 
baze sportive ale orașului, Sala spor
turilor și arena Progresul — cit șl 
buna propagandă asigurată din timp 
competiției au făcut ca întrecerile șă 
fie urmărite de un mare număr de 
spectatori, fapt care a atras după 
sine, amănunt deloc de neglijat, și» 
un succes financiar.

INTRE FORȚA ȘI ESCHIVA
De ani de zile există în concepția 

multora dintre antrenori convinge
rea că la juniori e suficientă o bună 
pregătire fizică pentru a obține re
zultate bune. Boxerii tineri erau în 
special pregătiți să lovească puternic, 
cunoștințele de tehnică și tactică a- 
vînd un rol secundar. La această e- 
diție a campionatului, marea majo
ritate a celor care au rămas la ve
chea concepție au avut surpriza să-și 
vadă elevii învinși. în cele mai mul
te dintre meciuri, dar mai ales în 
semiri-ale și finale, eschiva a ieșit 
virtorioasă in f:ța forței loviturilor. 
Așa se explică faptul că avem acum 
muți campioni și vicecampioni de 
juniori — Florea Zamfir (Voința 
București), Paul Căorieeanu (Electro- 
putere Craiova), Carol Kestner (Șc. 
So. Perils'. Constantin Voinescu 
(Voința Brăila). Paris Cozma (C.S.M 
Cluj), Tudcr Constantinescu (Șc. Sp. 

Buc irești), Hari Băcanu (Șc. 
2 Cm tanța). Carol Hainal 
Sa: -t.'. Andrei Pleșa (Șc. 
ral Timișoara), Mircea Cel- 

aua). Petre Andrei (Dinamo 
ires’ Mircea Săndulescu (Vi- 
1 Pitești'. Constantin Cristea 

(Rafinorul P. iești). Paul Dragu (E- 
lectroputere Craiova), Gheorghe Bi- 
clea (R-lme-.’.u: Brașov), Viorel Soro- 

(MeotinB Iasi). Virgil Sîrbu 
al Bocșa Română), Nicolae Ni- 

a), Nicolae Nico- 
Galați). Ion Tru- 

1 București). Da- 
(Șc. Sp. Brașov), 
C. Bacău), Ștefan 

Oradea),'Mircea Simon 
care 

posedă un bogat 
tacti- 

numâra prin- 
i invitați în ta-

mare pe mijloacele de apărare, șl 
bine au făcut, alții și-au Îndrumat 
elevii spre căutarea loviturilor deci
sive. Tactica loviturilor decisive a 
obținut cîteva succese in meciurile 
preliminare, dar a eșuat complet în 
faza superioară a competiției. Astfel, 
a fost demonstrată superioritatea bo
xului tehnic în fața celui rudimen
tar, bazat numai pe forță.

OFENSIVA PROVINCIEI
Privind tabelul campionilor de ju

niori din anul acesta, observăm că 
titlurile au fost cucerite de repre
zentanți din 12 județe ale țării, in
clusiv nîunlcipiul București. 19 dintre 
cele 24 de medalii de aur au revenit 
provinciei și numai 5 orașului Bucu
rești. S-au prezentat bine pugiliștil 
din Brăila, Craiova, Ploiești, Bocșa 
Română, Turnu Severin, Suceava și 
Iași. Mult mai modești decit la edi
țiile precedente au fost boxerii gă- 
lâțeni și, mai ales, cei bucureșteni. 
Tn Caoitală sint multe cluburi și a- 
sociații sportive cu secții de box în 
cadrul cărora activează numeroși an
trenori. Cele 5 titluri cucerite de toți 
aceștia la un Ioc înseamnă, desigur, 
puțin, mai ales dacă facem o com
parație cu anii trecuți, cînd Bucu- 
restiul a avut 15 campioni in 1968, 
8 în 1969, 6 în 1970, 8 în 1971 și 6 
în 1972. Să fie, oare, in provincie an
trenori mai buni decît la Rapid, Me
talul, Progresul, Climpia, Semănătoa
rea, Electromagnetica și celelalte sec
ții de box bucureștene 
așteptăm mai mult in 
juniorilor ?

DE CE DOAR TREI 
A.I.B.A. ?

de Ia care 
campionatul

ARBITRI

Energia 
Sp. nr.
'Metalul 
So. Viit 
can 
Buc

PRINCIPALILOR „ACTORI" Al DERBYULUI 
STEAUA—„U" BUCUREȘTI

evoluția tuturor jucătorilor de la Stea
ua, cărora le mulțumesc pentru ambiția 
și seriozitatea cu care au luptat".

EUGEN TROFIN (Universitatea Bucu
rești) : „Ne-am apărat cinstit șansele șl 
am făcut tot ce se putea în acest cam
pionat. N-am reușit pentru că, in con
dițiile actuale, adversarii noștri au fost 
mai buni. Cred, tnsă, că avtndu-1 pe 
Radu Voina In formație, puteam să e!Ș- 
tlgăm și acest meci și titlul de campion!. 
Acum trăiesc un sentiment de singură
tate, de Înstrăinare chiar, pentru că, așa 
cum se tntlmplă !n fiecare an, pierd e 
altă serie de jucători alături de care am 
muncit șl am trăit emoțiile fără egal ala 
unul întreg campionat. Aș vrea să mal 
spun că întreruperile campionatului au 
făcut ca echipa mea »ă nu mai ’»’>ată 
respecta planul de pregătire șl, implicit, 
sa nu mal dea randamentul scontat".

VARAC PELENGHIAN '(arbitru): „Meci 
foarte dificil de condus, datorită nervo
zității și a implicațiilor directe in lupta 
pentru titlu. S-a depășit cam mult li
mita permisă de regulament, dar am 
căutat să ne facem datoria. Steaua a 
meritat să ciștige, avînd o forță de atac 
mal mare. Cu Voina tn formație cred 
însă că Universitatea avea șanse consi
derabile de victorie".

VLADIMIR COJOCARU (arbitru): „Jo
cul a fost destul de dificil, dar cred că 
ne-am achitat onorabil. Cu Voina in 
teren Universitatea putea cîștiga".

„U"
Desfășurat luni după amiază la stadio

nul Tineretului din Capitală, derby-ul 
campionatului masculin de handbal, care 
a opus formațiile Steaua șl Universitatea 
București a fost una dintre cele mai 
Încleștate partide pe care am avut pri
lejul să le urmărim in ultimii ani. Cu 
toate că, In primele minute, ambele for
mații au dus jocul bărbătesc ptnă dincolo 
de limitele regulamentului, Inttlnlrea a 
avut. In continuare, un caracter de spor
tivitate, ridieîndu-se la un nivel remar
cabil. La cîteva minute după fluierul 
final am solicitat antrenorilor celor două 
echipe șl arbitrilor care au condus me
dul părerea In legătură cu acest joc.

CORNEL OȚELEA (Steaua): „Meci spe- 
dfio de campionat. Ambele team-url 
și-au apărat șansele eu dlrzenle, dar cred 
că trebuie subliniat modul sportiv in 
care au evoluat toți jucătorii. Apreciez 
ca binevenită asprimea cuplului de ar
bitri care, din primele minute, a căutat 
să creeze posibilitatea unui joc curat, In 
limitele sportivității. Echipa noastră a 
luat prin această victorie o serioasă op
țiune pentru titlu, dar aceasta nu În
seamnă că de-acum înainte vom slăbi 
alura. Dimpotrivă, descătușați de emoții
le jocului cu Universitatea București, 
vrem să dovedim că sîntem o echipă bu
nă, capabilă să ofere un handbal da 
mare spectacol, sint foarte mulțumit de

Declarații consemnate de
Al. HORIA

MASCULINCLASAMENT DIVIZIA A,

39
30
32
27
23
21
21
20
16

7

23
24
24
24
24
25
24
25
25
24

1
4
2
3
5
3
5
4
2
1

1. Steaua
2. Univ, București
3. Dinamo București
4. Minaur Baia Mare
5. Univ. Cluj
6. Independența Slb.
7. Poli. Timișoara
8. Dinamo Brașov
9. Carom

10. Voința Buc.

366—318
346—290
386—342
355— 355
375—415
330—326
356— 384 
311—371 
301—438

Din fericire, anul acesta arbitra
jele la campionatele naționale de ju
niori nu au mai constituit calul de 
bătaie al antrenorilor și cronicarilor 
prezenți la competiție. Au fost foarte 
puține greșeli. In finale, mai ales, 
marea majoritate a deciziilor au fost 
acordate în unanimitate. în... formă 
excelentă s-au prezentat arbitrii Ion 
■Ștefan (Galați), Ion Boamfă (Brașov), 
Ladislau Krauzer (Timișoara) șl Pe
tre Mihalfi (Oradea). Foarte bun și 
Petre Epureanu, prezent doar Ia fi
nale. Nu am înțeles, îâsă, de ce co
legiul central de arbitri nu a delegat 
la Brăila mai mulți posesori ai ecu
sonului A.I.B.A. alegfndu-i doar pe 
I. Boamfă, P. Mihelfi și P. Epurea
nu. Este, considerăm, o mare greșea
lă a colegiului central de arbitri și 
in special a președintelui Marin Zam- 
firescu, care, probabil, au considerat 
că acest campionat nu este o com
petiție importantă. Am beneficiat, 
insă, de excelentele servicii ale ar
bitrului spaniol Manuel Mateo, care 
va oficia la campionatele europene, 
în drum spre Belgrad, el face o vi
zită în țara noastră șl a fost bucu
ros sâ asiste la întreceri șl să arbi
treze juniorii români.

Petre HENȚ

despre

autobuze 
Secarea 
la caoâ- 
(Pantdi-

directoare, prof. Me!anÎ3 
la Liceul nr. 3 din Arad, 
pretutindeni : că vorbim 
de«nre s»»ort ri să mg"-

îei

• ■

c

București

(Urmare din pag 1)
SE REIA DIVIZIA MASCULINĂ A

vital, prin crearea unei 
largi de competitori.
ce doresc să petreacă o

avînd loc la cabana 
unde organizatorii îi aș- 
concurenți cu începere 
7 dimineață, pentru a le

tă

45

c-.știg. 
•lî an

10 zona
11 20275

i. UN CONCURS DE ORIENTARE TURISTIC/ DESCHIS TUTUROR
Asociația sportivă Ecranul din 

Capitală, care are o secție de orien
tare turistică cu mulți ani de acti
vitate în urmă și o conducere al
cătuită din oameni experimentați 
și plini de inițiativă, a hotărft să 
organizeze un concurs deschis tu
turor celor dornici să-și verifice cu
noștințele în orientare pe teren. A- 
cesta a fost programat duminică 20 
mai în pădurea Pustnicul, startul 
și sosirea 
Pustnicul 
teaptă pe 
de Ia ora 
trece numele pe listele particioan- 
ților și pentru a le furniza toate 
datele necesare.

Organizatorii și-au propus să rea
lizeze un mare concurs nomilar, cu 
multiple categorii de vîrstă și de 
clasificare, de la începătorii în acest 
domeniu sportiv. Particinantii au 
latitudinea să concureze individual, 
dar și în echipe (alcătuite din prie
teni sau din membrii familiei res-

pective). Este, fără îndoială, un ex
periment interesant, care ne apro
pie de întrecerile populare din ță
rile nordice, unde asemenea con
cursuri antrenînd familii întregi au 
loc în mod curent. Este, totodată, 
o încercare (și îi dorim deplină 
reușită) de a da orientării turistice 
un impuls 
mase mai

Toți cei

duminică activă, căuiînd Dosturiie 
de contrai în perimetrul de verdea
ță și aer curat al pădurii Pustnicul, 
o pot face inscriindu-se direct la 
cabana amintită, inceoînd de la ora 
7. Amintim că ia pădurea Pustni
cul se coate ajunge cu 
I.T.B. (nr. 46) si LTA» 
acestora efectuîndu-se de 
tul liniei tramvaiului 14 
mon).

, CROSUL „CRAVATELOR ROSIi“ 
Șl „CUPA SPERANȚELOR11 LA FOTBAL

— Imediat ce timpul ne va permite 
— aflăm — salariatii vor petrece aici 
ore plăcute, reconfortante, vor par
ticipa Ia concursuri de înot, iar co
piii lor vor urma cursuri de inițiere 
sub conducerea unui instructor.

în puțină vreme, așadar, salarieții 
,.Tîrnavei“ vor avea Ia dispoziție 
două baze excelente pentru satisfa
cerea pasiunilor soortive, erați? mun
cii patriotice (peste 1 600 de ore) 
efectuate de ei. Sînt realizări pre
țioase pentru care ii felicităm.

Totuși...
— Am dori să cunoaștem ce acțiuni 

sportive au fost întreprinse pînă la 
această oră ? Ne referim Ia acțiuni 
turistice, la crosuri, cu un cuvînt, 
activități specificate în Hotărîre.

fon- 
•cti- 
doar 
tac* 
spre 

5 km prin pădure —

MAI MULTE PREOCUPĂRI ȘI INIȚIATIVE
Răspunsurile sint mai ouțin 

vingătoare, clnd este vorba de 
vi ta tea practică. S-au efectuat 
două-trei excursii dar se puteau 
mai multe (drumeții. în speriat. 
Băile Bazna
sau platoul Buzdului — 4 km). C 
zeci de salariat! au luat startul si t" 
crosurile organizate la nivel de mu
nicipiu. dar acțiuni similare proprii, 
ia nivel de întreprindere, n-au mat 
existat- Interlocutorii sint de acord 
că In această direcție puteau fare 
mai mult și că, în cel mai scurt timp, 
trebuie să remedieze această stare de 
lucruri. Câe! nu trebuie să se uite 
faptul că. în această primăvară, sa- 
larsații Timavei au tseu*. or ea :r:ti- 
nă mișcare în aer liber față de cît 
ar fi dorit ei înșiri si față de reco
mandările unei importante botărfri 
de partid.

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE

BACĂUC.S.M. REȘIȚA Șl S.C.
— ÎNVINSE IN DIVIZIA B

SPORTIVII DE LA

ești)

știr.țe tehnice și 
‘ VOI

.e federației.
■ de specialitate de 
ament o precizare 
xerul junior care 
>.-uri într-un meci 

prin abandon a 
diferit de către 

un accent mai

Doina Cojocaru (I.E.F.S.) evită spec
taculos intervenția Niculinei Iorda- 
che (Universitatea] și va înscrie un 
nou gol pentru echipa sa. Fază din 
meciul I.E.F.S. — Universitatea 
București, disputat duminică și ciș- 

tigat de a doua formație
Foto : Ion MIHĂICA

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE SERIILOR DIVIZIONARE A

a

pcsibilitățile 
ei — n-au 
primele trei 

ri astfel nu vor par- 
eor.fruntare a cam- 

cuvine remarcată, 
comportare, echipa 

BapM Barurești, care a fost de de
parte cea mai bonă formație feminl- 
•î. tfst-ri-J detașat seria, cu numai 
pete z jocuri pierdute din cele 18 

te. Tot cu nn avans consistent 
a cistitet si Voința Cluj la bărbați 
tu» ia Nord), care, cu jucători apro- 
țâati ea valoare, au avut pe tot par- 
• jsul campionatului o comportare 

-șt—ri. Despre clștiaătoarea se
riei Sud la bărbați. Constructorul 
Galați, se poate spune că după o 
e-.cluțîe foarte bună în tur și la 
h»ceou*uî returului a slăbit alura în 
fti-rl, dar a reușit totuși să-și men
țină locul I In serie.

In meciurile restante din stana a 
XVIII-* s-au înregistrat următoarele 
reruti-ate — FEMININ : Instalatorn!

DE JUNIORI

București — 
—2432 p d.
Voința București 2355—2211, 
CULIN : Gloria București — 
București 3278—5105 p d.

lata clasamentele definitive :
seria Sud

Rapid București 2317 
Laromet București — 

................. MAS- 
Voința

21<S?2

FEMININ — 
Rapid București 
Voința București 
Petrolul Balcoi 
G.ona București 
Laromet București 
Metrem Brașov 
Cetatea G-i.-rS: 
VW=ta Coeatac 3^, 
Irigat B-rurești

vocnța
Hxlrcmeeastlea Bv. 
Voința Cluj 
Voința Mediaș 
U.T. Arad 
Voința Craiova

Voința Timișoara 
Record cluj

MASCULIN —
Constructorul Gl. 
Constructorul Buc. 
Rapid București 
Petrolul Ploiești 
Voința București 
Flacăra Cîmpina 
Gloria București 
Victoria Bod 
Rulmentul Brașov 
Laromet București

18 3
18 2

seria
18 12
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Seria Nord
18

0 15 
0 16
Sud
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

19942 
19714

6 47421 24
7 45290
8 47092
8 46436
9 46565
9 45472
9
9

10
15

45359
42650
46372
44548

22
20
20
18
18
18
18
16

6

Voinț» Cluj 
Jhil Pvtri la 
Voința Tf. Mureș 
C.r.R Tg. Mureș 
L C. Oradea 
Electrica Sibiu 
Spartac Satu Mare 
C.F.R. Timișoara 
Olimpia Reșița 
Voința Lugoj

18
18
18
18
18
18
18
18

13 45678
44877

5
7
8 45498
f 44733
9 44701
9
9

10

44169
43144
44559
44472
44641

JoI șl duminică s-au disputat partidei* 
din cadrul etapelor a XV-a și a XVI-» 
ale diviziei B. Iată rezultatele înregistrate:

ETAPA A XV-a: FEMININ, Seria I: 
Vulturul Ploiești — Tomistex Constanța 
8—7 (5—3), IGEX București — Voința
Craiova 5—4 (2—1), Constructorul Bucu
rești — Universitatea Iași 2—G (1—2), 
CSU Construcții — Gloria Buzău 5—5 
(1—2), Voința București — Confecția
10— 11 (4—5); Seria a Il-a: Voința Sighi
șoara — Teba Arad 11—3 (6—2), Nltra- 
monla Făgăraș — Sparta Mediaș 7—7 
(4—4), Universitatea Cluj — Jiul Petro
șani 12—4 (5—3), Textila Sebeș — CSM 
Sibiu 3—9 (2—5). Constructorul Bala Ma
re — Universitatea II Timișoara 6—0: 
MASCULIN, Scria I: S.C. Bacău — Știin
ța Bacău 16—14 (7—9), Agronomia Iași — 
Rafinăria Teleajen 14—13 (8—8). Universi
tatea Craiova — CSU Galați 9-,< (5—3)!, 
Voința Gh. Gheorghiu-Dej — Rapid 
București 9—19 (4—11), Comerțul Cons
tanța — Relonul Săvlneștl 19—20; Seria 
a II-a: CSM Reșița — Știința Lovrin
11— 4 (4—2), Timișul Lugoj — Metalul 
Copșa Mică 9—6 (6—4), Gloria Arad — 
Nitramonla Făgăraș 4—3. Banatul Timi
șoara — ASA Tg. Mureș 7—5 (3—2)!. ASA 
Sibiu — Constructorul Oradea 0—6.

ETAPA A XVI-a: FEMININ, Seria I: 
Universitatea Iași — Voința București 
18—11 (10—3), Gloria Buzău — Vulturul 
Ploiești 12—7 (5—4), Confecția — CSU 
Construcții 13—13 (5—5)!!, Voința Craiov» 
— Constructorul București 9—6. Tonristex 
Constanța — IGEX București 15—8 (7—5); 
Seria a II-a: CSM Sibiu — Voința Si
ghișoara 14—10 (7—2), Teba Arad — Nl- 
tramonia Făgăraș 13—11 (7—4). Jiul Pe
troșani — Constructorul Baia Mare 4—15 
(3—8), Sparta Mediaș — Universitatea 
Cluj 9—11 (4—5), Universitatea II Timi
șoara — Textila Sebeș-0—6; MASCULIN. 
Seria I: CSU Galați — S.C. Bacău 21—20 
(9—9)!, Știința Bacău — Comerțul Cons
tanța 14—14 (8—8). Relonul Săvlneștl — 
Voința Gh. Gheorghiu-Dej 22—13 (11—4), 
Rafinăria Teleajen —.Universitatea Cra
iova 12—9 (5—3)!, Rapid București —
Agronomia Iași 28—14 (14—8); Seria a 
n-a: Știința Lovrin — Gloria Arad 13—13 
(3—8), Constructorul Oradea — Banatul 
Timișoara 9—8 (4—5), ASA Tg. Mureș — 
Timișul Lugoj 29—14 (15—5). Metalul 
Copșa Mică — CSM Reșița 7—5 (6—1)!!, 
Nitramonla Făgăraș — ASA Sibiu 6—0.

Corespondenți: p. Arcan, C. Crețu. V. 
Popovicl, M. Mlrcov, A. Vasllescu.’ C. 
Popescu, C. Harca, O. Guțu, T. Tudose, 
C. Teodorescu, I. Ștefan, S. Bălolu, D. 
Nemteanu, I. Turjan Gh. Grunzu, M. 
Fallctu, R. George, V.‘ Sere. V. Cazar, S. 
Neniță, Al. Nour, T. Slriopol, R. Zam
fir, I. loncscu.

MOZAIC COMPETIȚIONAL

Timp de aproape o săptămână. 
Sala sporturilor din Constanța a 
găzduit campionatele individuale de 
juniori la lupte libere și greco-ro- 
mane, la ambele categorii de vîr- 
stă. Cum cele două campionate au 
fost distincte și, în plus, numărul 
foarte mare de participanți (peste 
500, la ambele stiluri) nu ne per
mite o trecere în revistă comună, 
suficient de cuprinzătoare pentru 
importanța acestui gen de compe
tiții, în numărul de azi ne vom 
ocupa numai de luptele libere.

La startul întrecerilor 6-au ali
niat 254 de concurenți, care și-au 
cîștigat acest 
terioare, dar 
acceptați pe 
forul nostru

Trebuie să

„LIBERE" IN
(începute dimineața la ora reșan — Ste 
noaptea la ora 23. Ctâcta- rel Ghe«rghi

niunile
9) pînă 
du-se după miezul nopții, saortiv.) 
trebuiau să se scoale la ora 6 di
mineața pentru efectuarea dolaru
lui oficial în vederea participări: 
la întrecerile zilei următoare. Sus 
finind cite 2—3 meciuri pe zi »i 
odihnindu-se insuficient, firește, ti
nerii luptători nu puteau evolua la 

“ lor 
juniori, unii dintre ei 
15—16 ani. asemenea 
6înt recomandabile, 
viitor, activiștii fe-

EVIDENT PROGRES
■beiul Secuiesc (antren^

drept în etapele an
si o serie de invitați, 
temeiuri valorice 
de specialitate.

__________snunem de la început 
— faptul a fost, de altfel, apreciat 
de către toți specialiștii prezențila 
Constanța — că nivelul acestor 
campionate a fost într-o sensibilă 
creștere fată de edițiile preceden
te. între participanții la aceste în
treceri a existat un evident echili
bru valoric, care a făcut ca partide
le să fie extrem de disputate, în
vingătorii fiind cunoscuti — în ma
rea majoritate a cazurilor — abia 
la sfîrșitul color 9 minute de lup
tă efectivă. în aceste condiții, fi
rește^ cei ce se ocună de luptele 
libere au avut motive de. satisfac
ție. Ei au constatat un progres ac
centuat al tinerilor luptători, nu
mărul aspiranților la primele locuri 
în ierarhia națională fiind tot mai 
mare. Dar de aici au decurs si u- 
TT»țe țmnli-mrtii neașteptate, de or
din organizatoric. Datorită acestui 
echilibru valoric, care a făcut ca 
numărul celor eliminați din con
curs dună primele două tururi să 
fie extrem de mic fată de cel care 
intrase în competiție, organizatorii 
au f-ost siliți să prelungească reu-

de

nivelul integral al capacității 
fizice. Pentru 
în vîrstă de 
solicitări nu 
Probabil, pe 
derației se vor gîndi la acest as
pect și vor opri Ia timp apariția 
unor asemenea inconveniente nedo
rite, lîmitînd nwmăruî narticioanti- 
lor în așa fel îneît finalele de 
camnionat să fie intr-adevăr com
petiția celor mai buni juniori din 
țară.

Cu toate condițiile dificile de dis
putare a întrecerilor, multi concu- 
renți au dovedit o pregătire care 
le-a permis să lupte în condiții 
normale de la începutul pînă la 
sfîrșitul concursului. Cu acest pri- 
lei. s-au evidențiat mai multi ju
niori talentati și excelent instruiți. 
ale căror calități fizice le permit o 
rapidă ascensiune pe scara valori
lor. în fruntea lor se situează re- 
siteanul Tlîe Ene (antrenor Nicola 
Giurgiu), care a cîștigat cu autori
tate titlul de caimoion la cat. 52 
kg, învingîndu-și toti adversarii 
prin tuș. Bun cunoscător al teh
nicii de libere. Ene este ajutat ex
celent de conformația sa fizică 
(brațe foarte lungi și bine legat 
pentru această categorie), ca și de 
calitățile sale de voință. El a con
stituit cea mai mare sumriză a 
campionatelor. Dintre ceilalți spor
tivi cunoscuti, în evident progres 
s-au prezentat Aurel Neagu (an
trenor Ion Popescu — Dunărea Ga
lați), Ion Breaz (antrenor Ion Ma-

ța), Nicolae Roșea (antrenor Fraa- 
eise Koizur — C S M. Reșița). Cba- 
diu Zinier «antrenor Gheerghe Șa
ten — Steaua) — la juniori mari. 
In spec.al elevii celor doi antre
nori brașoveni au avut o prezer.;ă 
remarcabilă la aceste campionate.

în confruntările juniorilor mici 
s-au impus cu autoritate tinerii 
luptători de la Petrolul Ploiești 
(antrenor Ion Radu), care au cu
cerit patru titluri de camn oni. Un 
alt centru puternic la aeeei stil se 
anunță a fi Școala sportivă din O-

pre- 
ce 
Ia 

ase- 
an-

lra 
Covaci $i Andrei Elekeș), care. în 
afara celor doi campioni, au 
zentet mulți sportivi talentați 
s-au clasat pe primele locuri 
categoriile lor. Se cuvine, de 
menea, evidențiată activitatea
trenorului Ștefan Isfache (Gloria 
Buzău), ale cărui eforturi (activea
ză de mai puțin de trei ani, la Bu
zău) au fost răsplătite de compor
tarea frumoasă a elevilor săi 
Manele și Vasile Stănescu. 
se cuvin și antrenorilor de 
sp. 2 Constanța (Ion Ludu) 
so. Tg. Mureș (Francisc Gyarmati, 
Francisc Bolla), care au prezentat 
mulți sportivi bine pregătiți.

Mihai 
Laude 
la Șc. 
și Se.

Mihai TRANCĂ

la Constanța este ilustrată șl de această foto-Frumusețea întrecerilor de . _ .
grafie, in care tulceanul Dumitru Popa executa o centurare laterală cu 

unul dintre adversarii săi

Campionatul republican masculin 
va fi reluat prin etapele a 25-a, 
a 26-a și a 27-a, care se vor desfă
șura vineri, sîmbătă și duminică în 
sala Floreasca. Programul jocurilor 
este următorul (între paranteze, 
rezultatele din tururile anterioare) : 
VINERI, DE LA ORA 10 : IEFS — 
Steaua (34—92, 72—103), Rapid — 
,,U“ Cluj (60—77, 62—106) : DE LA 
ORA 15,30 : Academia Militară — 
Farul (44—54, 54—75), Politehnica 
Cluj — Dinamo (67—103. 59—96), 
ICHF — Universitatea Timișoara 
(70—69, 75—57), Politehnica Bucu
rești — Voința (69—73. 69—63); 
SÎMBĂTĂ, DE LA ORA 10 : Farul
— Politehnica Cluj (69—67, 45—62),
Steaua — Rapid (89—69. 98—66) ;
DE LA ORA 15.30: Univeraitatea 
Timișoara — Academia Militară 
>32—61. 100—59). Dinamo — IEFS 
(96—86, 120—56). ,U“ Cluj — Poli
tehnica București (91—70. 60—51), 
Voința — ICHF (46—63. 61—102) ; 
DUMINICĂ. DE LA ORA 8 : Poli
tehnica Cluj — Academia Militară 
(63—53. 64—57), ICHF — 
(59—72, 
«oara — Voința (69—49.
IEFS — Farul (81—57, 69—63). Po
litehnica București — Steaua 
(76—85, 74—93). Rapid — Dinamo 
(57—75, 63—103).

IN DIVIZIA B. PENULTIMA 
ETAPĂ

în penultima etapă a diviziei B, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate î MASCULIN : IEFS II — 
Progresul București 76—59 (41—31), 
ASA Bacău — Politehnica Galați 
50—71 (20—35), Constructorul Arad
— Olimpia Sibiu 100—69 (42—35), 
Voința Timișoara — Știința Mediaș 
79—64 (33—39), Politehnica Iași — 
Rapid CFR Galati 84—61 (44—27), 
Mureșul Tg. Mureș — Crișul Ora
dea 63—59 (34—30). PTT — CSU 
Pitești 67—65 (34—32) — meci foar
te echilibrat. în oare s^au înfruntat 
contraatacurile bucure?tetelor și ac
țiunile poziționale ale piteștenilor. 
De menționai că în ultimele secun
de oaspeții au avut mingea, au 
aruncat la coș, dar au ratat. Au în
scris Nicolae 20, Dumitru I 19, Bur- 
cea 16, Coman, Stănoiu și Dumitru 
II cite 4 pentru PTT, respectiv Zi
guli 15, Năstase 14. Sufariu 12, 
Tonca și Ababei cite 10, Cornea 4. 
Au arbitrat P. Spini și St. Palici; 
Universitatea București — Știința 
Ploiești 59—50 (27—29) — baschet- 
baliștii de Ia Știința s-au impus 
multă vreme datorită rapidității 
execuțiilor tehnice, corectitudinii 
blocajelor, bunei circulații a min
gii și jucătorilor, conduclnd pînă 
în ultimele trei minute. Bueurește- 
nll s-au ținut de adversarii lor ca 
„umbra", și în final. lărgind dispo
zitivul apărării în zonă, și-au îm
piedicat adversarii să arunce de la

I 
semidistanță. In schimb, ei și-au 
intrat „în mină", au fructificat toa
te ocaziile și au cîștigat. Au înscris 
Bulancea 20, Cr. Angel 18, Gheor- 
ghițescu 8, Dumitran 7, L. Andreițu 
6 pentru Universitatea, respectiv 
Barbu 18, Hernandez 10, Station 10, 
Buda 6, Surugiu 6. Au arbitrat V. 
Pruncu ți Em. Răducanu ; CSM 
Iași — CSU Brașov 2—0, în min. 
38, la scorul de 75—75, oaspeții au 
rămas intr-un singur jucător și, 
conform regulamentului, meciul a 
fost întrerupt; FEMININ : Inst. Pe
dagogic Tg. Mureș — ȘMtata Sf. 
Gheorghe 94—46 (53—26), Universi
tatea Iași — CSU Galați 67—47 
(33—23), Metalul Salonta — Con
structorul Arad 85—45 (40—22), Uni
versitatea Craiova — Rapid Deva 
61—33 (27—18), Universitatea Bucu
rești — Olimpia București 43—52 
(19—30), Arhitectura — Progresul 
București 51—52 (25—18).

Rezultatele au fest transmise de 
corespondenții C. Popescu, S. 
niță, Șt. Gurgui, Șt. Iacob, Gh.

Ne- 
Co-

,U" Cluj
76—71). Universitatea Ttati-

81—71),

trău, C. Cretu, Al. Nour, Tr, Tudo 
se, D. Diaconescu, C. Albu și 
Andreiță.

CELE MAI EFICIENTE 
JUCĂTOARE

Gh.

clu-
COȘ-

în urma disputării turneului 
jean, în fruntea clasamenizjku 
geterelor campionatului republican 
se află SUZANA SZABADOS 
(IEFS) cu 394 p, urmată de : 2. 
Dorina Suliman (Rapid) 386 p, ■ 3. 
Ecaterina Savu (Politehnica) 373 p. 
4. Elena Opriciu (Voința Tg. Mu
reș) 372 p, 5. Eldiko ViHanyi (Uni
versitatea Timișoara) 329 p, 6. An
gelica Tita (IEFS) 321 p, 7. Olimpia 
Neta („U“ Cluj) 319 p, 8. Diana 
Mihalic (Sănătatea) 309 p, 9. Ga
briela Ionaș (Voința București) 300 
p, 10. Liliana Rădulescu (Voința 

coșgeteră, 
mai jucat în 
relua act.ivi- 
după cîteva 
campionatul

10. Liliana Rădulescu 
București) 294 p. Fosta 
Gabriela Ciocan, nu a 
ultimele etape și va 
tatea competitională 
luni. Ea 
înscriind

a încheiat
275 p.

numai pina 
la20 MAI

1 gS»1 Kt a Ak?' *1 fess
•
•
*

1 Vi

Tirgul de primăvară — tirgul noutăților :
O gamă variată de confecții ți tricotaje de seron în modale, 

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

cole de imbrăcăminte de sezon la prețuri avantajoase I
Rețineți I Tirgul de primăvară — tirgul noutăților I
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PE AGENDA LOTULUI DE JUNIORI, REUNIT AZI

MIȘCAREA IN TEREN,
FURNIZOARE DE DINAMISM,

DE SPECTACOL

LA ORDINEA ZILEI

720 DE MINUTE
DE OBSERVAȚII 

Șl CORECTITUDINEA 
CAMPIONATULUI PATRU MECIURI DE VERIFICARE...

încă 720 de minute ale obser
vației ți cumpănirilor i minutele 
etapei de astăzi, oferite ca ultim 
examen al jucătorilor-selecționați 
pentru jocul de la 27 mai. Ieri, 
la reuniunea Biroului federal, 
Valentin Stănescu și-a prezentat 
propunerile privind aleșii lui. în 
mod cu totul normal, alegerile 
lui s-au oprit asupra marii majo
rități a jucătorilor care au făcut 
deplasarea la Tirana. Rămîne ca, 
după etapa de astăzi care — să 
sperăm — nu va face vreo „vic
timă" printre selecționați, să se 
reunească la București cei ce vor 
începe pregătirea propriu-zisă a 
partidei.

Sigur că n-ar avea rost, n-ar 
exista nici timp, pentru ca ideea 
generală de joc, propusă pentru 
întilnirea cu fotbaliștii albanezi, 
să fie structural schimbată ; mai 
cu seamă că partida de la Tirana 
n-a avut sută la sută caracteris
ticile unei Întreceri în deplasare 
și, în consecință, multe dintre si
tuațiile care se vor ivi în întîlnl- 
rea de la București au apărut și 
în partida de la 6 mai de pe 
stadionul „Kemai Stafa“. Sigur 
este că absolut toate comparti
mentele vor suporta, peste 11 zi
le, o presiune infinit mai mare 
sub toate raporturile — psihic, 
fizic, tehnic și tactic — din partea 
unui adversar cu un potențial 
dublu în momentul de față, ra
portat la cel exprimat de unspre- 
zecele albanez. în asemenea con
diții prezentarea a 11 titulari în 
perfectă stare de sănătate consti
tuie prima condiție ; în asemenea 
condiții, atît măsurile pentru re
stabilirea lui lordănescu și Du
mitru, alături de atitudinea clu
bului Steaua de a nu-i utiliza, 
sigur pe primul, eventual și pe 
al doilea, în jocurile de campio
nat, se cere și ea remarcată. Să 
sperăm că cei doi vor fi pe deplin 
refăcufl și apți de marile efor
turi pretinse de jocul de la 27 
mai ; mai cu seamă lordănescu 
-tore n-a mai jucat de mult în 
'uimpionat. Păcat că o apare-t 
inofensivă căzătură, într-un duel 
fără importanță la mijlocul tere

nului, l-a făcut indisponibil pe 
Dobrin. Medicii opinează pentru 
un tratament de două săptămlnl 
pe care internaționalul piteștean 
trebuie să-l urmeze spre a-șl vin
deca clavicula. Păcat, pentru că 
atît pentru tehnicienii cît și pen
tru jucătorii echipei R. D. Ger
mane jocul său era o necunoscu
tă și putea folosi, eventual, echi
pei noastre naționale. Dar avem 
încrederea că cei rămași in cursa 
pentru cele 11 tricouri ale repre
zentativei vor fi în cea mai bună 
dispoziție și animați de aceleași 
admirabile sentimente demonstra
te în jocul de la Tirana.

Dar, astăzi, este „la ordinea 
zilei" și campionatul. Lingă atî- 
tea doleanțe față de această com
petiție atît de iubită și de cău
tată (duminică, în ciuda timpului 
nu peste tot prietenos, s-au în
registrat frumoase cifre de spec
tatori), doleanțe adeseori amina
te, o exprimăm si pe aceea a A- 
PĂRARli SPORTIVE, CORECTE. 
A ȘANSELOR. Nu dăm crezare 
zvonurilor, șușotelilor care anun
ță cu săptâmîni înainte scorul 
din cutare sau cutare med. deși, 
prin nu știm ce ciudate coinci
dențe, uneori aceste scoruri se 
adeveresc ; nu vrem și nici nu 
avem temeiuri să aruncăm bă
nuieli asupra vreunui m?ci sau 
vreunei echipe. Avem însă dato
ria să atragem atenția asupra o- 
bligației competitoarei''r de a ju
ca CINSTIT, indiferent de poziția 
in clasament si de nevoile par
tenerului de întrecere. Obligația 
revine șl celei care răspunde de 
corecta, de legala desfășurare a 
campionatului, federației de spe
cialitate. Credem că e cazul o 
supravegherea tuturor partidelor 
de prima divizie să fie făcuta ere 
ajutorul celor mai competent! 
observatori ai săi. t’n final de 
competiție care se ananță avi de 
pasionant, așa de favorabil sur
prizelor. trebuie apărat prin toa
te mijloacele spre a se bwewra de 
o atrnovfcră de deplină corecti
tudine.

Eftne IONESCU

Astăzi se reunește în Capitală lo
tul național de juniori care se va 
pregăti la Snagov pînă la plecarea 
spre Fonte dei Marmi, localitatea 
de reședință a echipei noastre în 
timpul turneului final U.E.F.A.

Pentru această ultimă perioadă 
de pregătire dinaintea extrem de 
dificilelor partide din grupa A (cu 
Italia — 31 mai. R.F. Germania — 
2 iunie. Norvegia — 4 iunie) au 
fost coc vocali următorii jucători:

VA INVITĂM LA
Cit de mari schimbări a produs 

acest retur Ia ierarhia echipelor, vă 
da;i seama, stimați ctitori, parcur- 
gînd arest CLASAMENT AL RETT - 
KlLll, în care Sport»! studențesc 
șl C-S-M. Re-dța se află în partea 
superioară a clasamentului, iar 
Strana sl Jial 1= uitucul 1-d _sfert*.„ 
Clasamentul mai ev.ăerțlaxă ferma 
constantă a Univers.tâții Craiova în 
areavU prznăvară. ceea ce t-a adus 
locul 1 In caubrnl general, sal
tul taț-rrertt tuez al formație* eaaa- 
pioane, F. C. Argeș. 2ață de cele opt 
etape ale eratad. ea șl ccasțxxnarea 
Hria-ă ■ fr-rr-arâce dri Caf.

SFORTDl STUGEITESC-R*IV FliST (OLD-BOYS) 0-1 (0-0)

aăader*. a atus Lc an laea 'Tt.~e 
deoă ectupe aiirlaraae foaca ja- 
căton oe la Socriul «saâes.ase s 
IXnar R La erpăxg nai jac 
coectacâ-M. V-ha'ișr boceri a: 
oXrtt nctoră la Ltxtă ca acor-d 

durea și Negruțiu — portari ; Chi- 
vu, Cotigă, Naghi, Negru țiu, Belodi, 
Cucută și Agiu — fundași ; Iuga, 
Hurloi, Băcescu, Bălăci și Muntea- 
nu — mijlocași; Crișan, Stoica, Ră- 
ducanu, Șumulanschi și Petrișor — 
atacanți.

Programul și obiectivele lotului 
pînă în 29 mai, ziua plecării îh 
Italia, ne-au fost comunicate, ieri, 
de antrenorul principal, Constantin 
Ardeîeanu.

0 COMPARAȚIE
Așadar :

L F. Q Argeș (12) 8 6 2 0 14- 3 14
2. Univ. Craiova (7) 8 6 1 1 13- 8 13
X C.FJL (4) 8 3 5 0 11- 5 11
4. Sp. stud. (.16) 8 2 6 0 9- 6 10
i CJS.NL (15) 3 3 3 2 12-10 9
6. Dinamo (5) 8 4 1 3 11-10 9
7. St. roșu (3) 8 2 4 2 13- 7 8
a S. C. Bacău (9) 8 2 4 2 5- 8 8
9. .U- Cluj (11) 8 2 3 3 6- 8 7

ia F. C. Const. 6) 8 1 4 3 11-11 e
ÎL Rapid (14) 8 1 4 3 8-10 6
IX A-S-A. (13) 8 3 0 5 7-10 6
11 Steaua (2) 8 1 4 3 3- 6 6
14. Jiul (6) 8 1 3 4 9-12 5
IX Petrolul (10) 8 1 3 4 3-11 5
16. U.T A (8) 8 1 3 4 +14 5țo paranteze, pentru o maii ușoară
comparație. locurile ocupate de echi
pe după primele opt etape ale tu
rul ci.

a _ aluLat următoarea formație : 
Suășar (Petru) — Colceriu (Anton), 
Mia (Cică', Urseanu. Rădulescu — 
L Pwtita. Xakșai (Mafteuță) — 
Eeî m (M. Popescu), Banciu. Pălș, 
Sawi

?-rrarsa acestei înffiniri va avea 
log la ZI mal la Ruse.

— Mă îngrijorează faptul că unii 
dintre titularii echipei nu se află 
în plenitudinea forțelor, fiind ac
cidentați sau refăcuți doar parțial 
după traumatisme suferite de cu- 
rînd. Capacitatea de efort a fiecărui 
jucător convocat va fi testată pe 
durata unui „ciclu turneu final 
U.E.F.A.". Adică în trei meciuri 
dificile susținute în șase zile: joi 
17 mai, cu C.S.U. (la Galați), du
minică 20 mai, cu Lotul de tineret 
sub 21 de ani (la Snagov) și marți 
22 mai, cu Gloria (la Buzău). Al 
4-lea meci îl vom susține la 27 mai, 
în București, cu una din echipele 
divizionare A. Această partidă va 
pune punct pregătirilor pentru 
marea încercare a promoției de ju
niori 1973, confruntările cu Italia 
și R.F. Germania...

CLASAMENTUL

LA TINERET-REZERVE
1. Dinamo 23 12 6 5 39—23 30
2. Petrolul 23 11 7 5 34—20 29
3. „U“ Cluj 23 12 3 8 40—24 27
4. C.S.M. 23 10 6 7 32—31 26
5. Steaua 23 10 5 8 46—28 25
6. F.C. Const. 23 10 4 9 34—31 24
7. U.T.A. 23 10 4 9 21—19 24
8. Sp. stud. 23 9 5 9 31—36 23
9. U. Craiova 23 10 2 11 34—34 22

10. St. roșu 23 9 4 10 22—24 22
11. F.C. Argeș 23 9 4 10 26—28 22
12. Jiul 23 9 3 11 27—35 21
13. Rapid 23 7 4 12 24—36 18
14. C.F.R. Cluj 23 7 4 12 29—42 18
15. AS A. 23 6 6 11 26—44 18
16. S C. Bacău 23 8 1 14 36—52 17

Au fost atît de rare meciurile de 
bună factură tehnlco-tactică în ulti
ma vreme, îneît acest Dinamo—Ra
pid ne furnizează, în continuare, 
teme de discuție.

Ce anume i-a conferit atîtea a- 
precieri pozitive, binemeritate de 
protagonistele partidei-vedetă 7

Tehnicieni ai fotbalului nostru, cu 
care ne-am consultat după joc, au 
fost unanim în a argumenta NIVE
LUL VALORIC AL DERBY-ului e- 
tapei a 23-a prin MIȘCAREA ÎN TE
REN, prin travaliul depus de elevii 
lui Dumitru Macri și Ion Nunweiller 
care — deși într-o partidă de mare 
miză pentru ambele tabere — s-au 
angajat splendid la efort, așa cum 
ar trebui să procedeze, de altfel, cit 
mai des cu putință.

într-adevăr, referitor la fotbalul 
modern, competitiv, s-au tot făcut 
numeroase trimiteri, în ultimul timp, 
la partide disputate peste hotare și 
iată cum Rapid și Dinamo ne-au de
monstrat că așa -ceva e posibil și pe 
terenurile noastre, că șl jucătorii ro
mâni sînt capabili de efort prelungit, 
de acel indispensabil suport fizic ce 
pune în valoare incontestabile cali
tăți tehnice, tactice și de voință.

înregistrările noastre, care-și pro
pun să sublinieze nota de elasticitate, 
ne vorbesc, elocvent, de preocuparea 
ambelor echipe de a imprima densi
tate, plenitudine jocului, printr-o par
ticipare efectivă — fiecare cu „ar
mele" ei — la cele două mari ac
țiuni, momentele de posesia mingii 
sau acelea in care se încearcă recu
perarea ei.

Rapid de pildă (ceva mai pru
dentă, duminică, decît partenera de 
întrecere) s-a strîns, constant și me
todic, aducînd în sprijinul apărării 
imediate încă doi-trei jucători, dar 
n-a pregetat, cînd a fost cu putin
ță, să riposteze și cu sprijinul unor 
jucători din ultima linie. Și dacă în 
minutul 25, de exemplu, fundașul 
Pop l-a salvat pe Kăducanu de pri
mirea unui gol (ce mare moment 
psihologie a însemnat respectiva 
fază!), scotînd in extremis, același 
Pop a apărut, puțin mai tîrziu, ful
gerător în atac, șutind, în două rîn- 
duri, periculos spre buturile apărate 
de Cavai.

Pop n-a fost un exemplu singular 

în această privință i Grigoraț șl Bog 
au urcat șl ei spre linia lntll.

De partea cealaltă, Dinamo, car» 
a deținut superioritatea teritorială, 
ne furnizează mai multe șl mai des» 
participări ale fundașilor și ale mij
locașilor In susținerea ofensivei. Cel 
mai constant este veșnic neobositul 
Dinu (prezent și cu șase încercări 
de finalizare !) dar pe carnetul nos
tru figurează la capitolul șuturi spre 
poarta lui Răducanu, și Cosma, și 
G. Sandu, și, mai ales, Deleanu. (In 
excesul lor de zel — este cazul, to
tuși, s-o spunem, Deleanu șl Cosma 
s-au hazardat chiar în cîteva rînduri 
prin urcările lor în atac, fără ca alți 
coechipieri să sesizeze aventurile lor 
pentru a-i suplini, temporar, în zo
nele lor. O carență de luat în seamă).

Tot din înregistrări, firește, putem 
semnala numeroase prezențe ale mij
locașilor și ale înaintașilor — din 
ambele formații — în situațiile de 
reflux ale echipelor lor : ale lui Dinu 
și Sătmăreanu II, ale lui Mircea Lu- 
cescu (care, la acest capitol, rămîne 
cel mai semnificativ exemplu de ge
nerozitate, de altruism) șl Doru Po
pescu — la Dinamo ; ale lui Savu, 
Petreanu, Angelescu și chiar ale vîr- 
fului de atac, Neagu’ — la Rapid.

Acest joc de mișcare, de cvasi- 
permanent du-te-vino a generat spec
tacolul fotbalistic din partida vedetă 
a cuplajului interbucurestean, confe- 
rindu-i DINAMISM, CULOARE, In
tr-un cuvînt, CALITATE !

Cît de mare a fost contrastul, în 
această privință, cu ceea ce oferise
ră Steaua și Sportul studențesc in 
deschiderea de pe „23 August",..

G. N1COLAESCU

ASTĂZI, LA SIBIU

SELECȚIONATA SERIEI A ll-a 
A DIVIZIEI B-COMBINATA 
DIVIZIEI SECUNDE A UNGARIEI

„ATLETISM. CONSTANTIN STAN VIZEAZĂ GIMNASTICĂ MARGINALII LA FINALA MAESTRELOR

ȘI RECORDURILE MONDIALE LA 3 ȘI 5 km MARȘ!
După Dumitru Paraschivescu (1949), 

Iolanda Balaș (1956—1951), Viorica 
Viscopoleanu (1968) și Argentina Me
nii (1972), Constantin Stan este al cin
cilea sportiv român care-și înscrie 
numele pe tabelul de onoare al r;- 
cordmenilor mondiali de atletism ia 
seniori.

Duminică după cum se știe, el a 
înregistrat în cursa de 10 km marț 
timpul record de 41:29,2, ară tind o 
formă sportivă și un mers plin de 
eficiență care l-ar putea duce și 
spre alte performanțe de prestigiu. 
Elevul antrenorului Dumitru Paras- 
chivescu este în vîrstă de 23 de ani 
si face parte din asociația sportivă 
P.T.T. Antrenorul său ne-a declarat 
că, nu peste multă vreme. Stan . î 
încerca doborirea recordurilor mon
diale de 3 și 5 km, pe pista stadio
nului Republicii (conform regulamen
tului internațional, recorduri mon
diale în cursele de marș, indiferent 
de distanță, trebuie obținute, In mod 
obligatoriu, pe pistă).

Stan s-a făcut remarcat încă de 
acum cîțiva ani. Ca junior. In 1969, 
cu 47:35,6 pe 10 km, el deținea una 
dintre cele mai bune performante 
continentale, iar ca senior, după 
cum se vede, confirmă din plin. A- 
cest tînăr sportiv va lua startul, la 
sfîrșitul acestei săptămini, In cursa 
de 20 km din cadrul importantei 
competiții internaționale de marș, în 
Capitală. Alături de atleți reputațl 
dinjfeai multe țări, Constantin Stsn 
are acum fericitul prilej de a îmbu
nătăți sensibil valoarea recordului 
republican (pe șosea) al acestei dis
tanțe.

Iată, pe sc-rX. «aăaeJ
luția pe aai a

W kJ« S kB » te

1967 M«U — —
4S?«J* — —

—
ist® 442X6 1-33 —
1971 43ă6.« 1-33
1971 129-57J
1973 41294 — —

Constantin Stan deține, la această 
oră, recordurile republicane fct trei 
probe l 5 KM — 2S27J București 
13.5.1973, 10 KM — 415SJ Bcturesd 
13.5.1973 și » KM — L393T4 B-ră
rești 16.6.1972.

fL'rtX-» df» pgj jj

I O -ri-rt.4
C«i Cbncein a hrhrtsț de 

tzjTh C.'-v»— trij» i**i'i.c asp;ran:e 
a âe fc*jȚ,*y «je r
eLr. O bană r_~ eoecu.-*. ea

ÎWSEMWĂRt DE LA CCXUÎSUL WXJOBLOt I
• Cele 9 record ari ireaebbcsse e- 

galate sau doborite arată • creMete 
evideută a valorii șei IwiiUsr. b 
ciuda faptului ci pim ataAwuM 
Gloria fusese series focetcată de 
pieile care au căruț in ar-ăre-je m-e 
ia Arad.
• Performerul conți șutat a lost, 

indiscutabil. ti nărui atlet de b Vi
itorul Bur. Vasile Tudorel (attreooe 
N. Păcurarul care a realizat La îaa- 
gime un rezultat excelent de 7JB i 
cu care se înscrie printre faverițu 
primei ediții a earnirtiabr m:~- 
diale școlare de atletism <fcn luna 
iulie.

• Organizatorii s-aa stillalt. sl 
în cea mai mare măsuri eu înmiit, 
să asigure cadrul de desS'urare a

■ a se-aa • jeaexe âa cjputa pen-
i lae. Trpaa eî de nîobi-

■ ..-fare »-a rrrtrrr at șâ a doua zi,
aynae. ceea ce nu 

, ba e decri ai a-**.»» - .ce aemulțu-
■ Tea ctix ce-4 r^&oac marile ca-
j —s. pa» dovedite atit
I ae «âiereat la *c%. proba in care 
I * ci«».'. de • nsanierâ irnpreszo- 
I hbe-4 îi -ui de casnjMpană a țării.

pirite, brmirul candidate- 
la de camp-aană absolută

, ș-> £sriat la ace»tă ediție doar 
. ce au poate. în nici
I aa haz. si tadramească pe cineva. 

Bodl-a Sacda. lchana Simonfi sau 
; Maria An:_rr-e. deși cu comportări 
I rier-.axri. ru drsprn încă de forța 
I de a dwaiaa o întrecere, de a ata- 
I ea vfrtal itraifiiiii cu șanse de suc-

ces. Gabriela Trușcă nu este încă 
complet refăcută după accidentul 
suferit la mină, astfel că ea a avut 
o prezență mai puțin convingătoare 
dec; ne-am Ti așteptat Ni s-a pă
rut ia «ch:mb. imr-un evdmt pro
gres Aureiia Dobre. al cărei talent 
va C cu îiguranțl concretizat cit 
de curind Ia e'.xluțu și mai bune.

Mesul cu seiec-pcnata R P. Un- 
£5re de la sLr».:-_l acestei săptă
mâni se îndeamnă si ne punem 
r :r*: _rea ; ce echipă vom putea 

aliaia vineri și slmbătă spre a ob- 
ime victoria ? N-am putea spune că 
răspunsul e ușor de dat, mai ales 
cacă ne gindim că Alina Goreac 
are entorsă la piciorul sting, iar 
Anca Grigoraș acuză dureri la co
tul drept.

Iată, așadar, că nu sînt atit de 
muite motive să fim prea optimiști 
după trecerea ta revistă a forțelor 
gimnasticii noastre feminine. Mai 
ales dacă avem ta vedere* obiecti
vele propuse pentru următorii doi 
ani. E necesar ca toți antrenorii 
noștri să ințeieagâ că nu numai 
de la Nadia Comâneci trebuie să 
se aștepte performanțe înalte, re
zultate de mare prestigiu interna
țional. Cr. așa cum s-au prezentat 
lucrurile la recent încheiata finală, 
atit de săracă ta concluzii opti
miste, pare să evidențieze accep
tarea aproape unanimă a ideii că, 
dacă avem un liceu de gimnastică, 
atunci de la el trebuie să vină to
tul. Ceea ce. s-o recunoaștem, nu 
e deloc bine.

Alina Goreac. deși accidentată, s-a 
prezentat duminică dimineața la fi
nala de la bîrnă, obținînd a doua 
notă din concurs — 9,45 și medalia 

de argint

Dar, despre cum s-a ajuns la 
această situație, mai ales prin „dis
pariția* ta mai puțin de un an a 
șase gimnaste (1), care în iulie tre
cut aspirau la selecția în echipa 
națională, într-un număr viitor al 
ziarului.

Pentru prima oara in atest an

CAMPIONATELE M
Dlndu-se curs unor idei mal vechi șl 

cerințelor mereu crescinde ale atletis
mului contemporan, în zilele de 7 și 8 
iulie va avea loc la Atena, pe stadionul 
Karalskakis, prima ediție a Campiona
telor mondiale școlare.

Compptiția se va organiza numai la 
probele masculine, haremurile prevăzu
te pentru participare fiind următoarele : 
IM m - 11,0 ; 400 m — 51,0 ; 800 m — 
1:58,0 : 3 000 m —.9:00,0 ; 110 m garduri 
— 15.7 : înălțime — 1,90 ; prăjină — 3.80 ; 
lungime — 6,80 ; triplusalt — 14,00 ; greu
tate (6 kg) — 14,00 ; disc (1,5) — 48,00 ; 
SUlită — 58,00.

Slnt admiși în concurs elevil-atlețl 
născuțl în anul 1956 și mal tineri, cite 
unul la fiecare probă.

Iată cîteva exemple privitoare la cele 
mai bune rezultate europene la unele 
probe, comparativ cu cele mal bune re
zultate românești:

100 m : 10,6 U. Gemăt (R.F.G.) și S. 
Stoliarov (U.R.S.S.) — 10,6 V. Dumitrescu.

400 m : 48,5 A. Jăger (R.D.G.) — 49,2 
W. Kraus.

înălțime : 2,07 J. Wrzosek (Polonia) — 
2,07 D. Oprea.

NDIALE ȘCOLARE
Lungime : T.ri L. Svezdla (U^S-S.: — 

7.38 Vasile Tudoreh
Așadar, trei atleți (XXamitrescss. Oprea 

și Vasile), «le căror rezultase ifos. M 
această oră, cele mal valoroase ffin E»- 
ropa.

In afara acestora aa șanse peulr» w 
zultate bune, care să-t indrepcbeasK* 
la selecționare. Adrian Ița 1*4 la IN b. 
Adrian Calimente 14.9 la 11» m gării-- 
Alexandru Fdlop 1S,« ia :• r. Nlessee 
I.ovișteanu a :02.0 la 3 M* m. CsujtiBtis 
Ciupiea (46.64) și Coloman Coodora'i 
(46.52 m) la aruncarea disc ilu- Ov-afta 
Cionca 1:57,0 la 8W m. Comei Preda 
(15,53 m) și Victor Grigore (1S.U 5a 
aruncarea greutății, surcea Meșter <i» m 
la suliță) și alții

Desigur, competiția care va reohl la 
start atleți din mai multe continente, ra 
prilejui rezultate de un ridicat nivel teh
nic. Atlețil noștri continuind pregădeee 
în ritm accelerat au posibilitatea U se 
impună printre protagoniști. Concursul 
din 9 iunie este decisiv pentru Oelrit- 
varea echipei.

a-er-

cr-«4. Pries-tara «fieaesae-
„ ti acre âeciaba» taLtâii 
escocrert eJeenette ca po-

• Ci 7 i e>-.a Uereda! te
i Ctso^se* Maare! si-au
se sac--, sarsere le^hsl
tar- OMt la rt.:d ăro-

« it —»-i* ---4
• Un aoect neplăcut ne-a fost 

sr^iza? ăe -nul dintre cei mai bvrri 
ar-33'ători de ciocan din tară. Ște
fan Lerihel din Brasov. Acestuia nu 
i se uetfjte să efectueze aruncări 
pe stanânetil Uceolui 2 din Brașov, 
nid chiar alircl cind nu este ni-

• Pe „harta* tirtisă'.orilor au apă- 
rut maae n*i de unități, pe care le 
—se-n-Am m satisfacție: Liceul Ion 
Slavici Arad, Școala sportivă Gloria 
Arad. Șccnb sportivă Botoșani, Po- 
Iitehnica Timisoara (iată că se poate, 
dană se VRE A. ca și cluburile uni
versitare să-și formeze ri secții de 
■ .ni~ri). Școala sportivă Bistrița, 
Școala SDcrtivă Galați etc.

N. MIHAIL

B CANOTAJ I DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN NOUL SEZON
(Urmare dfc, pag i)

BUCUREȘTENII AU AȘTEPTAT Șl OASPEȚI ÎN BUCEGI
Seria alpiniadelor organizate de 

C.M.E.F.S. București prin comi
sia sa de specialitate a fost des
chisă, recent, cu întilnirea desfă
șurată în masivul Bucegi. în a- 
ceastă etapă de debut s-au putut 
efectua trasee alpine de la gradul 
II la V, precum și ascensiuni în 
văile alpine unde se menține încă 
zăpada. Pentru alpiniștiî începă

tori, candidați la categoria a IlI-a. 
parcurgerea acestor văi a fost con
siderată ca o probă de iarnă.

Au participat secțiile de alpi
nism ale asociațiilor sportive din 
București exceptînd I.C.P.A. Se 
aștepta de asemenea și o prezență 
din partea unor secții din Brașov 
și Zămești (Universitatea Bv.. Crea
ția Bv. și Torpedo Zămești).

Primele trei locuri în clasament 
au fo6t ocupate de : 1. I.P.G.G., 2.

Grivița Roșie, 3. Sănătatea (toate 
din București).

Este de subliniat disciplina e- 
xemplară a tuturor participanților 
fapt ce a contribuit la buna des
fășurare a acestei întîlniri alpine. 
Următorul episod al alpiniadei mu
nicipiului București va avea loc în 
masivul Piatra Craiului, regiunea 
Curmătura, în zilele de 22—24 iu
nie.

Dionisîe COLAN — coresp.

TURE DE INIȚIERE SUB CONDUCEREA MAEȘTRILOR
Secția de specialitate a asociației 

sportive „Sănătatea" din Capitală, 
va organize în cursul acestei veri 
un ciclu de excursii pentru iniție
re în alpinism. Noul președinte a! 
secției. It. col. farm. E. Boteanu, 
ne-a informat că a obținut acordu
rile respective ca aceste ture de 
inițiere să fie conduse de specia
liști cu o vastă experiență în es
caladele alpine chiar dacă aceștia 
activează sau sînt antrenori în alte 
asociații sau cluburi. Este vorba 
despre maestrul emerit al sportu

lui Emilian Cristea, maeștrii spor
tului Petre Bogoiu, Dumitru Chivu, 
Paul Fozocoș, Nicolae Naghi, Matei 
Schen ș.a.

Este un frumos exemplu de co
laborare în slujba promovării al
pinismului pentru care se cuvin 
felicitări atît inițiatorilor cît și ce
lor ce au înțeles să sprijine dez
voltarea acestui sport cu profund 
caracter utilitar.

Turele inițiate de A. S. Sănăta
tea se vor organiza numai în ma
sivul Bucegi după următorul pro

gram : 17 iunie: Valea Bujorilor, 
Creasta Morarului ; 8 iulie : Valea 
Gălbinele, Colțul Gălbinele ; 29 iu
lie : Valea Albă, Brîna Coștilei ; 19 
august : Valea Țapului, Hornul As
cuns ; 9 septembrie : Circurile Văii 
Albe, Brîna Aeriană, Creasta Văii 
Albe ; 30 septembrie : Valea Seacă 
a Caraimanului ; 21 octombrie : 
Vîrful Picătura.

înscrierile se primesc cu cel pu
țin 10 zile înainte de tura respec
tivă la sediul A. S. Sănătatea (str. 
Buzești nr. 16—18, tel. 15.52.49).

cea la dlsputoie jxxilui val", 
coneumate in cea de a doua zi a 
eompeepet.

La juniori, pe un tzaseu în lun
gime de 5M0 m, am remarcat evo- 
taiia reprezentanților Școlii spor
tive nr. 1 București, care au eucerit 
docă titluri de campioni și un loc 
trei. Victoria categorică a echipaju- 

de 4 — 1 rame Oi. Hupoio, Gh. 
Kleîseh. D. Popescu. V. Romanică 
— S. Oprea) a fast neașteptată, cu 
atit mai mult cu cit pînă la sosirea 
sa, foile de concurs consemnaseră 
și diferențe de., o secundă (!) între 
schiturile pornite din start înaintea 
bucureștenilor. Stihii „curat" al 
elevilor prof. Cresa Caragheorghc, 
cadența lor foarte bună și pregăti
rea fizică excelentă au fost atribute 
cu care echipajul Șc. sp. nr. 1 și-a 
întrecut redutabilele adversare : 
Rapid București, Ceahlăul Piatra 
Neamț și Șc. sp. Constanta. Cea de 
a doua victorie a elevilor bucureș- 
teni — scontată, de această dată — 
a fost la 2+1, unde finaliștii cam
pionatelor europene de tineret de 
anul trecut, E. Ghiță și D. Nimu, 
avîndu-1 la cîrmă pe debutantul 
Sorin Oprea, au făcut un adevărat 
„galop de sănătate", cîștigînd cursa 
detașat. E adevărat, aici a existat 
și o... contestație (!), dar ne propu
nem să revenim asupra acesteia 
într-un număr viitor.

Subliniind comportarea foarte 
bună a reprezentanților clubului 
Steaua în probele de 2 v (frații 
Florian și Vasile Grigore), 2 f.c. (G. 
Purcaru și V. Aniței) și simplu (W. 
Lambertus), vom trece la „tineret", 
unde sportivii clubului militar au 
dominat categoric, cîștigînd trei din 
cele patru probe. Cea mai frumoa
să impresie ne-a lăsat-o echipajul 
de 2 f.c., alcătuit din M. Barcan 
și V. Nicolae.

Desfășurate sîmbătă după amia
ză, probele junioarelor au eviden
țiat din nou buna pregătire a spor
tivelor de la Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești. Cu excepția cursei de 4 + 1 v, 
unde s-au clasat pe locul IV, schi- 
fistela profesoarei Doina Bă-Iașa 
(multipla noastră campioană) au 
ocupat de fiecare dată un loc pe 
podium. Cea mai bună performan
tă a obtinut-o echipajul de 2 f.c. 
(Doina Ilie și Doina Tudor), învin-

gâtor detașat în fața Metalului 
București și Școlii sportive Timi
șoara — 6ecții care au dovedit și 
ele preocupări majore în pregăti
rea junioarelor. O remarcă specia
lă se cuvine a fi acordată și tinerei 
reprezentante a U.T. Arad, Maria
na Lucaciu (pregătită de prof. I. 
Moțica) care, la numai două luni 
de la inițierea in tainele canotaju
lui, a obținut titlul de campioană 
a țării în proba de simplu !

în sfîrșit, așteptate cu justificat 
interes, întrecerile senioarelor s-au 
ridicat la un nivel foarte bun, fie
care probă fiind o mostră de dîr- 
zenie, de deplină angajare și de 
voință. Rezultatele sînt edificatoa

re : 6 probe — 6 echipaje campioa
ne din 6 cluburi, fapt care reflectă 
preocupările fiecărei secții. Fără 
excepție, schifistele senioare au do
vedit o vervă deosebită, o pregă- 
tiire temeinică și o poftă de concurs 
promițătoare. Așa cum ne spunea, 
insă, antrenorul federal, prof. Vic
tor Mociani, toate aceste lucruri 
rămîn de confirmat în campionatul 
republican pe ambarcațiuni mici, 
programat să 6e desfășoare peste 
puțin timp la Snagov. După cum 
se știe, apropiata competiție va fi 
și principalul criteriu de alcătuire 
a loturilor reprezentative care vor 
participa la Campionatele europene 
din acest an, de la Moscova.

Echipajul de 2v al clubului Steaua (alcătuit din frații Florian ji Vasile 
Grigore) campion republican la juniori, pe 1973

Foto : D. ȚARAN — Timișoara

LA 27 MAI 1973
Administrația de Stat Loto — 

Pronosport și Ministerul Cornelu
lui Interior organizează o nouă tra
gere a LOTERIEI ÎN OBIECTE.

La această tragere se atribuie 
autoturisme DACIA 1300 și cîști- 
guri în obiecte în valoare de 20.000 
lei, 10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 lei ș.a.

Din bogata listă de obiecte reți
nem : frigidere, televizoare, garni
turi de mobilă hol, sufragerii, bu
cătării, motorete, biciclete, aparate 
de radia, stofe din fire fine, aparate 
foto, ceasornice etc.

Astăzi la Sibiu, selecționata se
riei a Iî-a a Diviziei B va susțin» 
un joc de verificare cu combinata 
diviziei secunde din Ungaria. An
trenorii M. Negru, C. Manolaclie șl 
Gh, Staicu au convocat următorii 
jucători : S. Bathori (Olimpia Satu 
Mare) și Jivan (C.F.R. Arad) — 
portari ; Dosan (Metalurgistul Cu-1 
gir), Mayer, Meliedințu, Arnăut (Po
litehnica Timișoara) șl Hergana 
(C.F.R. Timișoara) — fundași ; Daș- 
cu (Politehnica Timișoara), Radu 
(Minerul Baia Mare), Gabel (C.S.M. 
Sibiu) și Șchiopu (F. C. Bihor) — 
mijlocași ; Serfbzd (C.S.M. Sibiu), 
Munteanu (Corvinul Hunedoara), 
Bojin (Politehnica Timișoara), I. 
Bathori (Olimpia Satu Mare), Agud 
și Colnic (F. C. Bihor) — atacanți.

Azi a apărut numărul 364 
al revistei

din sumarul căreia vă 
recomandăm :

• Modalități de exprimare o- 
fensivă a celor 16 divizionare A 
(considerații asupra felului cum 
au atacat echipele în partidele 
etapei de campionat de du
minică).

• Radiografia etapei a 
XXIil-a, notele acordate jucă
torilor șl arbitrilor, echipa săp- 
tâmînil și a campionatului, cla
samentul A + tineret, clasamen
tul acasă șl în deplasare, con
fidențe, comentarii,

e O pagină consacrată ju
bileului de 25 de ani de exis
tență a clubului Dinamo.

• La „Interviul săptâminii", 
un spectator pe Wembley, la 
recenta finală a Cupei Angliei, 
Sunderland — Leeds United.

• „Tricolorii* se reunesc în 
vederea meciului cu R.D.G. de 
la 27 mal,

• Cronici de la cîteva me
ciuri ale Diviziei B și clasamen
tul golgeterilor diviziei iecunde.

• Anticipări la etapa de azi 
a Diviziei A.

• O prezentare a fotbalului 
din R. D. Germană.

• Amănunte in legătură cu 
turneul de juniori U.E.F.A.

• Avancronică la finala „Cu
pei cupelor" de astă-seară de 
la Salonic.

• Ultimele noutăți din tabăra 
echipei R.D.G.

• Numeroase știri din fotba
lul internațional.

O NOUĂ TRAGERE A LOTERIEI ÎN OBIECTE
La această tragere, participanții 

cîștigători își vor putea alege sin
guri obiectele în limita sumei cîști- 
gate, conform listelor cu obiecte 
afișate în agențiile Loto-Pronosport 
și magazine.

Un bilet costă 5 lei. Mai multe 
bilete, mai multe șanse de cîștig 1

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05.

Premiile concursului
Pronosport din 13 mai 1973

CATEGORIA I (13 re
zultate) : 3 variante 10% 
a 37 833 lei.

CATEGORIA A H-A (12 
rezultate) : 49,40 variante
a 2 757 lei.

CATEGORIA A IU-A (11 
rezultate) ; 474,70 variant#
a 430 lei.



A

TRĂGĂTORI ROMÂNI
LA TREI MARI CONCURSURI

DUPĂ S ETAPE ÎN „CURSA PĂCII” INTERNATIONALE
A

CICLIȘTII ROMÂNI SINT OPTIMIȘTI ■ ■■

Interviu cu conducătorul delegației noastre, Traian Dinuț

Pă-Cea de a 26-a ediție a „Curse! 
Cîi“ s-a oprit marți la Poprad (Ceho
slovacia), oferindu-le rutierilor o bi
nemeritată z; de odihnă după 5 eta
pe grele. Am profitat de acest ră
gaz pentru a solicita conducătorilor 
reprezentativei României citeva a- 
niătiunte privind comportarea cicliș
tilor noștri în prima treime a 'cursei 
Fraga — Varșovia — Berlin. ' 
găsit — cu ajutorul telexului 
Grand Hotel din F‘ 
localitate montană 
Ne-a răspuns la 
rul federal Traian

— Mai întii vă

I-am
— la 

Stary Smokovec, o 
i de lingă
solicitare
Dinuț.
rugăm să

Poprad. 
antreno-

ne -dați 
clasamentele generale după primele 5 
etape, pe baza lor urmînd să ne con
tinuăm discuția.

— Iu 
dual conduce 
Szurkowski cu 
2:34 de colegul 
law Szozda și 
Philip Griffits. 
pe 
5:01 ;
Vasile Teodor la 9:16; 59. I. Cernea 

12:47 ; 68. N. Andronache la 19:27 
73. C. Grigore la 28:16. Au rămas 
cursă 94 de alergători. Echipe : 

Polonia 50 h.04:03 ; 2. Cehoslovacia 
6:22 : 3. Belgia la 7:49 : 4. I .R.S.S. 
10:14 ; 5. Franța la 10:31 ; 6. An- 

7. Ungaria la 13:41 ;
ROMÂNIA EA 16:00 : 9.

D. Germană

clasamentul general 
polonezul

16 11.39:53, urmat la 
său de echipă Stanis- 
la 2:39 de englezul 
Rutierii noștri se află 

locurile : 10. Vasile Selejean la 
40. Alex. Sofronie la 8:50 ; 48.

indivi- 
Ryszard 

urmat

treime a acestei ediții a „Cursei Păcii" 
a fost extrem de dură. Ea a progra
mat etape de munte cu vîrfuri fo-arte 
înalte. Echipa noastră a pornit pru
dent. Am dorit 
rea adversarilor 
tilor români în 
se face că după 
contratimp individual, 
tocul 16 în clasamentul pe echipe, 
acum — la încheierea cursei pe teri
toriul Cehoslovaciei — ne situăm pe 
locul 8. Avem speranța că vom avan
sa in acest clasament in etapele ur
mătoare, deși adversarii sînt foarte 
bine pregătiți, chiar și unii la care 
nu ne așteptam : Anglia, Italia, Bel
gia, franța.

— Nu putem crede că, In calculele 
prealabile, nu s-a contat pe forța 
reprezentativelor Belgiei și Franței, 
țări cu un ciclism puternic și care, 
în majoritatea edițiilor precedente 
ale „Cursei Păcii", au realizat per
formanțe bune, uneori chiar 
bune.

— Nu anticipam, totuși, că 
chiar atit de puternici...

— Aveți în spate echipe

sâ cunoaștem valoa- 
și potențialul cicliș- 
disputa cu ei. Asa 
prima etapă, cea de 

ne aflam pe 
iar

punerea 
progra- 
contra-de

40 km. Cum

de 40 km

rUtsamentui indi- 
mă pronunț. A-

r.e mâ i :eți

foarte

vor fi

este deosebit
va

Numeroși trăgători fruntași ro
mâni participă în aceste zile la o 
serie de concursuri internaționale 
de amploare. Astfel, între 17 și 19 
mai. reprezentanții noștri la pro
bele masculine de pușcă și pistol 
vor concura la tradiționala com
petiție „Cupa țărilor latine și Gre
ciei- ce se ține în localitatea spa
niolă Pontevedra. Sub conducerea 
antrenorilor -V. Baia și Gh. Corbes- 
eu. ieri qu plecat in Spania pisto-

ÎN PRELIMINARIILE

C. E. DE BASCHET

larii D. Iuga. V. Atanasiu, M. Roș
ea, L. Giușcă. C. Ion, precum si 
pușcașii .V. Rotaru, Șt. Caban. P. 
Șandor, I Olărescu. Al. Ferecaturi 
I. Codreanu.

Un alt grup, compus din Gh. 
VasUescu. C. Codreanu, Gh. Sicor- 
schi (pușcă), C. Feciorescu, M. Teo
dor (pistol). Șt. Popovic}, A. Vasile 
și FI. Iurcenco (talere) s-a deplasat 
la Moscova, unde va participa la 
Campionatele internaționale de tir 
ale Uniunii Sovietice.

Un al treilea lot de țintași, con
dus de antrenorul Mihai Toader, 
va pleca mîine la Belgrad pentru 
a participa la o întrecere interna
țională alături de sportivi din Ce
hoslovacia. Cuba, Ungaria și Iugo
slavia.

la 
și 
în
1.
la 
la
glia la 13:18;
8. ROMANIA EA 16:00 ; 9. Ital'a la 
16:04; 10. R. D. Germană la 17:20; 
11. Bulgaria la 18:28 ; 12. Olanda la 
22:14. Crmează Australia, Norvegia, 
Cuba. Maroc și Danemarca.

— Cum apreciați valoarea întrece
rii și comportarea rutierilor români ?

— De la început doresc să preci
zez că cele ce voi relata sînt păreri 
comune ale antrenorului Nicolae Voi- 
cu și ale mele. Considerăm că prima

foarte 
tari — Italia șl. mai ales, R. D. Ger
mană. Socotiți că veți rezista In dis
puta cu ele ?

— Optimismul băieților 
dă speranțe.

— Dar pregătirea lor ?
— Se simt bine și ne 

vor rezista și în etapele
— Este

noștri ne

asigură că 
următoare, 

sigur că și competiția Ia

care participă contribuie la 
lor In formă. Dar cursa mai 
mează încă două etape 
timp, dintre care ur.a de 
se vor descurca ?

— Numai contratimpul
este periculos. Sperăm insă să luăm, 
pînă atunci, un avans care să ne fe
rească de surprize.

— Credeți. deci, că veți încheia 
cursa la echipe pe un loc superior 
celui actual- Care socotiți că va fi 
acesta ? Dar la individual ce perfor
manță sperați să obțineți ?

— Nutresc speranța că echipa va 
îndeplini obiectivul propus la plecare 
— locul VI. Pentru 
\idual este greu să 
veni speran|e.

— Ce altceva . 
spune ?

— Că echipa Poloniei 
de puternică. Am convingerea că 
ocupa locu! I și că la individual tot 
un ciclist polonez se va clasa pe pri
mul loc. Principalii lor contracandi
dat! — rutierii sovietici — au rămas 
in 4 alergători din cauza accidentării 
a doi dintre cei mai buni echipieri.

Am Încheiat aici discuția. Rămine 
doar să amintim cititorilor noștri că 
miercuri se dispută etapa a Vl-a a 
.Cursei Păcii- pe ruta Tatranska 
Lomnica — Cracovia (151 km).

La Szombathely (Ungaria) și Vie- 
na s-au încheiat meciurile prelimi
narii contînd pentru campionatul 
european masculin de baschet. Pen
tru grupa semifinală a acestui tur
neu s-au calificat de la Szombat
hely echipele Turciei. Greciei și 
R.F. Germania, precum și formații
le Israelului. Franței și R.D. Ger
mane. primele clasate în prelimina
riile de la Viena.

Aceste 6 echipe vor juca în con
tinuare la Viena meciurile decisive. 
Primele 4 echipe clasate în acest 
turneu vor avea dreptul să partici
pe la ultimul act al competiției, pro
gramat la Barcelona.

Una dintre cele mai valoroase gimnaste maghiare, Krisztina Medveczky, 
la paralele inegale Foto : KEPES SPORT?

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

GIMNASTELE ECHIPEI UNGARIEI
/s

Hristache NAUM JUNIOARELE ROMÂNIEI

IA C E. DE BASCHET
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE \ OLEI DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin de 
volei, organizat cu prilejul celei

FIȘIER

VIKTOR KLIMENKO (U. R. S. S.)

de-a 50-a aniversări a clubului Ar
matei sovietice Ț.S.K.A., desfășurat 
la Moscova, a fost cîștigat de selec
ționata studențească a U.R.S.S.. cu 
5 puncte, urmată de Ț.S.K.A. — 4 
puncte. Dukla Praga — 3 puncte. 
Legia Varșovia, Steaua București și 
Honved Budapesta cite 1 punct. 
Rezultate din ultima zi : Ț.S.K.A. 
— Steaua 3—0 ; Dukla — Honved 
3—0 : Selecționata studențească a 
U.R.S.S. — Legia 3—0.

ROMA, 15 (Agerpres). — Cea
5-a ediție a Campionatului euro

pean de baschet, rezervat echipe
lor de junioare, se va desfășura la 
San Remo. între 31 Iulie și 8 au
gust. La turneul final al compe
tiției vor participa următoarele 12 
formații : Bulgaria, Franța, R. F. 
Germania, Iugoslavia, Israel, Olan
da, Polonia, România, Spania, Un
garia, U.R.S.S. și Italia.

de
a

privesc cu Încredere intilnirile
CU REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI

Proaspătul campion 
absolut al Europei la 
gimnastică masculină, 
maestrul emerit al 
sportului din U.R.S.S.. Viktor Klimenko, este, 
fără îndoială, unui din 
cei mai reputați maes
tri ai gimnasticii euro
pene la aceastâ orfi. 
Component al primei 
reprezentative a V.R.S.s. 
începind din 1967. mul
tiplu campion unional, 
laureat al întrecerilor 
continentale din 1971. 
de la Madrid. dub’.u 
campion european in 
19K9 (la sărituri și bară 
fixă). participant la 
jocurile Olimpice din 
1968 și 1972 și Ia Cam
pionatele mondiale de 
ia Ljubljana (IfW). 
Viktor Klimenko are 
reputația de a C ur.. - 
diptre puținii glmnațti 
europeni care îi poate 
înfrunta de la egal pe 
așii gimnasticii din Ja
ponia. Atu-urile sale 
principale — forța, 
înalta tehnicitate a e-

xerclțiilor și 
de o precizie 
sionantâ la toate apa
ratele. dar mal a’.es la 
sărituri șl cal cu mi
nere. probe cărora — 
după cum singur o de
clară — le consacră 
zilnic multe ore de an
trenament.

S-a născut la 25 fe
bruarie 1949 ța Mosco
va ; înălțime 1.69 m, 
greutate 61.5 kg. a În
ceput să practice gim
nastica în 1959. în pre
zent este student al 
Institutului Pedagogic 
„N. C. Krupskaia* din 
Moscova. împreună cu 
echipa Uniunii sovieti
ce. s-a clasat pe pri-
peîițtl
rac»

execuția 
impre-

Colaborarea remarcabilă dintre 
gimnaștii maghiari și români face 
ca întotdeauna concursurilor lor să 
constituie un foarte tun prilej pen
tru utile schimburi de experiență, 
pentru ridicarea măiestriei sporti
vilor din cele două țări vecine 
prietene. Gimnastele 
echipele de seniori și 
Ungaria au concurat 
nat de multe ori în 
unde s-au întors de fiecare dată cu 
noi cunoștințe și cu o experiență 
îmbogățită.

Acum sîntem în preajma unor noi 
întreceri feminine — la senioare 
și junioare — între echipele Româ
niei și Ungariei, programate vineri 
și simbătă în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Fără îndoială că la 
ora actuală echipele noastre de se
nioare și junioare sînt foarte bine 
pregătite. Senioarele și-au început 
seria concursurilor internaționale 
încă din mijlocul lunii februarie. 
Ele au întreprins un lung turneu în 
S.U.A. unde în cele patru întîlniri 
cu echipe americane au obținut tot 
atîtea succese și în întrecerile pe 
echipe, și în cele individuale. Ca

și 
fruntașe ca și 
de tineret din 
și s-au antre- 
România, de

și la J.O. de la Miinchen, unde cî- 
teva dintre gimnastele Ungariei au 
evoluat cu succes — Ilona Bekesi, 
Monika Csâzăr și Krisztina Med
veczky — și în orașele din S.U.A, 
ele s-au bucurat de aprecierea 
spectatorilor americani.

Dintre vedetele noastre doar Ilo
na Bekesi nu va face deplasarea 
în România, deoarece ea, împreună 
cu doi gimnaști (Imre Molnar și 
Zoltân Magyari) se află în acest 
timp într-un turneu în Brazilia. Dar 
și fără Ilona, echipa feminină a 
Ungariei reprezintă o certă valoare, 
îndeoșebi dacă campioana noastră 
va fi înlocuită cu tînăra Aniko 
Keri. Aceasta, ca și Marta Ifelemen, 
este în prezent accidentată dar este 
mai mult ca sigur că ambele se vor 
restabili pînă la data întîlnirii cu 
gimnastele românce. Monika Csd- 
szâr (locul IV la bîrnă la J.O.) cu 
toate că a fost extrem de ocupată 
pentru examenul de bacalaureat și 
nu a avut prea mult timp pentru 
antrenamente, își va cîștiga desigur 
simpatia spectatorilor români. De 
altfel, Monika Csâszâr a fost aleasă 
în 1972 cea mai bună sportivă juni-

oară a Ungariei, în timp ce colega 
ei mai mică Krisztina Medveczky 
(14 ani) a ocupat locul al treilea în 
acest clasament.

De fapt, echipa de senioare a 
Ungariei, clasată pe locul trei la 
Olimpiadă, are în componența sa 
patru junioare. Dar, în gimnastic# 
feminină afirmarea internațională 
la vîrsta junioratului constituie un 
fapt obișnuit, regulă de la care nu 
face excepție de altfel, nici repre
zentativa României.

Recent, senioarele 
pierdut întîlnirea cu 
la Budapesta, la o
1 r/t puncte, dar acest insucces nu 
ne face pesimiști în ceea ce privește 
apropiata întîlnire din România.

noastre,/, au 
Cehoslovacia, 

diferență de

nai de lupte greco-romane al Spa
niei. Forul international de specia
litate l-a desemnat pe Ion Crîsnic 
(România) arbitru principal la a- 
ceastă competiție.

ION CRISNIC, ARBITRU PRINCIPAL 
LA TURNEUL DE LUPTE DE LA MADRID

FINALA CUPEI CUPELOR

A GERMANA - UNGARIAR. D

SALONIC,

La numai o săptămînă după cam
pionatele europene de judo, la Pa
latul sporturilor din Madrid vor 
avea loc, vineri, simbătă și dumini
că, întrecerile turneului intemațio-

La Karl Marx —Stadt, meci amical

C. MILAN-LEEDS UNITED

KORNELIA PAP
„Nepsport" — Budapesta

TELEX

TOM OKKER (Olanda)
să albi destule repercusiuni și asu
pra fir. a lei de azi. Tnfrlngerea în 
firaU Cupei Angliei din partea lui 
Surde.-. 3 nd — de fapt o continuare 
a Tradiției d* _etem ghinionist* —

Intr-un sfîrșit de vară 
— 1967 — „olandezul
zburător” al tenisului 
vizita România, evo- 

. luînd pe terenurile de 
la Mamaia și Bucu
rești. Admirîndu-i mă
iestria cu care mînuia 
racheta, am îndrăznit 
să scriem atunci că 
Tom Okker este, ală-

tun de Mas'-tet Sanu- 
na ți O xasase. eel 
mai rep re rentaKv ex-

. ponen: al sportului alt» 
jucat cu arte. T-.r-.r-- 
ne-a dat dreptate. A- 
cum. Ia 29 de ani. Ok
ker se numiri pri-.:re 
marii ași ai tenisului, 
ai celor mai des încu
nunați cu lauri. Des-. 
tx>ate părea curios, el 
n-a gustat 
din cupa celor • 
mari victorii.
mereu
3-lea, 
nor asemenea 
campioni ca 
Kosewall și — — Năstase. Cu 
mânui nostru nr. 1 are 
scorul -general 
statistica nu ne înșea
lă) de 4—2, deci favo
rabil. Și la Ultima lor 
int-iinire. Okker a fost 
acela care a avut ul
tima minge : 6—4, 6—”, 
6_4 la Stockholm, în 
penultimul „indoor- al 
Marelui Premiu-F.I.L.T. 
'72. E drept. întUnirile 
dintre cei doi au fost

niciodată 
mai 

A fos* 
al 2-lea. al 

dar în urma u- super- 
Laver, 
uneori 
ten’s-

ir. door 
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v
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rare <Se —rd ir— 
act-.eax* te 
p-><«iOQlarUor grspăr. 
W.C.T. Ce va f- te 

la
DavLS- ? Vom T«5ea. 

Citeva date e- pa> 
rr-areswl n^areîn: 
rr.ar, oLaxdez : IMi — 
campion de tir.em la 
Wimbietfion : IM7 —
campion 
Franței :
gâ Razna :
Forest Hi:^ (pierde 
Ashe) : H© — trece U 
profesionism ; semifi
nale la Roma șî Roland 
Garros : finalâ
burg ; 157® — ciștisâ
tumede de la Lo< An
geles. BruxeEes și 
Hamburg : if?i — șe- 
mlfinalist ~a Me’.boarr.e 
Roma și Forest Hiils: 
clasat nr. 2 tn Circui
tul W.C.T. ; ‘—
semifinalist ai 
W.C.T. de la 
nr. 5 in
W.C.T. ; 1973 — finalist 
al campionatului de 
dublu W.C.T. (cu M. 
Riessen).

1372 -
finale: 

Dallas ; 
Circuitul

Da

<

I-.sâ <*-’
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DRUMUL PINA LA FINALA
T* L«X:

ÎN PREAJMA J. B. DE VOLEI
(Urmare din pag-

Primul interlocutor ne-a fost an
trenorul principal, N. Humă.

— Pe ce s-a pus accentul 
In această perioadă, știut 
fiind faptul că voleibalistele 
au încheiat, nu cu mult timp 
in urmă, turneele finale ale 
campionatelor naționale ?

— Pentru a respecta adevărul, 
trebuie să spun că, aproape fără 
excepție, toate fetele au resimțit 
eforturile depuse în campionat, ast
fel că a trebuit să alcătuim în_ așa 
fel programul de pregătire, incit sâ 
evităm fenomenul... „intoxicării". O 
dată trecut acest prag, am 
rit omogenizarea pe cupluri și linii, 
joentru ca în aceste ultime zile, oe 
baza concepției tactice —impusă, 
în mare parte, și de calitățile ele
mentelor din lot — să efectuăm ul
timele retușuri. Fetele, manifestînd 
o înțelegere deplină 
ce le revin 1- —■ 
au 
du-ne speranțe într-o 
portare la —
niadei.

glijăm aportul celorlalte — Helga 
Bogdan, Martha Szekely, Victoria 
Caranda, Doina Botezau sau Ale
xandrina Constantinescu — 
în vedere că „secundele" 
trebuie, să fie la înălțimea 
retor.

Doina Ivănescu se află 
prima oară în postura de 
noare a lotului reprezentativ. Iată 
ce ne-a declarat :

— Mărturisesc că numirea mi-a 
creat multe emoții. Una este să 
joci tu, să fii îndrumată, și alta 
este să te afli în situația de 
a lua cele mai bune decizii, să con
duci destinele unei echipe.

avînd 
pot. si 
titula-

pentru 
an tre-

nemulțumit a- 
atribu- 
lot re-

— Ce v-a 
tunci cînd ați preluat 
țiile unui antrenor de 
prezentativ ?

în primul rînd, 
un timp scurt 
Și în al doilea,

faptul
pentru
am constatat

că am 
pregă-

A 18-a SESILNE
A COMITETLLU EXECUTIV F. I. F. A

BERLIN. 15 Agerpres1 — La
de-a 18-a sesiuni a Comitetului executiv al Federației internatăcuafe de 
fotbal. Printre hotărfrile luate în cadrul aceste: reuniuni Egureaxâ $î 
constituirea unei comisii de studiu, tosărcir.ată să elaboreze un proîee: 
privitor la numărul de echipe participante Ia faza finală a campioeatul-_i 
mondial. O parte dintre delegați au cerut ca numărul flnalistelcr să Ce 
redus de la 16 la 12. contrar propunerii federației argentiniene ra-» soli
cita sporirea numărului echipelor finaliste ia 24.

Comitetul a studiat programul turneului final 
dial din anul 1974,, luînd cunoștință de condițiile 
petiției, prezentate de delegații R. F. Germania 
Cupei mondiale. A fost examinată, de asemenea, problema revenirii Repu
blicii Populare Chineze în cadru- Federației internaționale de fotbal.

Leipzig s-au desfășura: iucrărue cele.-

al campionatului mon
de desfășurare a com- 
— gazda întrecerilor

”i a sarcinilor
____ la această competiție, 

lucrat cu conștiinciozitate, dîn- 
> bună com- 

actuala ediție a Balca-

Ce formulă 
utiliza ?

de echipă
veți

— îmi este greu să 
momentul de față care

precizez în 
________ ____ . va fi sexte- 
T.ul de bază, dar, pentru cele cinci 
posturi vacante — Eugenia Rebac, 
este, cel puțin deocamdată, fără 
contracandidată pe postul de coor
donatoare principală — concurează 
cu șanse egale Mariana Baga. Con
stanța Bălășoiu. Maria Cengher. 
Paula Cazangiu, Gabriela Popa și 
Mariana Popescu. Desigur, nu ne-

avut 
tire, 
neuniformizarea nivelului de pre
gătire a componentelor 
din punct de vedere

. ției, cit și al tehnicii 
Apreciez pozitiv însă 
există o bună îmbinare 
ței unor jucătoare, cu tinerețea al
tora. Din păcate, însă cele tinere 
au mai fost utilizate în aceasta 
perioadă și la alte competiții, ceea 
ce. firește, nu poate fi în folosul 
procesului instructiv.

Fț-ter Ducke. .tunarul” echipei
R. D. Germane

lotului, atit 
al concep- 

individuale 
faptul că 

a experien-

»

EXPERIENȚELE LUI H SCHON

După disputarea Raliului automobilistic 
al Iugoslaviei, în care victoria a revenit 
în mod surprinzător sportivei italiene 
Donatella Tominz, situația în clasamen
tul european al raliurilor este următoa
rea: 1. Sandro Munarl (Italia) — 44 punc
te: 2. Donatella Tominz (Italia) — 32 
puncte: 3. Sergio Barbasio (Italia) — 
25 puncte.■
Turul ciclist al Romandiel s-a încheiat la 
Geneva cu victoria rutierului belgian 
Wilfried David, urmat de compatriot!! 
săi Lucien van Impe — la 2:52, Mlchel 
Pollentier — la 3:44 șl francezul Mariano 
Martinez — la 4:39. Italianul Felice Gi- 
mondl s-a clasat pe locul 6 la 5:15. iar 
suedezul Gosta Pettersson a ocupat locul 
8 la 5:58. de cîștigător. Ultima etapă a 
cursei (Charmey — ~ 
francezului Gerard 
trat pe distanța de 
4h 55:25.

Geneva) a revenit 
Moneyron. cronome- 
189 km cu timpul de

Pommerenke 
(Sparwasser),

internațională „Cele
a fost cîsti-

și rezerva lui Blochwitz, portarul 
Schneider (Hansa Rostock).

Iată formația probabilă : Bloch
witz (Schneider) — Ganzera, 
Bransch (Zapf). Lauk. Kurbjuweit
— Kreische. Seguin,
— Lowe. P. Dncke 
Streich (Vogel).

Din echipa Ungariei lipsesc Pan- 
csics și Zambo (accidentați). In 
rest, echipa obișnuită, cu cîțivă de- 
butanți sau vechi internaționali re
chemați '.a Iot (Varadi. 
Toth. Torok. ’Vidate) :

Kozma, 
Echioa : 

Gerri 'Rapp) — Fabian (Torojt). Ko
vacs. Szucs. P. 
Vidate (Balint.
Bene. Dunai II 
întîlnirea va fi 
sâovacul Smetal.

Iuhasz — Kocsis, 
Toth) — Fazekas, 
(Varadi) Kozma. 

condusă de ceho-

INTILNIRI
INTERNATIONALE
• La Sarziago de Chile s-a dis

putat meciul retur dintre echipele 
Chile $i Peru, contînd pentru pre- 
limtnariile C M. (grupa a 3-a sud- 
americaztă). Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0). Tn 
prinsul joc au cîștigat cu același 
scor (2—®) fotbaliștii din Peru, ast
fel câ pentru desemnarea cîștigă- 
•.oare: grupei se va disputa un al 
treSea joc. pe teren neutru. Re
amintim câ echipa clasată pe pri
mul toc în această grupă va în- 
u'mi. în meci de baraj, pe riștigă- 
toarea grupei a 9-a europene 
(U-R-S-S- Franța. Irlanda).

• în campionatul inter-britanic 
s-au disputat două partide. Echipa 
Angliei a învins cu scorul de 2—1 
<1—1) formația Irlandei de Nord. 
Au marcat: Martin Chivers (2), 
respectiv Dave Clements. Selecțio
nata Scoției 
(1—0) echipa 
goluri fiind 
Graham.

a întrecut cu 2—0 
Țării Galilor, ambele 
înscrise de George

Competiția ciclîstă
patru zile de fa Dunkerque" ____  __
gată în acest an de belgianul Freddy 
Maertens. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său Verbeeck — la 
3 sec., olandezul Zoetemelk — la 13 sec. 
și francezul Poulidor — la 17 sec

Turneul internațional de șah de ia Tbilisi 
s-a încheiat cu victoria campioanei mon
diale Nona Gaorindașvili care a totali
zat 12 puncte din 13 posibile. Singura sa 
înfrîngere a fost înregistrată în nrima 
rundă cînd a pierdut partida cu tînăra 
șahisță gruzină Ketevan Gaceciladz^. Pe 
locurile 2—3 în clasamentul finafAft^u 
situat Aleksandria si Kononleva “ ?te 
8’/2, urmate la rîndul lor de Șui — ? 
puncte Kalhbrener — 7*2.

S-a stabilit ca meciul dintre echinele de 
tenis ale Italiei și Bulgariei, contînd 
pentru zona europeană a ..Cupei Davis“. 
să se desfășoare în zilele de 13, 19 șl 
20 mai la Reggio Emilia. Initial, meciul 
trebuia să se dispute la Sofia, dar. în 
urma acordului intervenit între cele două 
federații, întîlnirea a fost programată 
intr-un oraș italian. Tn vederea acestui 
meci, federația italiană de specialitate a 
alcătuit următoarea formație: Adriano 
Panatta. Corrado Barazzutti. Tonino Zu- 
garelli șl Paulo Bertolucci. Căpitanul ne
jucător al echipei „azzurrilor1* este Fa
usto Gardint■
Clare Francis, o englezoaică în virstă de 
27 de ani, a părăsit portul Plymouth la 
bordul yahtului „Guliver". un velier în 
lungime de 10 m. în tentativa de traver
sare solitară a Oceanului Atlantic.

Campionatul masculin de baschet al 
S.U.A.. rezervat echipelor de profesio
niști. a fost cîștigat în acest an de for
mația .. Knicks “ din New York. In par
ada finală, desfășurată la Los Angeles, 
in prezența a 18 000 de spectatori bas- 
chetbaliștii de la ,,Knicks“ au învins cu 
scorul de 102—93 (39—4b echina „La
kers1* din Los Angeles. Din echipa în
vingătoare s-au evidențiat Earl Monroe 
(23 puncte). Bill Bradley (20 puncte) șl 
Willis Reed (18 puncte). Cel mal eficace 
jucător de pe teren a fost însă cunos
cutul internațional Wilt Chamberlain 
(..Lakers-), care a înscris 28 de puncte.

In cursul lunii iulie va avea loc la Lon
dra reuniunea anuală a țărilor europene 
participante la „Cupa Davis“. Cu acest 
prilej, va fi examinată propunerea fe
derației sovietice de tenis de a se utiliza 
ca și la fotbal cartonașele galbene și 
roșii, tn scopul menținerii disciplinei pe 
terenurile de loc.

ultimele știri o ultimele rezultate oultimele știri
CUPLAJ HANDBALISTIC DE 

JUNIORI IN CAPITALA
CONCURS ATLETIC LA DAKAR

— Ce pronostic ne oferiți 
pentru locul întii ?

— Noi vom aborda cu mult cura.) 
competiția, cu dorința fermă de a 
ocupa un loc cît mai bun. Evident 
trebuie să depășim, însă, pe prin
cipala noastră adversară, echipa 
Bulgariei.

în decurs de numai trei 
zile, echipa R-F. Germania 
a susținut două întilmri 
amicale, în care a obținut 
pe teren propriu rezultate 
contradictorii: o—1 cu Iu
goslavia și 3—0 cu Bulga
ria.Firește, scorurile acestea 
au fost mult comentate de 
presa vest-germanâ. inega
lă în aprecieri. Dacă după 
înfrîngerea de la Miin- 
chen. echipa lui Helmut 
S^hdn a fost aspru criti
cată. nu atit datorită jo
cului slab cit mai mult 
pentru ineficacitatea liniei 
de atac, după jocul cu Bul
garia, în locul reproșurilor

au apărut dîn nou laude și 
aprecieri, o și în urmă 
cu un an. cind selecționata 
ve«t-germană își pregătea 
victoria finală în campio
natul european.

Desigur, din toate aceste 
pledoarii — pro și contra 
— singurele cuvinte care 
merită a fi luate în seamă 
sînt cele ale Iui H. Schbn: 
..Ne aflăm intr-o perioa
dă de experiențe pentru 
a găsi lotul cel mai potri
vit pentru următorul 
.. Weltmeisterschaft- pe 
care-i organizăm pe teren 
propriu, iată de ce. rezul
tatele in aceste teste inte
resează deocamdată mai puțin4*.

Inc-adevâr. 
lui Scbon au 
acum unele roade 
Mijlocașul Kapeîmann tF- 
C Koln) constituie o mare 
descopenre. care a 
puns in întregime 
coechipierul său 
mann (autorul unui 
did gol cu capul 
cu Bulgaria). și 
Franke (Werder 
Acum. Schdn a 
pe un alt mare talent 
Klaus Wunder (M.S.V. Du
isburg) — consideraî un 
demn urmaș al lui Gerd 
Miiller — pe care-1 va în
cerca în următoarele par
tide. Este cert că antreno
rul federal se bazează pe

experietr.ele 
d«t pînă 

bune.
integrarea 
in ecăipâ

cores- 
ca S3 
Cufi- 

splen- 
meciuîin 

portarul 
Bremen) 
pus ochii

și acomodarea 
a elementelor ti

nere. rmunțind la unele 
fc-ste vedete — man Ia vre
mea lor — ca Held. Gra
bowski și Overath.

Meciul cel mai apropiat 
al selecționatei vest-germa- 
ne (14 noiembrie cu Sco
ția la Glasgow) ca șl ur
mătoarele 7 care vor urma 
pînă la turneul final al 
C.M. vor clarifica multe 
din soluțiile pe care le în
cearcă antrenorul federal 
In vederea alcătuirii unui 
lot omogen, valoros capa
bil să facă fată unor mari 
confruntări.

Ion OCHSENFELD

Pe terenul Constructorul din Capitală 
s-a disputat ieri după-amiază dubla 
in ti mire dintre selecționatele de juniori 
și junioare ale orașelor București 
Moscova. In deschidere 
ciul dintre echipele de junioare, 
trolînd permanent partida 
și-au adjudecat o categorică 
cu scorul de 13—3 (6—1).
dintre juniorii bucureșteni și 
viți s-a caracterizat îndeosebi 
permanentă cursă de urmărire a junio
rilor români conduși în majoritatea tim
pului. în finalul partidei ei reușesc 
egalarea, dar în ultimele secunde 
joc oaspeții beneficiază de un 
în urma căruia se detașează în 
tigătorl : 19—20 (8—13). (R C. POP 
corespondent).

Și 
s-a disputat me- 

Con- 
româncele 

victorie 
întîlnirea 

mosco- 
printr-o

de
7 m,

cîș-

Cu prilejul unui concurs 
nai de atletism, desfășurat 
sprinterul 
curs 100 m plat în 10,2. 
tigat și proba de 200 m plat în 21,2.

A iNCEPUT FESTIVALUL 
MONDIAL DE BASCHET

internațio- 
la Dakar, 

senegalez Barka Sy a par-
Tot el a cîș-

In mai multe orașe din Peru au 
început întrecerile primei ediții a „Fes
tivalul Mondial de baschet" Tn tur
neul masculin, la Trujillo, selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu scorul de 103—73 
(47—31) echipa Argentinei. La Iquitos, 
Chile a întrecut cu 65—64 (38—29), e- 
chlpa Uruguayului. tn competiția fe
minină, la Chiclayo, a avut loc un 
singur meci : U.R.S.S. — . Argentina :
109—24 (52—13).


