
CONSTITUIREA CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
Joi 17 mai 1973

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, la 
16 mai 1973 a avut loc ședința de 
constituire a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, 
partid și 
hotărîrii 
P.C.R. și 
recent de 
nală.

Potrivit
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și. ~ ‘ ‘ 
au fost 
Central 
Român, 
li<ul de 
Națională. Uniunea 
Sindicatelor 
rințele pe 
conducere din centralele industria
le, mari întreprinderi, întreprin
deri de comerț exterior. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție. Consiliul Na
tional pentru Știință și Tehnolo
gie, academiile de științe, institu
tele de învățămînt și 
Culturii și Educației 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești și CENTROCOOP.

După constituirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale s-a trecut la alegerea or
ganelor de conducere a acestuia 

La propunerea tovarășului Ton 
Gheorghe Maurer, funcția de

t

președinte a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Propunerea a 
fost primită cu vie satisfacție, cu 
îndelungi aplauze și aprobata în 
unanimitate.

Ca prim-vicepreședinte a foot 
ales tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar vteepresed.nți — tova
rășii Ilie Verde». Manea Mănesca. 
Gheorghe Cioară. 
Gheorghe Oprea ; c 
neral — tovarășul E 
cu.

în continuarea lu 
liului Suprem al De; 
mice si Sociale au 
ședintii secțiunilor, 
mează: secțiunea t> 
materii prime, comb 
getică — Maxim B 
țiunea pentru indus 
și construcții de rr-aș;r 
ghe Oprea : secțiunea 
dustria chimică — Mii 
tinescu ; secțiunea pent 
ții. materiale de construe; 
cultură si industna '.era: 
Janos Fazekas : secuunea 
bunuri de larg consum — 
Răutu : secvunea pentru 
tură, industria aLmeetară și
— Gheorghe Pană : see*.un= 
tru transferări ă teieeom
— Emil Drăgâaesca 
pentru relațu 
și cooperare ir 
Pătan : secțiunea penn 
tehnologie și 
înconjurător - 
țiunea pentru 
populației, coc
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legii, membrii Consiliu-

• Edtipeie gazdă au acumulat ieri

C. F C Argeș și Spoitul studențesc

«tent primele infringed, in retur

scor

in

iep'care al zilei

OBLEMENCO Univ. Craiova) — 3 din

Rrvriai (Jiu?12 GOLURI:

Durutrache (D-z-imo). Pescaru (Steagu

11 m.

Consiliul 
Socialiste.

secțiunea
organ permanent de 

de stat, creat în urma 
Conferinței Naționale a 
în baza Legii adoptate 
Marea Adunare Națio-

U GOLURI:
2 11 m.

In timpul vacanței de primăvară, elev-'le
0.U petrecut, ca in imaginea de ma rus. 

perioada de vară să constituie an p

• U. T A. — învingătoare la

ANUL XXIX

Cheat

RITMUL ATRAGERII STUDENȚIMII
C> : oaza oșmsișta 

cen
tral Undsiaș de 
la .-LS.-L. ărne- 
Tri iff M oido-

Sociale. în număr de 239, 
desemnați de' Comitetul 
al Partidului Comunist 
Consiliul de Stat. Consi- 
Miniștri. Marea Adunare 

Generală a 
din România, confe- 

țară ale cadrelor de

Prefață la „marea recreație" a vacanței

s-aa «rrtfiiiu, 
secț-umle. Coas l.

eonn

Caostb 
i. de
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IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL, DUPĂ ETAPA A XXIV-A

CONTINUĂ PASIONANTUL DUEL PENTRU TITLU
DINTRE UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl DINAMO

DE TABERE SPORTIVE 
PENTRU ELEVII DE TOATE VIRSTELE IN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE

La mai puțin de o lună de 
cheierea anului școlar, factorii 
responsabilități sau atribuții De 
nia organizării „marii recreații 
vară" 
la definitivarea proiectelor.

Trebuie să o spunem din capul 
locului : toate sînt impresionante 
prin dimensiuni și grad de atracti- 
v'tatel, Este și firesc : adresîndu-se 
tinr^iului, ele trebuie să placă, să

în- 
cu 
ti
de 

a elevilor noștri au și trecut

convingă, sa fie ntile totadatâ. «sa 
cum prevăd și recomandările B*câ- 
ririi de partid, să aibă • eM mai 
largă

Consilial Național
ției Pionierilor

sferă de cuprindere, 
onsilial Național aJ Orgaaăa-

DE MASĂ ESTE iNCA PREA LENT
(ku «jfiK rdo« te (••KAftirc* «rt*U4M ta ’Imwcnl

CLASAMENT

ETAPA

cronicile in pagina a IV-a

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

FMc :

— STEAUA
— JIUL
— SPORTUL STUD.
— F. C. ARGEȘ
— A.S.A. TG. M.
— C.F.R. CLUJ
— F. C. CONST.
— C.S.M. REȘIȚA

„U" CLUJ 
STEAGUL ROȘU 
UNIV. CRAIOVA 
S. C. BACĂU 
DINAMO
U.T.A. 
RAPID 
PETROLUL

— F.C. ARGEȘ
— S. C. BACĂU
— „U" CLUJ
— UNIV. CRAIOVA
— STEAGUL ROȘU
— DINAMO
— PETROLUL
— RAPID

REZULTATE TEHNICE

VIITOARE (3 IUNIE)

SPORTUL STUDENȚESC 
A.S.A. TG. MURES 
F. C. CONSTANTA
STEAUA
C.F.R. CLUJ
C.S.M. REȘIȚA
U.T.A.
JIUL

Ssrrbătă și duminică, in Capitala

Concursul
republican

de primăvară
al atkților seniori

Evoluția multora dintre fruntași: 
atletismului nostru cu ocazia pri
mei etape a campionatului pe echi
pe — categoria A. a ridicat cola 
interesului pentru competiția repu
blicană a seniorilor — Concursă', 
de primăvară, programat, simbăti 
și duminică, pe stadionul Republi
cii din Capitală.

Vom avea prilejul să-i urmărim 
acum, în întreceri, pe cei mai bun; 
atleți ai țării, seniori dar și juniori, 
intr-o dispută devenită tradițională 
— un autentic campionat indivi
dual ! — care are și menirea să 
ajute la stabilirea lotului republi
can pentru concursurile 
1973. Tinînd seama de 
primului start oficial, 
dintre ele depășind 
este firesc să anticipăm 
manțe de valoare și noi recorduri, 
la seniori și la juniori. Constantin 
Stan (C.A.U.), de pildă, are posi
bilitatea să doboare recordul tării 

400 m, de care — la această oră 
este despărțit doar de 2 zecimi 
secundă ; Tudor Stan (Dinamo) 
poate corecta proaspătul record 
aruncarea ciocanului ; Ștefan

sezonului 
rezultatele 
numeroase 
așteptările, 
noi perfor-

pe

de 
își 
la 
Lăzărescu (C.A.U.) aspiră la peste 
8 metri la lungime, iar juniorul 
Dorel Cristudor are ca obiectiv 
10,3 s pe 100 m etc.

Dat fiind faptul că întrecerile 
Concursului republican de primăva
ră reunesc pe toți fruntașii atle
tismului nostru, că disputele vor 
însemna un spectacol sportiv de 
toată frumusețea, poate că ar fi 
nimerit ca în tribunele stadionului 
Republicii să se găsească cit mai 
mulți tineri, în special elevi, care 
ar avea posibilitatea să se convin
gă, pe viu, de frumusețea inegala
bilă a atletismului. O vor demon
stra cei mai buni atleți români !...

n re utctrrtor << ctKMK

fConrmturv H pac a 2-a

pentru apromata rac 
citeva acțiiz

I«K«KI M
SOC

BICLRESTI

3^zon.

Ttanu ST AM A 
hai tOVAN

DL’MIMCA Di\ll\fATA

Marșul, de multe ori un fel de 
cenușăreasă a atletismului, a deve
nit vedeta acestui început de se- 
___ Cu două săptămini în urmă, 
in cadrul primei etape a diviziei. 
Ion Găsitu a îmbunătățit recordul 
țării la 10 km, pentru ca după 7 
zile Constantin Stan să depășească 
rezultatul lui Găsitu, realizînd tot
odată un nou record mondial al 
distanței.

Continuînd această serie, la sfîr
șitul acestei săptămini vom avea 
prilejul 6ă urmărim cea mai in
teresantă competiție de marș orga
nizată vreodată în țara noastră. 
Este vorba de cea de a V-a ediție 
a Concursului Internațional de 
marș al României, la care și-au a- 
nunțat participarea mărșăluitori din 
11 țări : Bulgaria. Cehoslovacia. El
veția, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Italia, Polonia, Ungaria, Sue
dia, U.R.S.S. și România.

Pe listele de confirmări primite 
la F.R.A. din partea federațiilor de 
atletism din aceste țări, figurează 
cîteva nume de mare rezonanță în

sex

_ . *

C. Stan, proaspătul 
cordman mondial, 
lua startul duminică la 
cea de-a V-a ediție a 
Concursului internațio
nal de marș al Româ

niei.

arena internațională. Dintre acestea 
se detașează, în primul rînd, cele 
ale sovieticului Nikolai Smaga, 
campion european în 1966 la Bu
dapesta pe 20 km și vicecampion 
olimpic (in 1968) pe aceeași distan
tă, ale compatrioților săi Evglieni 
Ivcenko (1.29:02 pe 20 km) 
nadi Troicki (1.29:58) ale 
din R.D. Germană, condus 
numitul Gerhard Sperling,
torul celei mai bune performante

și Ghe- 
trioului 
de re- 
dețină-

t • -.

(0—0)
(1—0)
(0—1)
(1—0)
(2—0)
(0—0)
(0—0)

(0—1)
(0—1) 
(0—1) 
(0—0) 
(0—2)
(0—2)
(0—1)
(1—4)

1. Univ. Craiova
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj
4. F. C. Argeș
5. Steaua
6. S. C. Bacău
7. Petrolul
8. Steagul roșu
9. Rapid

10. Jiul
11. C.S.M. Reșița
12. U.T.A.

„U" Cluj
F. C. Constanța 
A. S. A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
13
9

11
9

10
9
8
7
9
6
6
7
6
9
4

8
4

10
5
9
7
7
7
9
5
9
9
7
7
1

10

4
7
5
8
6
7
8
9
8

10
9
9 

10 
11 
14 
10

32
30
28
27
27
27
25
23
23
23
21
21
21
19
19
18

dintre cei ce vor prezenți la
București 1.25:37 (recordul mondial:
I. 25:19,4), trio care mai cuprinde pe 
Karl Heinz Stadtmuller (20 de ani, 
revelația sezonului trecut) și Sieg- 
frid Zschiegner (1.29:25), ale ma
ghiarului Ianos Tabori (1.28:42) și 
suedezilor Ștefan Ingvarsson și 
Hans Tenngren, clasați în primele 
15 locuri ale cursei de 50 km la
J. O. de la Miinchen.

țese, ratiiBjinau-ți goi- 
«Mfjvl șt descărușia- 
ăa-*c. totodată. de com- 
piexe> din ultimul 
tuvp. Xiri Dinamo n-a 
pserdu; ocazia de a ră- 
niv ia caria pentru 
tstla, ca toată replica 
disperată a fotbaliștilor 
ct« Tirgu Mureș. ca- 
re-fi leagă speranțele de 
orice med, acum cind 
te apropie finalul »•»- 
P*cm» divizionare In 
jehs—inrfnse la Bra
șov și, respectiv, la Ba
cău, CJ.R. Cluj și F.C 
Argeș sa pierdut teren

și nu mai reprezintă pe
ricole iminente pentru 
Universitatea Craiova și 
Dinamo. Dar, cine se 
bucură astă2i, poate 
plrnge miine. in funcție 
de locul de desfășurare 
a partidelor; acasă sau 
in deplasare...

Da periferia clasa
mentului, U.T.A. și-a 
oxigenat oarecum plâ- 
minii, eu victoria de 
ieri, asupra C.F.R.-ului, 
o perspectivă identică 
avind-o, la un moment 
dat, și F. C. Constanța, 
care, după ce a condus

cu 1—0, a fost întrecu
tă de Rapid, în apro
pierea potoului. Dar iată 
că a început să cadă pe 
gînduri și C.S.M. Reșița, 
care de două etape 
bate pasul pe loc; este 
adevărat însă, după me
ciuri disputate în de
plasare.

In situație critică 
continuă să se afle 
A.S.A. și Sportul stu
dențesc. mai ales că 
„marile minuni" intîr- 
zie, iar finișul catnpio- 
natului nu este chiar 
atlt de departe... (J. BE- 
BARIU).

VINERI ȘI SIMBATA

Meciul de gimnastică feminină
„MINIETAPA“ 
INTERMEDIARA

România Ungaria
IN DIVIZIA A IA HANDBAL

masculin de hand- 
de sfîrșit, în această 
programate atît par- 
în lupta pentru titlu.

ale

sosit
con-

Acum un an, la Budapesta, se
lecționatele feminine de gimnastică 
ale României și Ungariei se întîl- 
neau într-un meci prietenesc, de 
tradiție între echipele celor două 
târî. .Și iată că în aceste zile cele 
mai bune gimnaste din România și 
Ungaria se vor afla din nou față 
în fată. De data aceasta, gazde 
sînt gimnastele românce, întîlnirea 
fiind programată vineri și sîmbătă 
în Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Con
comitent cu meciul dintre primele 
reprezentative ale României și Un
gariei se va desfășura și partida 
dintre formațiile de junioare 
celor două țări.

Delegația H. P. Ungare a 
ieri la prînz în Capitală și și-a
tinuat apoi drumul, cu autobuzul, 
pînă în Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
în cursul zilei de azi, oaspetele vor 
efectua un antrenament de acomo
dare în sala care va găzdui con
cursul. Au făcut deplasarea șapte 
gimnaste ce candidează pentru se
lecția în echipa întîi. dar colega 
noastră, Kornelia Pap de la „Nep- 
sport" —Budapesta — ne spunea că 
doar două titularizări sînt certe la 
ora actuală : Kristina Medveczky, o 
gimnastă tînără de 15 ani, și Agnes 
Banfai, ambele componente ale echi
pei de Ia J. O. de la Miinchen, 
clasată, după cum se știe, pe locul 
al treilea. în rest, deciziile vor fi 
luate după antrenamentul de astăzi.

După finala maestrelor de la

sfîrșitul săptămînii trecute, cele 
mai bune gimnaste românce au ră
mas sâ-și continue pregătirea în 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Lotul 
din care urmează să fie alcătuită 
echipa noastră reprezentativă cu
prinde pe campioana absolută a ță
rii, Anca Grigoraș, Alina Goreac, 
Elena Ceampelea, Rodica Sabău, 
Maria Antinie. Iuliana Simonfi, 
Vanda Ispravnicu, Gabriela Trușcă 
și Aurelia Dobre. După cum se știe, 
Goreac și Grigoraș sînt accidentate 
și nu este sigur că ele vor putea 
fi utilizate.

Meciul România — Ungaria cu
prinde exerciții impuse (vineri du- 
pa-amiază) și exerciții liber alese 
(sîmbătă după-amiază), întîlnirea ju
nioarelor urmînd a se desfășura în 
cursul dimineții de sîmbătă.

Campionatul 
bal se apropie 
perioadă fiind 
tidele decisive 
cit și unele jocuri restante. Firesc, 
deci, ca agenda competițională să 
fie ceva mai încărcată decît de obi
cei. în acest sens vom nota că 
astăzi are loc o „miniețapă" inter
mediară, în care se vor disputa trei 
meciuri restante (aminate încă din 
luna aprilie), ale echipelor care aii 
dat jucători selecționatei de tinerei 
a țării, participantă la „Cupa Ță
rilor Latine". Iată întâlnirile de 
azi : BUCUREȘTI (stadionul Tine
retului, ora 17,30) Voința — Univer
sitatea București ; TIMIȘOARA : 
Politehnica — Steaua ; CLUJ : Uni
versitatea — Dinamo București. Im
portante prin implicațiile pe care 
rezultatele lor le pot avea asupra 
configurației clasamentului sînt 
jocurile de la Timișoara și Cluj» 
unde evoluează protagonistele a- 
propiatului derby de tradiție al 
campionatului : Steaua și Dinamo 
București.

CUPA INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI" IA CROS
O nouă manifestare a sportului de 

masă, duminică. în Capitală. De data 
aceasta este vorba de „Cupa Informația 
Bucureștiului* ia cros, competiție orga
nizată de Comitetul municipal al U.T.C. 
și de ziarul „Informația Bucureștiului“, 
în colaborare cu Consiliul municipal al 
sindicatelor. Inspectoratul școlar al mu
nicipiului și Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport.

întrecerile, programate să se desfă
șoare pe aleile din împrejurimile Sta
dionului Tineretului, sînt deschise ur-

mătoarelor categorii de virstă : cat. 15-16 
ani, băieți — 1500 m, fete — 800 m: 
cat. 17—19 ani, băieți - 2 000 m, fete — 
1000 m; cat. 20—27, băieți — 3 000 m, 
fete — 1 ooo m.

Organizatorii au rezervat o probă șt 
pentru concurenții mai vîrstnici, de 
peste... 27 ani. Traseul acestora a fost 
fixat la 1 500 m.

„Cupa Informația Bucureștiulul" va fi 
atribuită reprezentativei de sector care 
va acumula cel mai mare punctaj la 
toate cele 7 probe de concurs,
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CONCURSURILE ATLETICE ȘCOLARE DE LA BLAJ
Cîmpig Libertății, chiar acolo ,:r. 
in 1848 a avut loc marea Aduna 
populară, in apropiere de Piatra I 
bertățu, rponiiment ridicat in 
ria importantului eveniment.

Concursurile de atletism se 
șurau la 5 probe : săritura î: 
time, săritura în lungime, aru 
dUeuluf (2 ks). aruncarea gt 
(7,253 kg) și o alergare. La in. 
alergarea consta 
obstacole naturale 
țărări, tîrîș etc, l 
1927 — ea se exe 
100 m, iar in 193

Cea mai impori 
curș'uiui de atlet! 
eohine de școli, e 

elevi, oblig 
prto>le. Rag

ÎN TURNEUL DE „LIBERE" DIN UNGARIA

REPREZENTANȚII NOȘTRI AII AVUT COMPORTĂRI DIFERITE
soi PATINAJ

Es1

INTENSE PREGĂTIRI PENTRU
Printre numeroasele festivități ■: 

care a fost cinstit, de-a lungul ani
lor, marele eveniment istoric al Re
voluției <fe la 19**. s"ou aflat • 1„
perioada dintre cele două răzlx>?.'e 
— concursurile atletice școlare de IM 
Blaj, inițiate in anul 1923 de inimosul 
profesor Augustin Caliani și - 
nuaie, cu mici întreruperi, ptr.ă • 
1939.

A șterge colbul Uitării care 
așezat inevitabil deasupra lor.

nu numai un act de jus-
— mai mult chiar 
față de s1 

eforțu.rile 
mai adesea. în 

interes

mar

(Vi

min.

caracterul, 
mare de 

la 
jlui 13 la 

igipalele EVOCĂRI

L’LTTMELE DOUA

CAMPIONATUL ea adversar pe Dumitru Mizileanu

■nr

MICUL. <
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vor fi fixate

ccpiecinD

GLUMA...NU
< țara -* pr-

f

uiaria Munleaau. e.:

JiNJAUA" — HOTENI 73

DE ATLETISM Șl VOLEI

»m.fvS.

Spori-luriam 
a tineretului

pe stllp — 
cooperator :
Ion Negrea
Marmației)

re restx ris 
na-e a

W

ce ei
Sie

urcai 
muncitor 
— elevul 
Sighetul 
metodist).

3 V

rgauizat întreceri 
oină, gimnastică 
distractive : trac- 
urcare pe un șțilp 
.a Pînă iu urmă,

urenți angajați in 
ucerirea celor 20 de 
duua categorii dc vir- 
eyidentă aria largă de

înșiși — Io- 
din județul 

de 
sportive : popicăria și ba-
înot din vatra satițlui. 
un an-doi. acestea au

pare 
dar 
rire

,d.e 
cel 
de 
țiî or.

Datorită 
n umărului 
renți participant 
t :in și fapiu* 
elevi din ;>r: 
copcurs Urile 
ținut, timp de i>> 
devăratc campionate 
tare. Nu poate fi, h 
tă semnificația lor 
cui sub care aveau 
an de an — re 
tre națiuni de». 
1848. efr.d dc o parte 
paților a r& 
nestăvilită a 
uitate naționa 
socială.

Concursurile 
ia Blaj. 
căf încă de 
tice intuiau 
portantă a 
eonii, s-au 
ediție (W23 
Liceu ic băie tru ea anul 
Piața B*aj 
rnoîei Cip-r jiîn<j elev;!

Din 1925, 
sint invitate 
se școli di- 
pci din Tr 
Și Vloldcva.

s-a
I se 

. (tete, o îndato- 
âdaniile Înaintașilor, 

lăudabile făcute, 
condițiile lipso-’ 

și de sprijin al d:a 5

-»4*' I

4
aM :a<rt4,»pn 
a Bănățaa. im 
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RITMUL ATRAGERII STUDENTIMII
ÎN ACTIVITĂȚILE SPORTIVEI

SAPTÂMINA TENISULUI

la- HUNEDOARA

de lupte libere a țării pgas- 
re «-<■ înapoia: din Ungaria, unde 
- după i Jffl se știe — a întilnit, for- 

mo'.ia’țări gazdă, în continuare, spor- 
iștri participind la un turneu 
gurii. A:i: meciul cu Ungaria, 
înfruntările turneului au fost 
iu pentru luptătorii rejnăPJ- 
e i. sfirsitul hmii viitoare ei 

parte fa două Importante 
ții internaționale, La Madrid, 
e de 22—24 Iunie, se vor des- 

trecerile primei ediții a ,.Cn- 
r latine*, la care și-au mai 

participarea echipele Argen- 
: mbi-i, Franței, italiei, Me- 
Ps.-.c..:. Pîriugaligl. Spniei 

Apoi, la București, în 
2u--'-li iUfiii: șj 1 iulie, y:i 
iradițioralul turneu interr.a-

* lupte libere și greco-ro- 
jării noastre.

awter, suficiente motive pen- 
-. amănunte antrnporțjrui 
lan Crișpie despre cppipofta- 
'.ătvriior din formația pe care 

ir. Ungaria.
âm să vă referiți mai în- 

reprezantațiva țării

gazde. Se putea obține un alt rezul
tat ?

— Echipa Ungariei, dacă mai este 
nevoie să spun, dispune de cițiv» 
luptători reputați în arena interna
ționala. Dintre cei 10 componenți ai 
garniturii aliniate în intîlnirca cu 
formația noastră, trei au cucerit me
dalii de bronz la Olimpiada de 
Mifncfoen, iar alți <Joi sini 
la campionatele europene, 
acestea am fj putut obține 
sap cel puțin, un rezultat 
late. Dar, în cele din urmă, 
dut eu 4—6. Principalul vinovat, după 
părerea mea, a fost concurentul nos
tru de Ti cat. 48 kg, lancu Vangheliei. 
El șj-a condus adversarul (Imre Se
res), cu 2—11 Și U'ea toate șansele să 
termine partida victorios. Vangheliei 
a greșit insă neperinis peptru expe
riența sa. pierzînd prin tuș chiar în 
prima repriză I Petre Cearnău. (cat. 
5? kg), clasat pe locul 5 la J, Q„ a 
luptat fără pici un orizont ii) partida 
cu Henrik Lail -și a fost întrecut la 
puncte. Ceili I j luptători an obținut 
rezultatele scontate, evidențieri meri- 
țind Vasile lorga, Ștelian Morcov, 
Petre Coman și I.adislau Siniion.

la 
medal iuți 
Cu toate 

victoria, 
de cgaii- 
ain pier-

— Ce rezultate au obținut luptătorii 
regjâfji ja turneul pe categorii ?

— Iii acest turneu — la care au 
participat cît. &w-4 luptători maghiari 
— aproape toți sportivii noștri s-au 
comportat meritoriu. Grigore Condrat 
(cat. 57 kg). Petre Coman (cat. 62 kg), 
f milian Cristian (cat. 74 kg), Enaehe 
Panaite (cat. too kg) și Ladițiau Si
mon (cat. +100 kg) au ocupat locurile 
intîi, Petroniu Androne (cat, 68 kg). 
Vasile lorga (cat. 82 kg), Stelian Mor
cov (caț. Ș0 kg) s-au clasat pe locurile 
secunde, iar Cearnău pe al treilea. 
Iorga, în finala sa cu V. Kovacs, a 
apreciat greșit, la un moment dut, 
poziția in care șe afla trezind că ie
șise din spațiul de luptă și a fost fi
xat cil umerii pe saltea. Vangheliei a 
acuzat un accident după meciul cu 
Seres si nu a concurat la acest tur
neu. Aș vrea să subliniez in mod 
deosebit comportarea tînărului Con- 
drat, care, pe lipsă victoriile în fața 
luptătorilor maghiari K. Vdey, J. 
Rorvath și Ff. Șiipon, a dispus |a 
puncte și de Petre Cearnău.

NOUA EDIȚIA A C. N.

Coitin CHIRIAC

JUNIORI DE VALOARE LA GRECO-ROMANE"
încă de la vî.rșța junioratului face 
existe un evident decalaj între ei 
colegii lor de categorie și 
vîrstă. Luptei? greeo-romane au 
noi ia țară o valoare recunoscută

Cantpjonul L.-.ej/orlei 62 kg la greca-romane, Arcadie l'aiitelimau (Pro
gresai Bucurefti'. intr-unui din metiurile sulf decisive, in care a lermi- 

nar invingiter. Aici il are. ca adversar pe Dumitru Miiileanu

pă comentariul referitor ța cam- 
Ja 

acum 
de 

remane — care la sfîr- 
i trecute și-gu desem- 
ÎE Sgia sporturilor din

' lui fizic și ch 
15 sint spec i 
unor catedre 
această situație

Dacă l
(cum au 
A S E. și 
impulsi-cn 
lui itudlcd 
’ive (in ei 
ții sportiv 
schimb, a 
puțin) ti 
Ia Instil 
Institut 
kdeil I 
Iești, t 
rite în ’ 
referim.

lntr-u 
fșA:, &tl 
nizatoric. La slaba 
catedre de specialitate i 
didactice s-au adăucat 
S irijin primit di« partea 
unor iastitute sau uaiverwtâp. 
puțin rccepti? e la ideea de țpart. 
și aportul scăzu» al as-x»<nPor »ra- 
dentești la popularizarea și ■«*».' za
rea studenților ta aciivități sportive, 
folosind o diversitate de fenoe 
piijt race.

Cum să dăm viață Ha-ârirh de par
tid, dacă nici pînă acum. dapă mai 
bine de două luni de U apar i,* «- 
cestui important docusient. mah* ,e- 
știtute de invățămim superior a-au 
trecut încă la organizarea unor c«m- 

. petiții proprii, care să des mă trad;- 
ționale. Iimitindu-se la f4rtic:»r=+ 
studenților doar la unele etape d, 
masă ale caiupiuoajetor iștuvcrșnare 
Este cazul Iiistitutului p:.:t-h.-;r <? • 
GalaU, și al ' . —-ș Ș "
din Bacău și Pitești. Să recu.-.csș'.cm: 
se face prea puțin pentru nevoia de 
mișcare a studenților, pentru toriiti- 
varea acestora, pentru dezvoltarea ca
pacității lor fizice.

Există un adevărat paradox: toc
mai institutele de invățămini superi
or eu o activitate sportivă care lasă 
<le dorit dispun de condiții materișir 
bune — stadioane și săli do sport. 
afeTesg limpede faptul că nu poat» îi

naționale de juniori 
!upie libere, r.e vom ocupa — 
—’ de praetUanții celuilalt știi 
lupte — greeo- 
Șțtul șâptâmin: 
nat campionii.
Constanța.

Cei 2&4 de 
lupta pentru < 
titiuri |U «ie 
ștă) au scos in 
răspindire a acestui sport, practicat 
in aproape toate «rasele țării și chiar 
ia unele locatități rurale, de pildă 
Hrănești și Filipe-tii de Pădure, ai 
căror sportivi au reușit cbiar șă-și 
înscrie numele pe listele primilor trei 
rtauti ia nari» catenarii de greutate.

«. eridrstiat ne decalaj va. 
etre pertictpaapi la această 

c«a»e:ipei reput I mac. Pe 
ac'fer Jar ia fiecare tategorse 

eter pregi-. u 4TT» <MHr 
ăe sort, mașă rar coarurecm- 
ump e» te a-riiiiâ -îu-eăt 

nee: depășiți clar 
:u: Ava se n ex- 
Ae meciuri inrbe-

iute cu victorii rapide (tuș țp prțmele 
minute), care nu servesc nici învingă
torilor și nici învinșilor. 4te’1 deca
laj valoric g simplificat eargeum cop- 
lursul, după primele dotiă tururi fi
ind eliminați toți acei compețilori a 
< ăror prezență la finala campionatu
lui republican n-a «ast pe deplin 
justificată.

Afirmația de mai sus ar putea con
duce Ja concluzia că in luptele greeo- 
romane nu există suficient de mulți 
tineri capabili să facă față cu succes 
unei competiții finala da nivel repu
blican. Q astfel de părere ar fi ero
nată. Este necesară, deci, nrecizarsta 
că Ia acest stil sint pre^enți destul de 
mulți juniori foarte bine pregătiți, 
unii dintre ei care pot concura cu 
succes chiar alături de cei mai buni 
luptători din lume. Cum aitfel s-ar 
explica vite .ria campionului de juni- 
rf a 48 kg — Constantin Alexandru 

— asupra ciștteătoruliii mzăaiiei de 
aar la J. O. de La Muncben. Gbeorghe 
B.’ > - -- v
tm.ntai «i ale. succese — Ic. compa
nia sporiivĂior seniori, ale juniorului 
Kica Giagâ 7 Și exemplele ar mai pu- 
:ea continua. Dar. tocmai valoarea 
ridicată a acestora, ca și a altora,

să 
ți de 
ia 

„r. ________ .. ___  (Și
pe Pian internațional) ceea re ne în- 
drepțățsșle să credem că oricare din
tru primii trei clasați în rîndul juni
orilor noștri pot concura cu succes 
alături de șeniori, iar mulți dintre 
aceștia chiar într-o competiție de ni
vel continental sau mondial. Această 
situație explică diferența de valoare 
evidentă între concurenți! la aceeași 
cpțegorie de greutate, dar nu și nu
mărul extrem de mare al sportivilor 
care după două meciuri au părăsit 
întrecerea, deci a celor slabi, Fede
rația — sintem convinși — va găsi 
o șoluțje wențry ca asemenea situații 
să ni? se mai repete și finalele cam
pionatelor republicane să nu mai fie 
în mod inutil pglomeratp.

Competiția încheiată la Constanța 
a scos iu evidentă faptul că în foar
te multe secții din țară prqpesul in- 
ștructiv-edmativ se desfășoară iu 
hune condiții, mijiți tineri prezepți 
la «cest concurs dovedind frumoase 
cunoștințe tehnico-tacțice și calități 
fizice, care le dau dreptul să aspire 
la marea performantă. Numele pri
milor trei clasați (la juriinrț mari) șl 
al clștigălorilor, la juniori mici, le-am 
publicșl {ți cronica apărută In numă
rul noștri) de luni. Dar, despre cei 
ce i-au pregătit, despre acești oameni 
care de ceje mai multe ori rămîn in 
anonimat, spațiul nu ne-a permis să 
amintim. Constantin Ofițerescit (Șc. 
sp, 2 Constanța) antrenorul ltji Con
stantin Alexandru (campion ia cat, 
48 kg) și a multor alți concurenți cla
sați în primele locuri la alte catego
rii a făcui din orașul de pe litoral 
unul dintre cele mai puternice centre 
de lupte din țară. Marin Belușica 
(Rapid) este omul care i-a pregătit pe 
Nicu Ringă (unul dintre cei mai la- 
lentați șpurțJvi din această generație) 
și pe Gbeorghe Dolipschi (campion ia 
cat. 100 kg.). Vasile Constantinescu- 
Martae (Progresul București) și-a vă
zut eforturile răsplătite prin succe
sele realțzațe de elevii săj Pantelimcn 
Arcadie șl Marian Iordache. care au 
devenit campioni la categoriile 62 kg 
și. reșpgcțiy, +100 kg- în rîndul an
trenorilor ai căror elevi au obținut 

să-i 
(Galați), 

’ Muscel), 
jop Geam- 
irca (Bra-

DE PATINAJ PE ROTILE
Activitatea competițională a pa

tinatorilor de viteză și artistici abia 
s-a încheiat, dar federația de resort 
nu a rămas inactivă. Au început 
pregătirile în vederea campionatu
lui național de patinaj pe rotile, 
manifestare care, în acest an, va 
cunoaște o amploare deosebită. Ast
fel, pentru o cît mai amplă mobili
zare a competitorilor ia primele fa
ze. Federația română de patinaj a 
solicitat Consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport un spri
jin consistent, urmînd ca organele 
sportive județene, pare s-au eviden
țiat în acest sens, să primească fa
nioane și alte distincții.

Campionatul național de patinaj 
pe rotile, ediția 1973, se va desfășu
ra pentru cinci categorii de vîrstă,' 
cu etape orășenești (ce vor începe 
zilele acestea), județene și o finală, 
programată să aibă loc, în luna 
septembrie, la Pitești. înaintea eta
pei a doua a aceștui campionat, 
Consiliile județene pentru educație 
fizică și sport sint invitate să or
ganizeze un număr cît mai mare 
de concursuri de patinaj pe rotile, 
populare (de cartier, interclase, jn- 
terșcoli etc) in care să fie angre
nați copii și tineri posesori de pa
tine cu rotile, indiferent dacă sint 
sau nu legitimați.

Credem că față de popularitatea 
de carp s-a bucurat ediția 1972 a 
campionatului de patinaj pe rotile, 
disputele din acest an voț- cunoaș
te un succes sporit. Aceasta Și 
pentru faptul că în magazinele de 
specialitate au intrat cantități mari 
de patine ci) rotile, din care o bună 
parte au Și fost achiziționate de cei 
cărora le sint destinate..

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI
Patinatorii de viteză CoroșX'asile 

(Dinamo Brașov) și Pop Gh. Liviti 
(C.S.U. Agronomia Cluj) au primit 
recent titlul de maeștri ai spor
tului.
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VAST PROGRAM DE TABERE SPORTIVE

MICI, OAR... MARI IUBITORI Al TURISMULUI
Pînă la sfirșittji anului școî 

cii turiști de ia Grupul șoc 
mercial vor mai efectua trei eseu 
— la care .și-au exprimat dorința 
a participa majoritatea elevilor 
la Curtea de Argeș. Vidraru. Cum
păna. Voina și pădurile din împre
jurimile Pileștiului- (Ilte FF-TFANl. 
cqreșp. județean).

Elevii Grupului școlar p>iper<4a| 
din Pitești an îndrăgit turismul. 
Propaganda făcută drumeției de că
tre profesorul de educație fizică 
Ilie Ghimișliu a dat roadele aștep
tate și astăzi se puate afirmă eă 
circa 8Q»/0 dintre .eftjvij grupului au 
luat parte la acțiunile turistice or
ganizate. Dcwă grupe, înșpmînd 280 
de elevi, an urcat — separat — pe 
Matoiaș, Sirîmbu și piatra Craiului 
din zona Mustelului. Al(i aproape 
1 QQQ — împreună CU cadrele didac
tice — au făcut b excursie, ipergincj 
numai pe jos, traseul Pitești — Pă- 
țlprep Țriyale — Slălioarele șj retur 
(15 km). Cu această ocazie, pai tic,'- 
papțjj au string și eijea 3aQ kg de 
plante medicinale pe care le-au 
predat centrului de colectare.

LA ADJUP, CENTRE

• .%. Ș. Viitorul din cadrul 
Grupului școlar Minier Gorj a 
organizat un concurs de șah ia 
care au participat 60 de elevi. 
Cîștigător a fost elevul Ion VtT 
ceanu din anul II. (Grigore Jl 
GANARU, eprosp.).
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Din dragostp pentru sport, în mi
cul oraș de pe malul Țrotușului — 
Adjud — 44 fost înființate două 
contre de antrenament pentru atle
tism și volei. Cel de volei funcțio
nează pe lingă Școala generală nr. i 
(instructor prof. M. Botez) și are la 
dispoziție două frumoase terenuri 
bituminizaie, vestiare, tribună de

circa 366 persoane. Centrul de atle
tism ce va funcționa pe lingă Liceul 
Adiud (instructor prof. Gh- (atri- 
neșep) dispune, pentru antrenamente, 
de o pistă de zgură recent amenaja
tă pe stadionul Locomotiva dio lo
calitate. vestiare, instalații sanitare, 
echipament sportiv.

La volei s-a format pînă acum

te Ptetra Neamț, jțr 
ta. Vilee-i. FotDai:^..

Ji v--sr ponosi la Topli- 
1). Pentru jucătorii de 
ă ș: scrimeri — cite 83 
»:ă aceeași perioadă de 
i—3d.vni. te Buzău și 

«.-teste--. T(. Mureș. Ir. același iR- 
S VI—IA.VII» se vor afla 
ă șt handbai sUi : băieții 
Bestrita Nătead. feteie (436) 

Maaierziul Gh. Gheorghia-Dej.
» 31 vn ș 14VIJI vor participa 
acL. v7C^iî ye tabără gifTrșșt.i de 

sport.vă* (JOȘI La CoMineștț.
areună cu fetele de ia Jtțpder- 

I2»> Intre IT VII—3 VIII tee- 
fițtti se vor afla la Rădăuți 
ter qa«betbaLs'.ele Ia Deva 
Feairc ragbnti (1501 .
cuoieip:ui Timișoara 
în fîae.

Had«i« ăabnuus, 
put »ă urce trepte- 
ia
imeie in anul 1972 

a naxuripal la finala pr țară a cam- 
pt«natului națwiul de rrov, fiind 
xler tunată și in lotul național de 
maiori. Deține recordurile jude
țene ia probele de SOb iu plat (2:18.

I ii 1SM m plat (1:44. Sț.
este r

r.ă tch

(lite IOWESCU. c<

Ș+sUtalul cultural sportiv „Tîn- 
jau«~ organizat pe meleagurile .Ma
ramureșului, in ptlorea&za zonă a 
Hoienilur. a desenit tradițional. Ei 

pvntru a sârbâibri 
cel mai harnic agricultor din 
pentru prezentarea portului ș: 

cfnțeeuiui popular din această par
te a țârii Și vin la aeeastă săi bă- 
țoare mii de oameni de prin Împre
jurimi,

In programul acestei mari festivi
tăți de masă, insă. întrecerile spor
tive șl jocurile distractive au pon
dere mare și cuceresc, an de an, 
noi adepți. In acest an, de pildă — 
tind au participat la festival aproa
pe 30 000 de oameni (in 1972 circa

și ța 360). halterof.lil la Pitești (961, 
udueanii la Sibiu (110), luptătorii 

de „clasic»' la Buia Mgre Q20>, 
iar cei da ..libere* la Odorheiul 
Secuiesc (120). Separat, la Costi- 
nești vor beneficia de tabără aproa
pe 600 de elevi sportivi de la alte 
discipline sportive.

Dună cum se poate vedea, ana
lizând aceste cifre, tinerii sportivi 
specializați în discipline olimpice 
particină la tabere in proporție de 
peste 90 Ia sută. N-am precizat aici 
taberele de caiac-came (110) și ca
ne: aj academic (110), precum și cea 
de ciriism (60). care vor avea loc 
ța Șnagov, la date ce 
ulterior.

rezultate foarte bune se cuvine 
mai' cităm pe Ion Donose 
Lucian Coman (Cîmpulung 
Mircea Croitoru (Bacău), Iu 
bazu (Tulcea), Valeriu Bula _ „__
șov), Virgil Gherasim (Rădăuți) Pom- 
pihan Zidaru (Ploiești), Tiberiu Ar
delean (Iași), Aurel' Ciosa (Lugoj) 
ș.a.

Nu pot încheia rindurile de față 
înainte de a aminti aportul deosebit 
ai arbitrilor care, timp de șase jșjle, 
de dimineață și pînă aproape de mie
zul tiupții, și-au concentrat atenția 

celor petrecute concomitent 
pe trei saltele, pentru a-i desemna 
învingători pe cei mai buni sportivi, 
Rin rîndul lor s-au remarcat prin 
competență' și corectitudine Nicolae 
Batiu (Brașov), Mircea Strulovlci 
(Galați), Ion ppriyt (Oradea), Marin 
Bolocan (Pitești), Ștefănică Stanciu 
(București), Vasile Coman (București). 
Ei au fost conduși lie Constantin Po
pescu, președintele Colegiului central.

Mihai TRANCÂ

r JURUL DOBROGEI"
în zilele de 18, 19 și 20 mai se 

va desfășura, în organizarea Consi
liului județean al sindicatelor Con
stanța, a 5-a ediție a competiției 
de fond, „Turul Dobrogei“. întrece
rea se va alerga pe următorul tra
seu : etapa I vineri, 18 ntai, în 
cursul dimineții, Constanța — Cer
navodă — Medgidia 115 km. După 
o pauză de trei ore, se va disputa 
etapa a II-a pe o distanță de 20 
km contratimp individual, cu sosi
rea în Constanța. Sîmbătă 19 mai: 
etapa a III-a : Constanța — Negru 
Vodă — Mangalia — Constanța — 
132 Ițm. Duminică 20 mai : circuit 
pe străzile orașului, pe porțiunea 
cuprinsă între Piața Ovidiu și Ca
zinou.

Anul acesta competiția are un 
caracter internațional prin prezen
ța la start a cicliștilor de la „Do- 
bruja“ — Tolbuhin (Bulgaria). Vor 
mai concura reprezentative ale ur
mătoarelor cluburi : Steaua, Dina
mo și Olimpia din București, CIBO 
Brașov, C.S.M. Cluj, C. S. Brăila, 
Metalul Plopeni, Petrolul Ploiești, 
Portul Constanta, precum și cicliști 
din lotul republican.

■

„CUPA PRAHOVEI»1?-APROAPE 300 CONCURENȚI

Cît privește Secția 
și de pregătire
pentru apărarea patriei, din 

C.C. al ț-’.T.C.. aceasta organizează 
— — tabere la Costi-
uești și Gurghiu-Mureș cu aproxi
mativ 1 590 de elevi, președinți de 
asociații sportive școlare. Tot in or
ganizarea C.C. al U.T.C. vpr avea 
loc Pentatlonul atletic școlar, edi
ția a V-a. la Galați. în zilele de 2 
și 3 iunie $i Concursul republican 

de șah al elevilor la Gurghiu 
28. VII).

INDIFERENTA,

fată de ceea
comunei
au făcut. Este vorba

iă baze
inul de 
runp d
st foarte solicitate. în bșîin. d® 
ara trecută, din cauza neintreține- 
ii Iui, au început să se scald# 
ioar_ rațele și gîștele. Popicăria, 
itată. s a degradat, la fel și instala- 
ilie anexe, vestiarele ș.a.
Mare păcat! Și una și alta erau 

lull îndrăgite de localnici. Atunci 
um se explică această delăsare ?

Marin SEVF.RINEANL coresp

15 (MX)) — s-au ( 
la fotbal, volei, 
precum și jocuri 
țiune cu iringhia. 
înalt de 13 m ș^. . «««<>«,
cîștigător: în aceste întîlniri priete
nești. la cqre au participat tinerii 
safelcr din această zonă, au ieșit 
echipele și sportivii mas jos notați : 
fotbal — Recolta Săpipla ; voip; — 
C'ălinești; tracțiune eu fringhia 
echipa lui Vasile Virsta din Sigfter 
tul .Marmației;
l. peptei — 
fuga în sac 
(ambii din 
(L. BALAN,

In ciuda timpului nefavorabil 
(ploaie și frig), cea de a VII-a e- 
diție a competiției interjudețeng de 
orientare turistică „Cupa Prahovei", 
organizată de comisia de "resort a 
judetujui reșpectiy, a reunit aproa
pe 300 de concurenți din toate ca
tegoriile: copii, juniori mici și mari, 
seniori.

întrecerile s-au desfășurat intr-o 
zonă nouă, din vecinătatea comunei 
Bănești fiind dominate, în categori
ile superioare, de orientariștii bucu- 
reșteni. Din rindurile celor mai ti
neri concurenți, s-au impus repre
zentanții liceului nr. 3 Ploiești, ai 
Casei de cultură Slănic, ai A.S Uni
rea Giurgiu și ai A.S.I.T.B. — Bucu
rești.

CLASAMENTELE. — Copii, fete : 
1. Unirea Giurgiu, 2. Șc. g-rală Ște- 
fănești, 8. Liceul nr. 3 Ploiești ; bă
ieți : 1—2—3. echipele liceului nr. 
3 Ploiești ; Juniori iniei, fete: 1. 
Casa de cultură Slănic, 2. Șc. g-rală 
Ștefânești, 3. Unirea Giurgiu ; bă
ieți : 1. i. 'f. București, 2. Rulmentul

Brașov, 3. I.T.B. II. Juniori marî- 
băîeți : 1. Rulmentul Brașov, 2. Di
namo Tîrgoviște, 3. Casa de cultură 
Slănic. Seniori B : 1. R Schuller 
(Rulmentul Brașov), 2. O. Gerotiț 
(I.T.B.), 8. E. Iosif (Voința Buc.). 
Senioare A ; 1. Alieta Cotițosu (Vo
ința Buc.), 2. Jleana Scully (Voința 
Buc.), 3. Paula Chjurlea (I.T.B). Se
niori A : 1. I. Gheucă (Î.P.G.G.) 2 
P. Spătaru (Voința Ploiești), 3 M. 
Țicleanu (Dacia Buc.).

G. POPA — coresp.

• Cea de a doua competiție in
terjudețeană nominalizată din ca
lendarul _ F.R.T.A. pe acest an, 
„Cupa Jiuliți” se va disputa sîm
bătă 19 și duminică 20 mai în pă
durea Bucovăț, din apropierea ora
șului Craiova. Organizarea întrece
rilor va fi asigurată de A. S. 
Voin(a Craiova cu sprijinul 
C.J.T.A.-Dolj. în prima zi au loc 
Concursurile individual-zi (gr. I) și 
Pe echipe (gr. II) pentru juniori și 
junioare. A doua zi se vor disputa 
concursul individual pentru cupă 
(gr. I), un concurs pe echipe (gr. II) 
pentru juniori și junioare, precum 
și o întrecere pentru copij.

LOTERIA Di OBIECTE - TRAGEREA LA 27 MAI 1973
La 27 mai 1973, vg avea loc a 

doua ’.î-agere a LOTERIEI IN O- 
BIECTE care și de aceas'ă dată 
oferă pârtiei pan li Lor posibilitatea 
obținerii unor importante pș-emii.

Sa acordă cîștiguri în autoturis
me DACIA 1300 și cîștiguri in 
obiecte in valoare de 20.000 lei. 
10.000 lei, S.OOO lei. 2.000 lei șa.

Participarea se face pe bilete 
5 lei baca ta.

• Tragerea Loto de 
televizată djroct din 
Televiziune eu începere tje la pra 
18.05. Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.

rnîine V4 
Ștudioijl

PRON'OEXPRES

de

Ii 
de

NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
GEREA DIN 16 MAI 1973 

FOND GENERAL DE ----------
997.086 lei.

EXTRAGEREA I : 44 11

EXTRAGEREA a II-a ; 
18 13.

LOTO

PREMIILE TRAGERII DIN 11 MAI
1973

EXTRAGEREA I; 
variante a 73.759 lei ; 
riantă 25a/0 a 27.156

1,35
va-

Cat. 1 :
cat. 2 : 1 
lei și 3 va

riante 10«/s a 10.863 lei ; cat. 3 : 9,50
a 6.289 lei ; cat, 4 ; 33,53 a 1,781 
lei ; eat. 5 : 145,56 a 411 
6 : 371,55 a 161 lei.

lei ; pat.

PREMII :

10 9 1 17

38 23 22

Cat. 
lei ;
C :

A : 
cat. 
8,65

a II-a :
a 33.708 
lei ; cat.
D : 28,65 a 1.412

EXTRAGEREA
2 variante 10%
R : 2,35 a 17.212
a 4.676 lei ; cat.
lei ; eat. E : 75,05 a 539 lei ; cat. 
F ; 142,50 a 284 lei ; cat. X : 2211,55 
a 100 lei,

Premiul de 73.759 l.ej de te cate
goria I a fost pbținut de PĂUN 
MIHAI din Ploiești.



Kir. 7415

5 MINUTE CU PETRE MĂRMUREANU

DESPRE CREȘTEREA
TINERILOR TENISMENI

Șl “CUPA DAVlS"
Petre Mărmureanu a intrat pe ușa 

biroului nostFU din redacție. în mo. 
mentul în care tocmai consultam 
palmaresul echipei României în 
„Cupa Davis". Meditam la uniformi
tatea numelor din statistica noas
tră, Mereu Năstase, mereu Țiriac.,, 
Pa distanța unui deceniu, aeeleași 
rțume, aproape neschimbate. Țiriac 
a jucat 100 de meciuri, Năstase 79, 
Mărmureanu doar 7. Par a foșt 
atîț de util echipei, pînă în pragul 
celor 33 de ani, care l-au seos — 
poate prematur — la „pensie". îl 
știam departe, în Statele Unite, 
unde exercită temporar profesia 
de antrenor. De fapt, era foarte 
aproape. Intrase în birou și ne sa
luta afabil. Surpriză...

—’ Ce faci Petre Mărmureanu, la 
București ?

— O scurtă vacanță de o săptă- 
mină, ca, să-mi văd familia, priete
nii. Apoi mă întorc la treabă...

— Ctt mai stai dincolo de Ocean ?
— Am contract pînă la toamnă. 

N-a trecut nici un an de cînd am 
luat in primire postul de antrenor 
al Academiei de tenis de la Port 
Washington, mică localitate lingă 

Y'ork. Conduce binecunoscutul 
specialist australian Harry Hopman, 
fostul căpitan al echipei „canguri, 
lor‘f, Sințem in total 8 antrenori, 
tați foști tenismeni internaționali.

— Și cîți elevi aveți ?
— Sint însoriți cu totul vreo 700. 

Dintre aceștia, cam 300 vin zilnic,

prin rotație, la pregătire. Copiii sint 
toți de vîrstă școlară, pînă la ju
niori mari, impărțiți in grupe de 
forță. Cei mai buni sint selecționați 
intr-o grupă de 20, numiți „Junior 
Champions11, iar eu lucrez mult cu 
aceștia. Hapman îmi acordă încre
dere !

— E și normai. Numele tău ștă în
scris de două ori pe „Salatiera de 
argint", în echipa finalistă...

— Desigur. Din rindpl acestor ju
niori de perspectivă a ieșit, de pil
dă, Vitas Gerulaitiș, campionul 
S.U.A. ța această eategorie, una din 
martie spergnțe ale tenisului ameri
can. Trebuie să spun că lucrăm 
după metode foarte avansate, avem 
la dispoziție aparatură modernă. 
Harry Hopman urmărește printr-un 
sistem de televiziune cu circuit în
chis tot ce se petrece pe celț 14 tere
nuri și ne dă indicații prin micro
fon. După antrenament, copiilor li 
se mai țin cursuri teoretice, in fața 
tablelor de demonstrație, sau a e- 
eranelor de film. Așa se poate pro
gresa rapid.

S-AU ÎNCHEIAT lucrărileCURSA PĂCII*
VALERI LIHACIOV ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A 6-A

— De ee «u facem așa ceva ți la 
m>i ?

Vpns face, cu siguranță. Eu 
mi-am cules o documentare bogată 
in acest domeniu, cu sprijinul iui 
Harry Hopman și — bineînțeles — 
din practica mea personală. Aș 
dori, ca la întoarcerea in patrie, să 
colaborez la organizarea unui cen
tru de pregătire, in felul aceluia 
la care lucrez acum.

— Iți urăm deplină reușită, Pen
tru încheiere, q întrebare țje arză
toare actualitate : cum ve?i meciul 
cu Olanda ?

— Meci greu, mai ales că este in 
deplasare. Cred ci mult depinde de 
rezultatul partidei centrale, cea djn- 
tre llie Năstase și Tom Okher, nțai 
ales daci va cădea in prima zi. Ca 
impresie, consider că avem o șansă 
In plus. Vom eiștiga !

Să sperăm că pronoșticul vechiu
lui nostru DaviS’Ciipman să fie un 
pronostic de adevărat speciali.-1.

RALIUL MAROCULUI

DE PE TfRfNURILf

CASABLANCA 16 (Agerpres). — 
Cea de-a 16-a ediție a raliului auto
mobilistic al Marocului s-a încheiat 
13 Casablanca cu succesul pilotului 
francez Bernard Darniche, care a 
poiicuraț pe o mașină „Alpine Re
nault". L-au —— *' ' ’ “
cpmpat|iotql 
(„Citroen")

urmat în clasament 
său Robert Neyert 

și austriacul Richard

Bochnicek (..Citroen-). Concurentul 
suedez Bjoern Waldegaard („Fiat- 
Î34*j, unjțj, dis.UA, favoriții cursei, 
a ocupat tocui 6.

Dintre cei 66 de concurenți care 
au luat startul la Rabat, numai i2 
au reușit să termine această diti- 
silă proba, disputată in cadrul cam
pionatului mondial «1 raliu rijor.

Vasile Teodor pe
CRACOVIA, 16. Etftpa a Vi-a a 

„Cursei Păcii", Tatranska Lomnica 
— Cracovia prima din seria etapelor 
de pe teritoriul R.P. Polone i-a 
supus pe participanții la acest gran
dios maraton ciclist la cel mai 
sever examen pe care l-au avut 
de trecut pînă în prezent. Chiar 
Cin plecare, cerul jioros, care nu 
prevestea nimic bun și mai ales 
frigul pătrunzător lăsau' să șe în
trevadă că cei 151 km ai etapei vor 
fi parcurși în condiții de loc surî- 
zătoare. Și așa s-a și întîmplat. Nu
mai după cîțiva kilometri de rulaj 
a început ploaia, vîntul s-a inten
sificat iar temperatura, din ce în ce 
mai scăzută, a pus la grea încerca
re rezistența și temeritatea bravi» 
tor cicliști, S-a pedalat rapid și to
tuși, plutonul nu s-a fărâmițat, uri 
grup compact reușind să intre pe 
stadionul din Cracovia unde caravana 
ciclistă era așteptată de mii de 
spectatori, eu toții nerăbdători să-și 
salute favoritul, pe Ryszard Szur- 
fcrwski. compatriotul lor, purtătorul 
tricoului galben. Pe ultimii metri 
ai etapei, din pluton s-a desprins 
sovieticul Lihaciov, francezul Dan- 
guillaunie șj rahpslovgcyl Bartonicek 
Câre, In această ordine au si trecut 
linia de sosire- Reprezentantul 
Uu Vasile Teodor 
performanță fiind 
arbitri pe locuj 4 
cfștigătorul etapei

locul 4 in etapă
151 km în 3h 38:42. în același timp 
cu învingătorul au fost marcați și 
ceilalți trei alergători amintiți mai 
șus și de asemenea, 5 Guarnieri 
(Italia), 6. Prchal (Cehoslovacia), 7. 
Verbruggen (Belgia). 8 Gruener 
(I-i.D. Germană), 9. Kaczmarek (Po- 
lopia) ,10. Allan (Australia) etc,

Ceilalți cicliști romîni au ocupat 
locurile: Andronache 38, Sofronie 
70, Grjgore 73, Selejan 76, Cernea 
83.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a 
pe ruta Cracovia — Kiellce — 
118 km.

MERCKX LA STARTUL

* DE FOTBAL
““ —

Teheran, în turneul de ca- 
peptru preliminariile cam-

PRIMEI CONFERINȚE
SPORTIVE EUROPENE

Următoarele țonferințe vor avea loc In R.D. Germană (1975)

și Danemarca (1977)

nos- 
a reușit o bună 

înregistrat de 
Valeri Lihaciov, 
a parcurs cei

TURULUI ITALIEI
MILANO 16 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, Turul ciclist 
al Italiei va începe vineri. Pentru 
această competiție echipa „Molteni" 
a selecționat următorii rutieri : 
Merckx, Bruyere, Deschoenmâecker, 
Huysmans, Janssens, Mintjens, 
Spruyt, Șveerts, Van Schill și Pa- 
rechinni. Formația spaniolă „Ras" 
va alinia pe :Aja, Fuentes, Galdos, 
Grande, Jimenez, Lazcano, Pgrurena, 
Pesarodonna, UribezuJiig . și Zțibero.

VIENA, 16 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Miercuri seai;a a luat sfîrșit în 
Sala de Congrese de la „Park Hptel- 
Schonbrunn”, prima Conferință 
sportivă europeană, la care au par
ticipat 90 de delegați din 25 țări gle 
continentului, Ședințele de lucru 
S-au desfășurat într-o atmosferă de 
deplină comprehensiune și prie
tenie. Vorbitorii au subliniat adesea 
că sint îndeplinite condițiile pen
tru a realiza misiunea umană și 
socială a sportului în fiecare țară, 
în așa fel îneît să se deschidă căile 
spre o strînsă colaborare pe plan 
continental,

Ultimul referat prezentat de Per 
Hauge Moe (Norvegia) a fost con- 
șacarat rolului mijloacelor de ini

promovarea sportului 
Tema a suscitat mult 
fost viu dezbătută. în 
sa, titularul premiului

formare în 
pentru toți, 
interes și a 
intervenția 
Nobel pentru pace, sir Philip Noel- 
Baker (Anglia) a insistat asupra 
rolului presei, ca propagator al 
ideilor morale ale spartului și a 
contestat practica jurnalistică a 
căutării senzaționalului eu orice 
preț.

Delegația română a făcut propu
nerea ca instituțiile sportive din 
Europa să colaboreze mai 
cu asociația internațională a 
Sportive (A.J.P.S.).

în cursul ultimei ședințe,

strips 
preșei

PE MARGINEA ULTIMELOR TURNEE INTERNAȚIONALE DE SCRIMĂ

ÎNAINTEA JOCURILOR BALCANICE DE VOLEI

• u
JifboaiftL 
pianațylui mondial feubgruna Bj a 
zonei Așia—Oceania), s-au disputat 
alte două meciuri. Echipa Iranului 
a învins cu 2—0 (0—0) selecțiupata 
Kuweit, iar reprezentativa R.P.D. 
Coreene a întrecut cu 3—0 (2-rO) 
f ;• țț.
torte. înaintea ultimelor 
jocuri, clasamentul 
astfel :

formația* Siriei, obținind prima vjc- 
’ două 
prezintăse UNDE A FOST STOPAT DE... ARBITRAJ

î. irit» 5
2, B.f.p. Coreeană 5
3, siria §
4, Kuweit 5

♦ 
1
? 
o

l
3
1
1

o 
1
2
4

5-3
5—6
2—8

9 
5 
5 
1

Echips IrsriUlui este virtuală eiș- 
tigătoare a subgrupei, și va întîlni 
in faza următoare formația Austra
liei, clasată pe primul loc îti sub
grupa Bi.

• Peste 30 000 de spectatori au 
ițwnărit pe stadiopul Wembley din 
Londra meciul dintre selecționatele 
Angliei și Țării Galilor, contînd 
pentru campionatul interbritanic. 
Fotbaliștii englezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin punctele marcate de Chivers 
(min. 21), Chatinon (min. 31) și Pe
ters (min. 47).

• în meciuri retur contînd pen
tru seniifinalple „Cupei R.F. Ger
mania", Borussja MSnchenglgdbach

P§ Werder 
a terminat 
cu Kipkcrs 
în primul 

din Kijln

a învins cu 4—2 (1—0) 
Bremen, iar F.C, Koln 
Ta egalitate *: 1—1 (1—0) 
Offenbach. învingători 
joc cu 5—0, fotbaliștii 
s au calificat pentru finală, urmînd 
să întîlneascâ pe Borussia Mon- 
chengladbach.

Absența lui Dan Irimiejuc dip fi
nala turneului de sabie pentru Tro
feul Luxardo i-a surprins fără în- 
doia'â pe fei ce urmăresc activitatea 
„mușchetarilor- noștri. Aceasta cu a- 
tit mai mult cu cit printre cei șase 
trăgători 
episod ai 
nume din 
mondiale, 
ritoare și 
cută, fostul campion al țârii 
ceasta armă, Octavian Vintilă — care 
a condus delegația șpprtiyjlor noștri 
ia Țațjpva — ne-a furnizat amănun
tele așteptate cu fireasca nerăbdare,

,,ț-ț>r putea să yă surprindă Cpeg 
ce voi spune dar acesta este purul 
adevăr — pe-a avertizat ipțerlocuto- 
rul posțru. Irjpijchip a tras pxcclenț 
șj aceasta reiese clar din evoluția sa. 
El a foșt cap de serie — clgsat pe 
primul loc — din primul tur și pînă 
în sferturi de finală. Nu a piprduț 
pină la semifinalp decît un asalt, cp 
pclinezul Nowara (4—5). Dar, în se
mifinale, trăgînd în grupă cu italie
nii Rigoli și Pedrini precum și cu 
Apostol (S.U.A.), el a fost sacrificat 
de arbitrul principal (Pallagy — tot 
din S.U.A.) prin' decizii net defavo
rabile, ceea ce a permis accesul îq 
finală sabrerului nord-ameripan. De- 
șigur că pliminnrea lui Irimiciue i-a 
făcut pe cei mai muiți finalișți să 
răsufjp ușurați. Am admirat sincer

mult cu
care au ajuns in 
turneului se aflau 
planul a] doilea al 
Cu solicitudinea sg 
competența-i bine

ultimul 
destule 
scrimei 
indato- 
cunos- 
ia a-

RUGBYȘTII DE LA FARUL
AU LASAT O FRUMOASA

IMPRESIE ÎN ITALIA
Diqlog cu antrenorul TITI IONESCU

Recent s-a înapoiat din Italia 
echipa divizionară A de rugby 
f'itfill Cpnștgnța, cere a participat 
la un turneu organizat de clubul 
sportiv din localitatea Ro. situată 
la 15 km de Milano. Unele detalii 
în legătură cu acest turneu ne-au 
fost oferite de maestrul emerit al 
sportului Titi Ionescu, antrenorul 
Farului.

— Firesc, prima întrebare vizează 
iacul ocupat în turneu.,.

— Ne-am clasaț pe poziția a 
doua, după R.C. Grenoble și îna
intea formațiilor italiene, selecțio
nata orașului Parma și R. C, Ro

Aii suștiuut așadar trei me
ciuri...

— Nu, doar două, cu Parma și 
R.o; adică tot atitea cite a jucat 
și formația franceză Așa au sta
bilit gazdele protocolul competiției.

— Primul meci ?...
— ...cu selecționata Parjnel. în

tărită cu trei jucători din „squa- 
dra azzurra", in frupțe cu rugbys- 
tuj flF. 1' al Italiei, .jucătorul de 
linia a 3"a’ Bolezan. De asemenea, 
la Parma au mai jucat un rugbyst 
sud-african, Bellingap, jumătate ia 
grămadă. AlB pierdut la un scor 
aestul de strîns în rugby, 18—22, 
F§țînd transformarea a trei încer
cări și a două Lovituri de pedeapsă. 
Cei din Parma au înscris aproape 
npmai dip lovituri de pedeapsă, 
apprdâte cu prea piuită ușurință 
— sum remarpau și ziarele itglie- 
pe tr- de arbitrul G- Tpfiini.

r» Și meciul următor, cu Ro 7
n Da data aceasta, deși am a- 

vut de înfruntat o echipă, de ase
menea, întărită eu nu mai puțin 
de 5 jucători printre ei dai ga- 
lezi, un scoțian și același Bellingan 
care a evoluat și în XV-Ie Parmei 
—i am cîștigat eategorie: 29—0, 
rmBea majoritate a punețelpr ob- 
tinlndu-le prin încercări.

Deei, locul 2, onorabil, în 
preajma francezilor. Păcat că n-ațl 
aynt prilejul să vă confruntați 
direct...

— în schimb, conducătorii echi
pei din Grenoble au ținut să releve 
manierea modernă în care au 
evoluat sportivii/ noștri, care s-au 
impus, dominind în grămezi și e- 
exercitînd o presiune constantă asu
pra adversarilor lor, în toate com- 
pgrtirnentele. De altfel esțe nota
bil faptul că unui jucător român, 
în speță lui Dumitru (linia a 2-a) 
i-a fost decernată placheta pentru 
„cel mgi bun jucător tînăr"...
« Din lectura fiarelor 

rezultă că 
sepimb de 
francezi și

— Pa, a ..............
foarte interesant de opinii, cu par
ticiparea lui Julien Saby, consilier 
al federației franceze de resort, 
Pierre Gonques, din conducerea 
tehnică a R.C. Grenoble, del Buono, 
vicepreședinte al Federației ita
liene de rugby. Linno Maffi, antre
nor de stat pentru problemele ju
niorilor. Cu acest prilej au fost 
evocate
P.I.R.A. pentru juniori de la Bucu
rești, gazdele relevînd marile me
rite ale echipei României In parti
da finală cu Franța.

In încheierea dialogului, antre
norul Titi Ionescu a ținut să» sub
linieze spiritul de amiciție al ita
lienilor, care au oferit delegației 
Farului prilejul de a vizita nu nu- 
Rial localitate Ro, ci și Milano, sta
țiunea Como, unele monumente de 
artă de o mare valoare. Interlocu
torul ;ostru ne-a precizat totodată 
că încipînd cu data de 10 august, 
rugbyștîi din Ro vor fi oaspeții 
echipe constănțene...

italiene 
la Ro ați făcut și un 

opinii cu specialiștii 
italieni...

fosț realizat un schimb

momente din turneul

• '•lihni fiu - id Bonn - și lua Pastu — ia Paris — au suporial
consecințele unor grejițe oricniâri (dciicc • Bjnâ, comporlarca

*1dQdCI Baripț $i a lui Tudor Petruș
putereg de ștâpinire 
care n-a protestat la 
ale arbitrului. Acest 
preciat și de organizatorii turneului, 
care I au felicițaț pe sportivul nos
tru și i-au oferit o cupă jin parte» 
primăriei orașului Paduvu cu men
țiunea : pentru fj-umuasg comportare 
din tot cursul turneului șî pentru 
sportivitatea de care a dat dovadă".

— Cum s-au comportat ceilalți 
sportivi din delegația noastră ?

— țjespre C. Marin știți că a in
trat în concurs bolnav. O virqză res
piratorie I-a împiedicat să-și apere 
șansa. C. Nicolae a căzut în turui I, 
la indice șj după o victorie cu 4— l 
la redutabil ti ppjonez Grzegorek. 
Nilcă a luptat cu mai multă încrede
re în forțele sale dar a fost eliminat 
în opțjnii dg finală, in timp ce Cui» 
cea a ajuns pinq in „sferturi», upde 
a pierdut două asalturi importante 
cu ■♦-5, la Nowara și Rigoli. Perso, 
nai, eve! ’ția lor m-a mulțumit căci 
toți se mișcă mai mult pe planșă șj 
au a acuratețe sporită in aefiuni fapt 
ce contează în aprecierea (razelor de 
către arbitru".

Despre comportarea floretiștilor M. 
Țiu și T. Petruș, în turneul din R. F. 
Germania, ne-a vorbit antrenorul fe
deral Vasile Chelăru care i-a înso
țit pe cei doi sportivi la Bonn. „A 
fost, apreciez, un turneu de gradul 
II, cu participant! din (ara gazdă, 
Anglia, Austria, B< I lia șj cu sportivii 
noștrii, Țiu a fost eliminat în turul 
II (pentru o diferență de numai două 
tușe), Firește el trebuia să urce mai 
sus dar adoptind o orientare tactică 
neadecvală a părăsit competiția cu 
mult înainte de vreme. Petruș, a e- 
vqjlțaț satisfăcător cîștigîndu-și locul 
în finală după un baraj dificil în se, 
mifinale cu Hein și Wessel II. In fi
nală a ciștigat primul asalt, apoi a în
ceput să acuze crampe musculare 
pierzînd așaltu) al doilpa. Cea de a 
treia întîlnire, nici nu a mai putut 
să o termine".

a lui Jrimiciuc 
deciziile injusle 
fapt a fost a.

Istă, într-o succintă relatare g se
cretarului general al F.R.S., prof. I). 
Tep.șan cum au evoluat floretistele in 
Trofeul Jeanty, la Paris : „Au partjci- 
Păt peste 100 concurente printre care 
4 reprezentante ale țării noastre. Su
tana Ardeleana și Olga Szabo au 
fosț eliminate în optimi de finală, 
ddși .QI :a a avut o serie mai ușoară 
și ar fi trebuit să ajungă măcar in 
„sferturi". Evoluția Anei Pascu și a 
IRagdeJenei Ijartoș s-a oprit în semi
finale, Cu un arbitraj corect, Bartoș 
ajungea eert în finală, in schimb 
Rascu ne-a dezamăgit cu greșelile 
sale de ordin tactic. Ea a condus cu 
3—? Ia Nikonova și cu 3—1 la Level 
dar a pierdut ambele as: Puri. Cit mai 
multă luciditate ar fi luptat și ea in 
finală**.

Sebastian BONIFACIU

ECHIPELE BULGARIEI- 
PRINTRE FAVORITELE COMPETIȚIEI

Printre cele zece echipe masculi
ne si feminine, ce vor fi prezente 
la actuala ediție a Jocurilor balca
nice de volei, programate a se des
fășura, intre 21 și 28 mai, la Timi
șoara, de o bună reputație se bucu
ră și reprezentativele Bulgariei, de
ținătoare ale unor frumoase cărți 
de vizită.

Formația masculină, antrenată de 
Todor Simov și Sava Robev, s-a 
situat pe locul secund la campio
natele mondiale, in 1970, după echi
pa R.D. Germane, pe locul 4 la 
Jocurile Olimpice de ia Miinchen, 
în urma teamurilor Japoniei, R.D. 
Germane și U.R.S.S., fiind, totoda
tă, câștigătoarea Jocurilor Balcani
ce din 1972 (a mai intrat în posesia 
titlului în 1948, la Sofia, și 107Q, la 
Atena). Așadar, sportivii bulgari 
sînt adversari de temut, pentru ori
care echipă. în fața lor trebuie să 
pracțici un volei modern, de un 
înalt nivel tehnic și tactic, pentru 
a reuși să obții victoria.

La Timișoara, garnitura bulgară 
va avea în componența sa iroplți 
jucători, care au fost prezenti la 
marile competiții internaționale, cu 
o bogată experiență de concurs. 
Dintre aceștia îi amintim pe Di- 
mitar Zlatanov (129 selecționări în 
națională), Zdravko Simenov (120),

FESTIVALUL MONDIAL DE BASCHET
Cine se va califica In turneul final al C.E. de la Barcelona?

LIMA, 16 (Agerpres). — în cîte- 
va orașe din Peru au continuat me
ciurile „Festivalului Mondial de 
baschet". In turneul masculin, echi
pa URSS a obținut a doua victorie 
consecutivă întrecînd cu scorul de 
97—74 (46—29) 
Alte rezultate: S.U.A. — Urugițav
71— 48 (38—39) ; ' 
83—54 (50—29) ; 
110—78 (52—30).

Rezultate înregistrate 
feminin ; Cuba — Argentina 71—46 
(40—23) ; U.R.S.S. — Iugoslavia
94—54 (41—27) ; Franța — Brazilia
72— 33 (41—17) ; Bulgaria — SU.A.
73— 57 (37—36).

echipa Panama.

Iugoslavia — Chile 
Cuba — Argentina 

în turneul

VIENA, 18 (Agerpres). — La Vie- 
na, în cadrul turneului final pre
liminar al campionatului european 
masculin de baschet se vor întîlni 
începînd de astăzi, timp de trei 
zile, cele șase echipe calificate în 
preliminariile desfășurate la Szom- 
bathely și Viena.

Programul dirf prima zi este ur
mătorul : Israel — R.F. Germania ; 
Grecia — E.D. Germană și Franța 
—» Turcia. Primele patru formații 
se vor califica pentru ultima fază 
a competiției : turneul final de la 
Barcelona.

Alekațuler Trenev (110) și Stoian 
Stoianov (92), preaeijți în sextetele 
naționale, care au obținut succese
le amintite ale voleiului bulgar, 
Acestora le mai putem adătiga pe 
Ivan Ivano, Țano Țanov, Emil Via» 
cev și Emil Trenev, care s-au re
marcat în mod deosebit în ultimii 
ani. Da altfal, majoritatea jucăto
rilor sînt selecționați de la echipe
le Ț.S.K.A. Sofia (campioana țării), 
Levski Spartak — care a ocupat lo
cul 3 în recent încheiata ediție a 
„Cupei Cupelor", — Slavia și Aka- 
demik. Și, încă un amănunt, im
portant : media de înălțime a for
mației este de 1,86 m.

Fetele nu au un palmares de a- 
celași nivel cu cel al băieților. To
tuși, se cuvine să remarcăm locul 
4 ocupat la campionatele europene 
din Italia, în 
că sînt campioanele' balcanice ac
tuale. Cele mai multe jucătoare alș 
lotului, antrenat de Boris Nacev și 
Ianko Iankov, provin de la echipa 
campioană, L'jvski-Snarțak, eviden- 
țiițițiu-pe Bosițaț Mihaiî?va> 40 lă 
Levslii-Spurtak, și Maria Mineva, 
de la ȚSKA — locul 2 în „Cupa 
cupelor" în 1973 — posesoare ala 
unei tehnici Individuale superioare, 
cu o matură gîndire tactică. Ele 
dețin, de altfel, și recordul selec
ționărilor în echipa reprezentativă: 
de 36 de ori. Desigur, nu pot fi 
omise Svetana Bujurina (Akade- 
mik), Maria Petkova (Levski-Spar- 
tak), Maria Bpneva (Slavia), care 
s-au făcut remarcate încă de la 
campionatele europene de junioare 
din J969, desfășurate la Riga, făcînd 
parte din sextetul medaliat, atunci, 
cu argint. O caracteristică a între
gului lot feminin bulgar este tine
rețea majorității componentelor, 
cele mai multe de circa 20 ani, dar 
a căror lipsă de experiență esta 
compensată, însă, cu succes de ma
turitatea coechipierelor amintite.

Echipele Bulgariei, după declara
țiile făcute presei de către condu
cătorii lor tehnjei, vor aborda Jocu
rile balcanice de la Timișoara, cu 
dorința fermă de a avea o compor
tare cît mai bună, pentru a-și pu
tea păstra în continuare titlul cu
cerit, anul trecut, Ia Sofia.

în cursul ultimei ședințe, parți- 
ciparțții gu adoptat o declarație fi
nală, sintetizînd învățămintele celor 
patru zile de reuniuni ale primei 
Conferințe sportive europene, Pre- 
luînd o propunere a delegației ro
mâne, Declarația confirmă că o ase
menea Conferință (ca cea de la 
Viena, excelent organizată) sint 
mijloace apropiate pentru promo
varea contactelor mai -strinse între 
instituțiile și organizațiile sportive 
naționale din Europa, capabile să 
favorizeze schimbul de experiență 
în toate domeniile sportului.

Delegațiile prezente au convenit 
ca viitoarele conferințe sportive 
europene să se țină din doi în doi 
ani. în 1975 Conferința va fi găz
duită de R. D. Germană, igr m 
1977 de Danemarca.

Victor BANCIULESCU

CONGRESUL AMERICAN
A EXAMINAT

DOPAJULUI
PROBLEMA

IN SPORT
16 (Agerpres).WASHINGTON,

O comisie specială a Congresului 
american a examinat Droblema do
pajului in sport. Concluziile anche
tei pint deosebit de severe în ceea 
ce privește spartul profesionist, . 
„unde utilizarea amfeța.minelor . și 
anabolicelor este, în unele cazuri, 
alarmantă și pint necesare măsuri 
energice pentru a împiedica răs- 
pîndirea acestui flagel". Raportul 
preconizează ca prime măsuri anti
doping aplicarea de sancțiuni îmno- 
triva vinovaților, sancțiuni care pot 
merge de la simpla amendă pînă 
la suspendarea pe viată nu numai 
a sportivilor în cauză, dar și a an
trenorilor. Ancheta va fi extinsă si 
în sectorul amator, fiecare ligă 
(baseball, hochei, fotbal american, 
baschet) fiind chemată gă efectueze 
controale minuțioase.

încheiat

Emanuel FĂNTANEANU
Hf. *4* vp \i, Ua Uz Uz -I- Uz s1-'
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SCHI ESTIVAL
Sezonul de schi nu va cunoaște pauza 

estivală pentru amatorii de sporturi de 
iarnă din Brno. In împrejurimile ma
relui oraș industrial din Cehoslovacia 
se construiește actualmente o pistă de 
schi artificială, de 2Ș0 m lungime și 15 
m lărgime. Ea este confecționată din- 
tr-un material plastic de culoare verde, 
produs de uzina Chemoplast din ace
eași localitate. Lucrările sînt în curs de 
finisare.

Primele încercări ala noii piste gu (ost 
concludente, Șporțivi| care an efectuat 
testele afirmă că alunecarea este aproa
pe identică aceleia de pe o pistă na
turală de zăpadă, iar — fapt notabil 
— căzăturile nu sint de Ioc dureroase....

CANDIDAT ANONIM LA 
GLORIE

In orașul englez Alderehot este căutat 
un bărbat necunoscut, care are seri
oase „predispoziții olimpice". Tțlgntui 
său neob:șnu;ț de glergătpr de pu.-sâ 
lungă și l-a manifestat recent cind a 
gonit după un autobuz, pe care l-a 
ajuns.. după g stații • Ei străbătuse dis
tanța de dou4 mile in 9 minute șl 34 
de secunde. Performanță ce se situează 
doar cu un miput și 16 secunde sub 
recordul mondial, pe distanța de două 
mile, al finlandezului Lasse Viren.

au luat parte IU jucători «; jucătoare- 
dintre care 67 ni| împliniseră încă rir- 
sța de 1T ani. Clasa înaltă a sporuvilur 
chinezi cuposeutâ in tentau, de masa 
poate fi o garanție pentru afirrr.ăr. ra
pide și în cei a! răcnetelor mari.

UNA CALDA, UNA RECE...
Două știri, de nuanțe total diferite, 

ș-au încrucișat recent pe telex arde a- 
gențiilor de presă, arind ca personaj 
cantrgi pe nr-iltlplul camp.on mar.i-al 
de patinaj arusue. eunMcutui sportiv 
cehoslovac Andrej Nepela. prrms ne in
forma că popularul .Onda" este in 
tratative avansate cu ansamblul ce re
vistă pe gheața „Hobday ort îre*. Ir. 
spectacolele căreia ș.-ar tare debutul 
într-itn viitor apropiat A doua, insă, 
pune sub semnul latrebăni abia anun
țată premieră.

într-adevăr. ia slirțt’.ul săptâmin;: 
trecute. Nepela a suferit un accident 
puțin obișnuit pentru un campion a) 
ghețit. tn t'impuj ur.ei plimbări efec
tuate in pitoreșule impre;urim> ale Bra- 
tislavei. el a căzut de pe... cai. Pati
natorul are acum un braț tn ghips Și 
reeomandație medicală pentru abstinentă 
prelungită de ia cr.ce activitate spor
tivă-

tată.
d melos

uneori, caito nu este un cre- 
prieten al omului...

RECORD ȘAHIST

DEBUT LA WIMBLEDON
Este foarte posibil ca edi;ia <Ln arest 

an a tratfiuonâielor campionate u'.tarr.a- 
țioha.e de tenis (pe terenurj de gazon) 
ala Angbei. care se desIAșoarâ iu fie
care varS <a Wimbledon, sâ fie marcate 
de un eveniment mediu Este vorba des
pre debutul anunțat ai tenismenilor <fin 
R.p. chineza, care n-au raa; participat 
pini acum la marea competiție. in 
acest sens, a fost purtata, de evrind, o 
activă corespondență între forurile de 
specialitate din Pekin și Londra.

Pină acum n-a fost anunțat ineă totul 
concurenților chinezi, dar este foarte 
probabil ca el să cuprindă o serie de 
jucători foarte tineri. La u'tîmele cam
pionate de tenis ale R P. Chineze, desfă
șurate La Pekin între tl și 24 martie,

Exiști și din tr-acestea. Ei a fost sta
bilit pț un recent ț-rg ge mostre nesță- 
șurgt U New York, țn care standul ur.ei 
case de orfevrerie a prezentat o tablă 
da șah cu piese sculptate In fildeș șl 
ornamentat;; de aur. Valoarea exponatu
lui a fost estunată ia nu mai puțin de 
144.W4 dolari ! Ceea ce este făr« În
doială, o performantă .

TRAGEDIILE ZĂPEZII
Trei alpinișt! și-au pierdut recent viața 

datorită unei avalanșe ce s-a abătut in 
zona refugiului coca, la 8000 m altitu
dine. in Valea Bandione din AlB'-i >ta* 
lienl. în masivul Bemina. din Elveția 
răsăriteană, un grup de 19 schiori a fost 
lpat de o avalanșă. Unul și-a găsit 
moartea, iar patru «u fost răniți. In

Nu adoptați stilul halterofilului suedez Claes Inge!... Altfel, ajungeți îb 
această postură puțin plăcută, pe care au putut-o „admira" spectatori 
recentelor campionate ale Scandinavici, la Sunbyberg, precum și citeva 

milioane de telespectatori, ' ' ' ~pe rețelele Euroviziunji.
timpul ascensiunii spre Crasta da Boval. 
grupul a fost surprins de prăbușirea 
unui strat de zăpadă, larg de 200 metri 
și lung de jurpătate de kilometru.

în Austria, o avalanșă ce s-a abătut 
linjă Kienberg (Tirol) a făcut trei 
victime omenești. în această țară, bilan
țul tragediilor zăpezii din ultimele luni 
este grav. Pină acum s-au înregistrat 
53 de victime.

CUM SE AJUNGE HOCHEIST ?
Drumurile marilor sportivi către piscu

rile performanței sint diferite, la fel ca 
șl debuturile lor. Se știe, astfel, că pe 
portarul reprezentativei de hochei a 
U.R.S.S.. campioana mondială, Vladimir 
Tretiak, l-a adus de mină, cu ani in

urmă, mama acestuia și l-a prezentat 
antrenorului piticilor, cu rugămintea de 
a scoate din el un bun jucător. Pe Bob 
Rodero, unul din cei mai productivi 
atacaqțl ai clubului canadian „Kellown 
Pakkers", l-a adus la patinoar, soția 
acestuia. „Vă dau un bun jucător, a spus 
aceasta antrenorilor, cred că il veți face 
să-și Învingă complexele de timiditate, 
pe care eu nu reușesc să i le vindec". 
Bob a ajuns în prima echipă la numai 
două luni de la această originală pre
zentare șl este, la ora actuală, unul 
din cel mal buni Jucători din liga ame- 
ricano-canadiană. Revista americană 
„Sports Ilustrated", care relatează faptul, 
nu spune, insă, dacă șl s-a vindecat de 
timiditate șl tn mediul familial.

campionatele unio
nale de scrimă pe aaiul 1973. desfășu
rate Ia Odesa. Revelația competiției a 
fost tînăra scrirrieră Va'entina Bnrupi- 
kipa. învingătoare în proba de floreta. 
Au mai obținut titlurile de campioni : 
Anatolt Kotpșev (floretă). Dor Valetov 
(spadă). Viktor Sldiak (sabie).

■
A Început turneul internațional de tenis 
de la Las Vegaa (S.U.A.). Australianul 
John Newcombe l-a învins cu 6—2. 6—2 
pe Goven (Franța). Alte rezultate în
registrate : Richey (S.U.A.) — Pilicf
(Iugoslavia) 6—4. 7—6 ; Gottfried (S.U.A.) 
— Graebner (S.U.A.) 6—4, 5—7. 6—2 ;
Tanner (S.U.A.) — Roche (Australia)
4—6. 6—4, 6—3 î stolle (Australia) —
Alexander (Australia) 7—5. 6—| La acest 
turneu mai participă și altl jucători de 
valoare, printre care Stan Smith (S.U.A.), 
Rod Laver ■ ■ • -•
(Australie),

(Australia). 
Lutz (S.U.A.)

Ken Rosewall 
etc.

Cu prilejul .....
șurat la Philadelphia, Brian Oldfield a 
câștigat proba de aruncarea greutății, 
cu performanța de 21.32 m. Pe locul doi 
s-a clasat Fred de Bernardi — 21.04 m. 
Cursa de două mile a revenit america
nului J'm Ryun, cronometrat In 8:51.6. 
Bob Seaeren a obținut un rezultat mo
dest ; 5.03 m în proba de săritură cu 
prăjina, iar John Radetich s-a clasat pe 
nrimul loc în proba de săritură în înăl
țime. cu 2.18 m. Foarte disputată a fost 
cursa de 60 yarzi plat. în cars sprin
terul american John Caplos l-a între
cut pe linia do sosire pe Raveloma- 
nantsoa (Republica Malgasă) — ambii 
fiind înregistrați cu aceiași timp : 6,1.

tu cadrul „Cupei campionilor europeni4 
la tenis, echipa T. C. Barcelona a în- 
tîlnit pe țeren propriu formați^ Ujpest 
Budapesta, Tenismani; spanioli au cî$~ 
tigaț cy 6—3 șt s-au calificat pentru 
turul următor al competiției. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate : Barany — 
Munoz 6—2, 7—5 : Guerrero — Gulyas 
8—8. 6—o, 6—3 ; Figueras — Varga 6—4, 
7—5 : Gimenez Keltay 8—3. 6—I ;
parany. Varga Munoz, Guerrero 7-^5;
1—3.

u.iul concurs atletic flfKă

■
Congresul federației iniornatlo.iale de 
scrimă a stabilit ca ediția din anul 1075 
a camnionatelor mondiale să aibă Ioc 
la Budapesta. întrecerile se vor desfă
șura in cursul lunii iulie. După cum se 
Stte, anul viitor, campionatele lumfj se 
Vor desfășura la Grenoble (Franța). In 
anul 1975. campionatele mondiale de ti
neret vor fi găzduite de orașul 
de Mexico.

Ciudad

a
Campionul european de box Ia 
ria semlușoară, vest-germanul _____
Abend, țt-a apărat cu succes centura. 
In gala desfășurată Ia Kiel, el I-a în
trecut prin k. o. tehnic, fn repriza a 
11-a, pe francezul Felix Brami, ,

catego. 
Lothar

dis.UA


ÎN DIVIZIA A, O ETAPĂ CALMĂ, CU 18 GOLURI 
Șl CU MASIVĂ FRUCTIFICARE A TERENULUI PROPRIU
EHEEHHBH 2(1)
A. S. A. oioi Favoriții învingători; UN FUNDAȘ ÎNCLINĂ BALANȚA
Favoriți indiscutabili ai întîlnirii, 

dinamoviștii s-au desprins ieri — 
încet, dar sigur — de tenacele lor 
adversar, au obținut o victorie în 
afara oricărui dubiu, dar — în an
samblu — jocul lor n-a mai ai'ut 
dinamismul și culoarea din derbyul 
etapei trecute. Fără aportul lui Dinu 
(neintrodus în formație din motive 
disciplinare) și avînd în 
che un jucător care, ieri,

Dumitra- 
s-a com-

replică mureșană dîrză
apropierea porții, unde cele mai 
mici inexactități în intervenție pro
duceau momente de tensiune.

Dinamo a atacat mai mult în pri
ma parte a jocului, cînd — de altfel 
— oaspeții au jucat, efectiv, doar 
cu doi atacanți, 
Boloni acționau

pentru că Naghi si 
mai mult la mij-

teren alunecos : timp rece,
Au marcat : COSMa (min. 39).

Stadionul Dinamo ;
spectatori, circa 10 000. , __  ___ _____ x____
70). Raport de cornere : 9—6. Raportul șuturilor la poartă : 19—7 (pe spațiul 
porții : 8—2).

DINAMO : Rămureanu — Cosma, G. SANDU, Dobrău (min. 34 : Săl- 
ceanu, DELEANU — SATMAREANU H. MOLDOVAN — D. Popescu, 
R. NUNWEILLER. Dumitrache (min. 68 Dumitrescu), Lucescu.

A.S.A. : Solyom — Szollossy, UNCHIAȘ, ISPIR, Czako — Varodi, Haj- 
nal — CANIARO, Naghi, Mureșan, Boloni (min. 80 Sultănoiu).

A arbitrat : N. CUTISARU (Ploiești) ajutat la tușe de V. Gri-
gorescu și Em. Păunescu.

Cartonașe galbene : COSMA, HAJNAL.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Dinamo

ploaie puternică ; 
LUCESCU (min.

A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (1—0).

plăcut într-o strictă economie de 
efort, dinamoviștii au fost lipsiți, în 
această 
mente 
leare
blului lor, trebuind să rezolve me
ciul printr-un amplu și aspru efort 
colectiv, al cărui campion a fost 
din nou Radu Nunweiller. Garnitura 
superioară valoric a lui Dinamo s-a 
impus pînă la urmă, dar jocul a 
avut destule perioade de echilibru, 
rezultatul a stat în cumpănă pînă 
după jumătatea reprizei secunde, 
pentru că mureșenii — serios ame
nințați de retrogradare — au luptat 
din răsputeri, apărîndu-se în prime
le 45 de minute cu o admirabilă am
biție, pentru ca după pauză, cînd 
erau conduși, să nu mai albă nici 
un fel de ezitare din ,.a deschide 
jocul" și a ataca la fel ca într-o 
partidă pe teren propriu. A rezul
tat de aici, dacă nu o întrecere de 
spectacol, una de încordare, de an
gajament fără rezerve, căreia ploaia 
violentă și terenul alunecos i-au o- 
ferit pe alocuri accente de veritabil 
dramatism, mai ales la fazele în

partidă,
de joc

și personalitate

ele- 
cu-

de unele 
care dau 

ansam-

locul terenului. Cu toată dominarea, 
bucureștenii nu și-au creat prea 
multe faze de gol. Mizînd pe difi
cultățile create portarului advers de 
mingea udă. grea, alunecoasă, ei au 
preferat șuturile tari din afara ca
reului. Un asemenea șut avea să 
aducă, de altfel, deschiderea scoru
lui. Fundașul Cosma a trimis balo
nul puternic, pe sus, de la peste 20

de metri, Solyom a prins mingea, a 
scăpat-o și... n-a mai ajuns-o decit 
în fundul plasei. Un gol dezarmant, 
prin modalitatea de realizare, dar 
— de fapt — în concordanță cu lo
gica jocului. In min. 44, Solyom 
salvează însă extraordinar, la un 
excepțional , cap" al lui Dumitra
che, una din puținele realizări ale 
dinamovistului în acest joc.

După pauză. A.S.A. acționează ca 
o echipă care „n-are ce pierde" E- 
chUibrează jocul, atacă mai susți
nut, dar nu poate pătrunde prin de
fensiva gazdelor, mai ales că G. 
Sandu și Sătmăreanu II fac un joc 
remarcabil. Evident, nici Dinamo nu 
renunță la veleitățile ofensive, care 
se sprijină mai mult pe Moldovan și 
R. Nunweiller. Minutul 70 aduce 
însă o scădere bruscă a tensiunii din 
teren : Moldovan execută o loritură 
liberă laterală ți Lucescu trimite cu 
capul, din unghi. în colțul opus al 
porții. Mureșenii par acum resem
nați, Dinamo are din nou inițiativa 
dar lipsa unor virfuri de atac spe
cializate îndeamnă la 
nații", la joc lateral 
majorarea scorului.

Stadionul „23 August" : teren bun; 
timp friguros ; spectatori, 
ximativ 9 000. Au marcat : 
(min. 34), ENESCU (min. 59) 
(min. 78). Raport de comere 
Raportul șuturilor la poartă 
(pe spațiul porții : 8—3).

S C. BACAU : Ghițâ — 
CATARGiU. Velicu. Margasoiu — 
Vătafu (min. 46 : DUȚAN), Hrițcu 
— Băluță. PANA. Sinăuceanu (min. 
55 : ENESCU). Florea.

F. C. ARGEȘ : Stan — PIGULEA, 
Barbu. VLAD. Ivan — M. POPESCU, 
Mustățea — TROI. Radu, Roșu (min. 
71 : Olteanu), Jercan.

A arbitrat : GH. POPOVICI
ajutat la linie de Gh. Mi- 

clox i. Dancu (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : BALUȚA.
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve : S.

F. C. Argeș l-« (0—0).

apro-
ROȘU 

și MIOC 
: 13—2.
: 13-4

MIOC,

8.
C- Bacău —

Ui Ti A* 3(2)
C. F.R. CLUJ 0(0)

CA ÎN ZILELE
DE GLORIE

Stadionul U.TA : teren foarte bur.; 
timp splendid ; spwta-.ori. aproxi
mativ 15 000. Au marcat : KUN (uu£- 
5). DOMIDE (min. 42) și BROSOV- 
SCHI (min. 62). Raport de comere : 
9—1. Raportul șuturilor la poarta : 
27—14 (pe spațiul porții : 11—7).__

U.T.A. : Vidac — Birâu. SCHEP. 
POJONT. Poporici — Petescu. bro
șovschi — Condruc (min. 80 : •-
xente). DOMIDE, Kun. SIMA.

C.F.R. : Gadja — Lupu (min. 
PENZEȘ). Dragomir. VIȘAN, 
man — M. Bretan. Cojocaru^j^ 
Bretan (min. 66 : Bucur), 
Adam. PETRESCU.

A arbitrat : ALEXANDRU
♦ ajutat la linie de M.
pescu și Âl. Paraschiv (riț 
București).

Cartonașe galbene : LUPI. SIMA. 
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : U.T.A. — C.F.R. 

3-0 (1-0).

A-

17 :
RC- 

S. 
țegean.

’pntvu
Po- 

(toți din

ARAD, 16 (prin telefon). —
De multă vreme nu au mai văzut 

arădenii jucînd atît de bine echipa 
lor favorită ! Ca suporteri adevă- 
rați, ei au SIMȚIT că U.T.A. este 
în ascendență de formă și cu_ mai 
bine de două ore înainte de înce
perea meciului, cu greu se mai pu
tea găsi un loc în tribunele stadio
nului. Nici unul dintre spectatori 
nu a avut ce regreta ; ba, mai mult, 
în timpul jocului, ca șl la finele lui, 
aplauze numeroase au răsplătit jo
cul alb-roșilor, ca și al fotbalistului 
care azi s-a distins în mod special ț 
Sima, care deși nu a marcat nici 
un gol, a fost coautorul a două din
tre ele. Victoria textiliștilor — care 
se pare că, în sfîrșit, și-au găsit bu
sola — a fost mai clară chiar decît 
o arată acest scor de 3—0 și cu 
atît mai valoroasă cu cît C.F.R. nu 
a depus nici un moment armele, a- 
tacind ori de cite ori a avut posibi
litatea. în concluzie, un meci bun. 
disputat într-o viteză de joc remar
cabilă, în care toți cei 25 de jucă
tori care au evoluat și-au făcut da
toria. Un meci așa cum am dori să 
vedem de fiecare dată.

Partida începe exploziv, cu o 
„ bară a lui Domide (min. 2) și cu un 

gol marcat de Kun (min. 5). Jocul 
e iute, deschis, Adam încearcă să 
se demarce, dar este bine păzit de 
Schep. în min. 20, asistăm la o fază 
de mare tensiune, în care Kun și 
Condruc șutează consecutiv. Tot 
U.T.A. iese în continuare în atac, 
și după ce Broșovschi ratează o 
excelentă ocazie (min. 23), Gadja 
respinge cu piciorul din fața lui 
Condruc (min. 30). Urmează a doua 

. bară (min. 38), de data asta la poar
ta lui Vidac (autorul șutului — 
Tegean). Nu trec decît patru minute.

. Domide se înalță splendid și mă
rește avantajul echipei sale fructi- 
ficînd o lovitură liberă laterală, e- 
xecutată de Broșovschi și acordată 
în urma unui fault asupra lui Sima.

In repriza secundă, feroviarii se 
comportă la înălțimea adversarilor, 
dar apărarea gazdelor se dovedește 
de netrecut. Iată însă că o fază de 
contraatac începută de Sima este 
continuată de Domide și finalizată 

. de Broșovschi : 3—0. Parcă vrînd să 
arate că C.F.R. nu depune ușor ar
mele, Penzeș expediază balonul în 
bară (min. 63) ; el este imitat apoi 
de Kun (min. 83). Și meciul ia sfîr
șit în aplauzele publicului, după ce 
Axente și Kun în ultimele două 
minute, rataseră mărirea scorului.

Mircea TUDORAN

„supercombi- 
și împiedică

BACĂU,. 16 (prin telefon). —
In cea de a noua etapă a returului 

F.C. Argeș a cunoscut primul in
succes. O infringere care ar fi fost, 
poate, evitată dacă jucătorii piteș- 
teni continuau și în repriza secun
dă să presteze același joc combinativ 
la mijlocul terenului (M. Popescu, 
Mustățea si. alternativ, Radu sau 
Roșu), grupat în defensivă și cu ini
țierea unor contraatacuri rapide —URZICEANURadu

Moment de panică în careul lui F. C. Constanța, care s-a apărat 
obstructionist.

VICTORIE, IN EXTREMIS
«re. dar și

S. BAKCSY

BOC.

TT USCl

pop.

•J

C.S.M. REȘIȚA 0(0)

la linie de I. 
N. Mogoroașă

JOAN RUS (Tg. Mu- - — - - chiU-
(£ra-

F.C. COUSTAMȚ* 10)
Rapidi 

partida 
triu II 
această 
dar nu 
va fi capab 
timp și decisiv 
cum o făcuse 
mo- Jocul feroviai 
vut acea claritate, 
tre compartimente 
trimis multe rninz 
Antonescu în sj 
cu brio. Nu-i i 
însă, că oaspeți 
s-au „agățat* d 
și chip, cu interval 
tare (Nistor și Bă’o 
piedica pe atacan 
ducă la bun sfirș 
sive. De aici, a 
crispat, neclar, ceea 
Constanța li convertea de mir. 
pentru a pleca cu acel punct 
care și-l dorise. Oaspeții au e 
cat și tactica enervării adversaru
lui, prin acele obstrucții și trageri 
de timp permanente. Ia care arbi
trul I. Rus nu prea s-a grfibil 
să ia o poziție fermă. Nimez; nu 
spune să nu te bați pentru supra
viețuire, dar nu cu mijloace mai 
puțin sportive asa cum au făcut-o 
constănțenii. Cînd s-au preocupat 
de fotbal trebuie să spunem că « 
au realizat 
periculoase.

Dar chiar 
roviarii au 
tea deschiderii scorului, dar Ștcfă- 
nescu a apărat excelent; Marin Ste- 
lian a fost faultat clar in min. 3'. 
de Balosu, în careu, arbitrul n-a 
„văzut" nimic; Dumitriu II a șutat 
în bară (min. 69). Și contrar cursu
lui jocului, Răducanu (min. 62 a 
primit acel gol de începător, la șu-

și unele faze destul de

și în aceste condiții, fe- 
avut, totuși, posibili ta-

„U“ CLUJ
STEAUA

CLUJ, 16 (prin telefon). —
Pentru jocul de la Cluj. Steaua 

a ales o formulă de echipă și impusă 
de împrejurări (accidentările lui 
Iordănescu Și Dumitru), dar și de 
calculele pentru un rezultat egal 
în această situație, ea a apelat din 
nou la Vigu, pe care l-a postat în 
mijlocul liniei mediane, unde a apă
rut o figură insolită, dar utilă tac
ticii de astăzi, Iovănescu. Tătaru a 
jucat Și el foarte aproape de mijlo
cași, așa că numai Pantea și Năs
tase au rămas pe pozițiile unor ve
ritabili pivoți, în tentativele de a 
fructifica contraatacul. Față de ase
menea așezare și împinsă de setea 
de puncte, „U“ nu s-a lăsat 
spre a încerca spargerea 
redute.

Mai cu 
gazdele au 
poziționale bine inspirate, dar tot
deauna a lipsit, pentru a puncta ceea 
ce se construia în cîmp, omul de 
gol. Iar mingile cu care au scăpat 
în careul mare, și chiar în cel mic, 
jucătorii clujeni, au fost oprite cu 
siguranță de Haidu, care a făcut o 
partidă excepțională. Sigur că ne 
punem întrebarea, dacă în locul a- 
cestui tandem de jucători abili; care 
au evoluat la „U“, Mureșan și Coca,

seamă în prima 
reușit mai multe

de

combine la mijlocul te-

asc* adver-arii. Dar in- 
nu s-au materializat, 

•rioade. Reșițenii au re- 
alterr.area paselor seur-

lCLiTN 
LX.VN — . 3* : NAS- 

NEAGU. 
Dumitriu m)- 

CONSTANTA : ȘTEFA.NES-
I: R-Lcăl — Gfcrica. AN- 
BALOSU Nistor — I. 

OPREA — TAXASE, 
aman (min. ~: Râ-

șalbene NISTOR. 1 
Diririrsiu n. neagu. oprea. 

cartonașe ro»ii : M STELLAN. 
TrWeul p»tsehovsehl : S.
La Tineret-rezerve : Rapid — F.C. 

Constanța «—• (♦—•).

invitatâ
acestei

repriză, 
atacuri

mai ales prin Troi — așa cum pro
cedaseră în primele 45 de minute.

Victoria băcăuanilor nu poate fi, 
totuși, contestată, ei atacînd în per
manență și obligîndu-și în unele mo
mente adversarul să se apere cu tot 
efectivul. în plină dominare a gaz
delor, cînd de altfel au și ratat oca
zii favorabile, prin Sinăuceanu (min. 
9 și 27) și Velicu (min. 17), oaspeții 
reușesc să deschidă scorul, în min. 
34, la un contraatac pe latura dreap
tă a terenului : Pigulea l-a lansat în 
adîncime pe Troi, acesta l-a depă
șit pe Velicu, a urmat o centrare pe 
jos, înapoi, în interiorul careului, și 
Roșu, de la 10 m. a reluat în plasă. 
O fază aproape identică s-a consu
mat cu trei minute mai devreme, 
dar fără gol.

Văzîndu-se conduși, jucătorii de 
la S.C. Bacău și-au accentuat pre
siunea și numai bara laterală (min. 
39 — Mioc și min. 40 — Hrițcu) a 
făcut ca pînă la pauză rezultatul să 
rămînă neschimbat. La reluare, noii 
introduși în formația gazdelor (Du- 
țan și Enescu) au adus un plus de 
claritate în construcția acțiunilor o- 
fensive. După oe Pană (min. 57) a 
șutat din interiorul careului și min
gea s-a scurs pe lingă bara porții 
lui Stan, în min. 59 egalarea s-a 
produs : același Pană a primit o 
pasă în adîncime de la Hrițcu, a 
reluat puternic. Stan a respins de
fectuos și Enescu, atent, a introdus, 
mingea, din apropiere. în plasă. Din 
acest moment, echipa băcăuană atacă 
cu toate forțele. Totuși, în plină do
minare asistăm la singura acțiune 
ofensivă a oaspeților din această 
parte o jocului, dar extrem de peri
culoasă, derulată fulgerător pe fi
liera Radu — Troi — Jercan, ulti
mul trimițînd de la numai 6 m în 
bară. Presiunea băcăuanilor continuă, 
și în min. 78 ei înscriu golul vic
toriei prin fundașul Mioc, care, cu 
un șut puternic de la 20 m. a fă
cut inutilă 
Stan...

intervenția portarului
Gheorghe NERTEA

Ulil'j. CRAIOVA 4(1)
SP. STUDENȚESC 1(0)

PE PLOAIE...
Cu citeva minute înainte de începerea jocului Rapid — F. C. Con

stanța, rfbrul întunecat care ajunsese pînă aproape de planșeul 
tribunei s-a revărsat „ca la Liverpool", inundînd ovalul de tartan. 

Treptat ploaia s-a mai îmbunat, înțelegînd parcă truda jucătorilor. 
Minutele au început să se scurgă, greu, scoțînd la iveală oboseala rapi- 
diștilor, storși de nenumăratele sprinturi în meciul cu Dinamo. De cea
laltă parte, F. C. Constanța, și-a propus o remiză cu orice preț, ofe
rind citeva mostre de durități excesive, cu care Farul ultimilor ani ne 
dezobișnuise. _ . . .

După pauză, Răducanu a ținut, parcă, sa-i atraga atenția noului 
său antrenor Macri că toți cei care se perindă la conducerea tehnică 
a Rapidului trebuie să se înarmeze cu răbdarea celor porniți pe drumul 
calvarului, și a oferit constănțenilor un gol de neînțeles pentru portarul 
din meciul cu Dinamo. Rapid, knock down în aceste minute, lăsa im
presia că nu mai poate întoarce soarta meciului. Atacurile, mereu oar
be, se izbeau de apărarea condusă de Antonescu. Tntr-un tîrziu. Rapid 
a reușit să se salveze prin două superbe execuții tehnice, care au amin
tit tuturor că „potcoava" n-a mizat și nu mizează doar pe perfecțio
narea alergării cu crampoane. Marin Stelian a reușit o frumoasă în
toarcere, după o subtilă preluare pe piept, și a înscris din voleu, cu 
stingul sub bară. In ultimele minute, Neagu a reabilitat, în sfîrșit, șutul 
puternic, perforînd păianjenul care-și țese tihnit pinza în colțurile tuturor 
barelor primei divizii, in ultimele secunde, constănțenii s-au decis, în 
sfîrșit, să joace fotbal, dar era prea tîrziu.

Cînd am ajuns pe „Dinamo", arbitrul Cursaru fluiera începutul re
prizei a doua. Ochii reporterului au fost izbiți imediat de calitatea net 
superioară a replicii mureșenilor.

Rapid și Dinamo au confirmat temerile cronicarului. După epuizan
tul lor duel de duminică, puterea de luptă a scăzut sub baremul mi
nim. Este, dacă vreți, o veche axiomă a fotbalului nostru, într-un mo
ment cînd soccerul mondial trece tot mai mult la a doua duminică, în 
mijlocul săotămînii.

F. C. Constanta si A.S.A. Tg. Mureș au avut, aș spune, aceeași stare 
psihică de start. Dar, în acest duel indirect, mureșenii au dat dovadă 
de mai multă eleganță, deși au pierdut la un scor mai aspru decît cei 
al echipei lui Hașoti.

.. .La terminarea meciului de pe Dinamo, grupuri de spectatori au 
rămas sub streșini, pentru ultimele minute ale etapei radiodifuzate- Ci
neva spunea că marile evenimente ale zilei SÎnt cele patru goluri de la 
Craiova și metamorfoza italiană a Stelei, care reușește performanța 
rară de a înscrie trei goluri de-a lungul a nouă etape, in aceasta pri
măvară capricioasă..

Ioan CHIRILA

Stadionul Central ; teren denivelat ; timp foarte frumos ; 
aproximativ 35 000. Au marcat : TANASESCU (min. 32 - autogol), OBLEMEN
CO (min. 67 și 84), MARCU (min. 68) șl SAMEȘ (min. 71 — autogol). Raport 
de cornere : 14—5. Raportul șuturilor la poartă : 16—9 (pe spațiul porții : 10—5).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : MANTA — Niculescu, DESELNICU, Sa
meș (min. 75 : Bădin), Velea - STRIMBEANU, NIȚA - ȚARALUNGA, Bălan 
(min. 68 : Pană). OBLEMENCO, Marcu.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — Tănăsescu, Kraus, M. Sandu, Cto- 
cîrlan ,(min., 46 : Manea) — CAZAN, Culda — Leșeanu (min. 59 : Cojocaru), 
CHIHAIA, Moldoveanu, Manea (min. 46 : Cuperman).

A arbitrat: T. LECA (Brăila) ajutat la linie de Ț. Podarii
(Brăila) și T. Trofin (Galați).

Cartonașe galbene : NICULESCU, MOLDOVEANU.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Univ. Craiova — Sportul studențesc 4—0 (2—0).

CRAIOVA, 16 (prin telefon). —
Studenții craioveni au abordat 

jocul cu o inovație tactică. Oble
menco. puțin retras, și-a asumat 
sarcini de constructor-coordonator, 
angajindu-1 pe Bălan ca pe un ve
ritabil pivot în fața porții lui Su
da. unde mingile înalte, redistri
buite de acesta coechipierilor, au 
creat momente prelungite de pani
că. In aceste condiții, oaspeții lup
tă din greu pentru a stăvili suita 
de atacuri ale gazdelor, dar acțio
nează dezordonat, timorat și fără 
forța necesară, cu care ne obișnui
se în alte ocazii.

Universitatea domină cu autori
tate întreaga primă repriză, masîn- 
du-și adversarul în treimea pro
prie, iși permite luxul să se joace 
cu numeroasele ocazii clare de gol, 
ratind de nu mai puțin cinci ori 
deschiderea scorului (Bălan min 13, 
Marcu 14, din nou Bălan min. 23, 
Țarâlungă min. 25 și Oblemenco 
min. 27) și înscrie doar un singur 
gol, de fapt un autogol (Tănăsescu, 
care a deviat in poartă șutul lui 
Țarâlungă).

In partea a doua, a întîlnirii, jo
cul este — pentru o scurtă perioa
dă — ceva mai echilibrat. Gazdele 
joacă acum cu Oblemenco vîrf de 
atac obișnuit și în apărare aplică 
„linia". Studenții bucureșteni ata-

că ceva mai îndrăzneț decît au fă
cut-o în prima repriză și au citeva 
ocazii favorabile de a înscrie prin 
Chihaia (min 54), Cuperman (min. 
55) și, din nou, Chihaia (min. 62) 
după care ofensiva tucureșteană se 
stinge și face loc unui adevărat asalt 
craiovean încheiat cu trei goluri 
spectaculoase în poarta lui Suciui 
în min. 67, Oblemenco, în min. 68, 
Marcu și din nou Oblemenco, în 
min. 84.

Finalul meciului este un adevă
rat iureș, întreaga formație craio- 
veană sprintînd spre victorie. Pe 
acest fond de superioritate evi
dentă, autogolul lui Sameș din 
min. 71 a trecut aprcfape neobser
vat, răsplătind, întrucîtva, contribu
ția oaspeților la frumusețea spec
tacolului din repriza a doua-

Mihai IONESCU

DOAR UN PENALTY
A PUTUT DECIDE!

LA LIMITA Șl... CU EMOȚU!
Stadlonui Petrolul: tarea aluneco* ; timp noro» ; «peetatoet, ajwo- 

xunacw 6 000. ▲ marcat TUDORIE (mia. 13). Kapon de cornere : 11—4. Ra
portul șuturilor la poarta i 15—4 (pe «pațiul porții : ț—Jh

PETROLUL t ewtonescu — X. IONESCU. TUDORIE, CTUPm. Gruber 
— CRlNGASU, COZAREC — Plsiu, DINCUȚA, L Constantia, Cure* (mm. 
5T : Pirvuj.

C.S.M. : Hief — REDNIC, Georgevici, KISS, KAFKA — Pukm (mln. 
X : Neagu). BELDEANU — Atodiresei (mln. 77 : Savu). NESTOBOVICX, DUDV 
GEORGESCU. Fiorea. J ,

A arbitrat : OTTO ANDERCO (Satu >Ure) ajutat la linie de
Stăncescu și A. Vâduveseu (ambii din București).

Cartonașe galbene : I. CONSTAN ILS’.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Petrolul — C.S.M. Reșița 4—1 (1—0).

s.

te cu cele lungi, cu deschideri pe 
extreme, unde Atodiresei și Florea 
au imprimat un tempo rapid ac
țiunilor ofensive.

începutul primei reprize a fost 
echilibrat, iar cea mai periculoasă 
acțiune a fost creată de Florea in 
min. 7 cînd M. Ionescu a deviat, 
ir. extremis. în corner, balonul ex
pediat puternic de extrema C.S.M.-

REMIZĂ Â APĂRUT CA INEVITABILA
ar fi apărut un vîrf de atac de forță 
și impetuozitate, ce s-ar fi întîm- 
plat ? Ar fi reușit el mai mult de- 
cit acest cuplu titularizat azi ? E 
greu de răspuns, pentru că apărarea 
militară a jucat foarte exact și a- 
vea in Smarandache un jucător care, 
fizic cel puțin, i se putea opune cu 
succes. A rămas o singură armă re
comandată in asemenea condiții, șu
tul de la distanță, dar cunoscuții tu
nari ai clujenilor n-au reușit pe par
cursul celor 90 de minute să-și re
gleze tirul. într-un asemenea con
text. acest 0—0 a apărut ca inevi
tabil.

Fizionomia jocului : în prima re

priză, dominare netă și completă a 
clujenilor (ocazii în minutele 
18. 24. 33, 44). contraatacurile 
reștenilor fiind extrem de 
In repriza secundă, studenții 
vut mai departe inițiativa și 
în minutele 58. 62 și 73. dar răspun
sul prin acțiunj surprinzătoare ale 
Stelei (minutele 46, 80, 86, 89) au 
fost mult mai vivace și mai pericu
loase. Socotim partida de la Cluj ca 
o întrecere de nivel bun. execuțiile 
tehnice avînd o acuratețe ce a com
pensat lipsa elementului de mare 
spectaculozitate al ( fotbalului — 
golul.

16, 17. 
bucu- 

palide. 
au a- 
ocazii

Eftimie IONESCU

Stadionul Municipal ; teren acceptabil ; timp înourat ; spectatori : 
10 000. Raport de comere : 12—1. Raportul șuturilor la poartă : 23—10 (pe 
spațiul porții : 10—4).

„U“ : Ștefan — CREȚU, Mihăilă, Solomon, CIMPEANU — ANCA, 
Fanea (min. 63 : Lică) — UIFALEANU, COCA, Mureșan, BARBU.

STEAUA : HAIDU — SATMAREANU, Smarandache, HALMAGEANU, 
Cristache — DUMITRIU IV, VIGU — Pantea. Tătaru, Iovănescu, Năstase.

A arbitrat: GR. BÎRSAN (Galați) ★ ★★★★, ajutat la linie de N. 
Moroianu și B*. Moraru (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : ,,U“ Cluj — Steaua 1—0 (0—0).

uIuL Jocul s-a menținut echilibrat 
oină la pauză ca. apoi. în repriza 
secundă, gazdele să manifeste mai 
multă dîrzenie. Pe alocuri, meciul a 
devenit mai aspru, dar nivelul lui 
a rămas 
asistăm 
porți. și 
ților a 
cutarea 
mășeală, 
rit mai 
introdus 
ții au 
portarului 
întîlnirii i 
du-1, totodată, pe I. Constantin care 
avusese o altercație cu portarul 

llieș. Pînă la fluierul final, pe’.r-.'- 
liștii au dominat mai mult, insă nu 
au putut să-si mai mărească avanta
jul.

mediocru. în continuare, 
la citeva ratări la ambele 
ir. min. 75 apărarea oaspe- 

acordat corner : după exc- 
loviturii s-a produs învăl- 
în careu, la minge au să- 

nuiiți jucători si Tudorie, a 
balonul în poartă. Oaspe- 

protestat, acuzînd
i Ilies.
a validat golul.

jenarea 
însă, conducătorul 

avertizîn-

Pompiliu VINTILA

JOC INTERNAȚIONAL
ÎNTRE SELECȚIONATE 

DIVIZIONARE B
SIBIU, 16 (prin telefon). — Azi. 

s-a desfășurat în localitate partida 
internațională de fotbal dintre se
lecționata seriei a Il-a a Diviziei 
B din țara noastră și selecționata 
divizionară B a Ungariei. In prima 
parte a jocului, echipa română a 
prestat un joc comblnativ, oferind 
un spectacol agreabil, și reușind să 
înscrie de două ori prin Dașcu 
38) și Colnic (min. 39).

în repriza a doua, jucătorii 
tri slăbesc ritmul, permițînd 
peților să treacă la ofensivă, 
ce Naghi (min. 79) reduce din 
dicap, egalarea se produce în 
87, prin Paszecki.

I. IONESCU-coresp. județean.

(min.

noș- 
oas- 

După 
han- 
min.

BRAȘOV, 16 (prin telefon). —
A plouat torențial primele 20 de 

minute din joc, „a stropit" din bel
șug și în restul timpului, astfel că 
gazonul s-a îmbibat rapid cu apă, 
impunînd un obstacol greu și ne
prevăzut celor 22 jucători din te
ren. Nu mai putea fi vorba, în îm
prejurările acestea, de execuții teh
nice rafinate, de scheme tactice sa
vant aplicate, cu deosebită corecti
tudine de protagoniști. Nu mai pu
tea opera decît dîrzenia, prospeți
mea fizică și intuiția elementară că 
singura șansă reală de gol este 
șutul zdravăn și de la distanță. 
Cele două echipe s-au subordonat 
acestor condiții: au luptat fără să 
se menajeze, au circulat rapid 
și fără balon, au șutat fără să 
te poziția ideală, cu speranța 
timă că mingea udă se poate 
cura mai ușor printre palmele 
tarilor (din seria unor astfel 
lovituri le notăm pe cele mai
lente și mai încărcate de periculo
zitate: min. 10, Cadar care a zgu
duit bara transversală: min. 73, 
Stocker; min. 85, Gyorfi).

Desigur, dominarea teritorială 
a fost în beneficiul brașovenilor, 
neconcretizată pe tabela de mar
caj căci linia de fundași a Jiului, 
masivă, rutinată, dinamică a sto
pat cu relativă ușurință atacurile 
adverse. Și probabil că scorul at 
fi rămas alb, dacă acești apărători

tuni n-ar fi greșit o singură data 
(min. 66), cînd Pescaru nu a 
putut fi împiedicat să înainteze 
decît prin fault în suprafața de 
pedeapsă. Tot Pescaru a și trans
format lovitura de Ia 11 m după o 
suită de proteste nejustificate ale 
fotbaliștilor din Petroșani, urmate, 
în cele din urmă, de intervenția 
energică a antrenorului Coidum. 
După gol, ostilitățile s-au reluat 
corect și, parcă, cu mai rnare în
verșunare ca înainte; Stea* 1 roșu 
era mînat de pofta de joc .Wriului 
introdus Zotincă, Jiul de forța de 
joc a Iui Stocker și Libardi. Dar 
zarurile fuseseră aruncate,..

mai

Ion CUPEN

CU 
cau- 
legi- 
stre- 
por- 

de 
vio-

Stadionul Tineretului j teren alu
necos : timp ploios : spectatori, a- 
Sroximativ S 000. A marcat PESCA-

U (mln. 66, din 11 m). Raport de 
comere i 6—3. Raportul șuturilor la 
poartă ! 13—8 (pe spațiul porții : 
7—4).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghelini, jenei, naghi, Matees- 
cu — PESCARII, Cadar — Anghel 
(min. 74 : ZOTXNCA), Ghergheli, Ba- 
lint, GYORFI.

JIUL : ion Gabriel — STOCKER, 
TONCA, GEORGESCU, DODU — 
Mulțescu, LIBARDI — G. Stan, Sza- 
bados, Roznai, Naidin (min. 46 : Ca- 
ramalls).

A arbitrat : Z. SZECSEI (Tg. Mu
reș) *★** *, ajutat la linie de C. 
Manușarme și M. Buzea (ambii din 
București).

Cartonașe galbene: DODU, CARA- 
MALIS, ANGHELINI.

Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — 

Jiul 2—0 (1—0).

ultimele știri o ultimele rezultate oultimele știri

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
MILAN A CIȘTIGAI CUPA CUPELORA. C.

Aseară, la Salonic 
fâșurat finala Cupei 
mația italiană A. C. 
engleză Leeds United.

(Grecla) s-a des- 
cupelor între for- 
Milan și echipa 

tntîlnirea s-a

încheiat cu rezultatul de 1—0 (1—0) pen
tru Milan. A marcat Chiaruggi (min.

R. D. GERMANA — UNGARIA 2—1 (1—1)
Tot aseară, la Karl Marx-Stadt, a avut 

Ioc întîlnirea amicală dintre reprezen
tativele R. D. Germane și Ungariei. Me
ciul, care a constituit un important 
test al fotbaliștilor germani pentru

Jocul din preliminariile C.M. de la 27 
mai de la București, s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—1 (1—1) pentru gazde. 
Au marcat : Vidats (min. 7) și Btreich 
(min. 36 și 53).

Alte amănunte în ziarul de mîine.

PROGRAMUL MECIULUI ROMANIA-OLANDA DIN „CUPA DAVIS“
SCHEVENINGEN, 16 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Miercuri seară, ; 

prezența arbitrului 
Hughes (Anglia) și 
pitani de echipă, 
și Dick Lameris 
sorți pentru toate 
joc ale meciului de tenis România 
— Olanda din • cadrul turului III al 
„Cupei Davis". Iată programul : VI-

a avut loc — in 
principal Pat 

i a celor doi câ- 
Cristea Caralulis 
— tragerea la 

cele trei zile de

--------■ 1U

NERI 18 mai t TOM A OVICI — TOM 
OKKER, ILIE NASTASE — JAN 
IIORDIJK ; SÎMBATĂ 19 mai : par
tida de dublu (cele două perechi vor 
fi anunțate cu o oră înaintea în
trecerii) ; DUMINICA 20 mai : 
TOMA OVICI — .IAN HORDIJK, 
II.IE NASTASE — TOM OKKER. 
Toate cele trei reuniuni vor înce
pe la ora 14 (15 — ora Bucurestiu- 
lui).

Radu VOIA
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