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Sosiți de joi seară la Poiana Brașov

■

DIN LOTUL REPREZENTATIV
AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE

• ATMOSFERA DE BUNĂ DISPOZIȚIE • DUMITRU ESTE COM

PLET RESTABILIT, IORDÂNESCU Șl DOBRIN SINT Șl El PE CALE DE 

REFACERE TOTALĂ • ASTĂZI DIMINEAȚĂ UN NOU ANTRENA

MENT, IAR MÎINE JOCUL DE VERIFICARE ÎN COMPANIA ECHIPEI 

STEAGUL ROȘU

In mișcarea sportivă românească 
se simte din plin suflul înnoitor pe 

i care l-a adus Hotărîrea Plenarei C.C. 
ai P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, document de mare însemnă
tate teoretică și practică, în care au 
fost stabilite cu claritate și precizie 
căile ce trebuie urmate pentru dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului în țara noastră.

Transpunerea în viață a importan
telor sarcini ce reies din Hotărîre a 
constituit, din primul moment ai a- 
pariției ei, o preocupare de bază a 
tuturor organelor și organizațiilor 
sportive, a altor factori care au pri
mit atribuții în acest domeniu.

Acționîndu-se cu mai multă ener
gie și responsabilitate, căutîndu-se 
căi și inițiative noi, folosindu-se po
sibilități și resurse neutilizate inte
gral în trecut, consiliile locale pen
tru educație fizică și sport, împreună 
cu organele U.T.C., sindicale, de pio
nieri, cu inspectoratele școlare și al
tele au depus eforturi pentru orga
nizarea și desfășurarea unui număr 

1 sporit de acțiuni adresate cetățenilor 
de toate viratele și, mai eu seamă, 
tineretului. Genericul tuturor aces
tor manifestări l-a constituit preve
derea centrală a documentului de 
partid potrivit căreia „în ansamblul 
mișcării sportive, cea mai largă for
mă de participare a întregului tine
ret, a populației, la practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice și spor
tului trebuie s-o constituie SPORTUL 
DE MASA (s. n.), mijloc de bază 
pentru fortificarea organismului și 
dezvoltarea capacității fizice a tutu
ror cetățenilor".

Nu este nevoie de investigații sta
tistice prea complicate pentru a ve
dea că în comparație cu alți ani a- 
ceastă primăvară a fost deosebit de 
fertilă în acțiunea de relansare a 
activității de educație fizică a ma
selor, în promovarea ideii de miș
care și de sport în rîndurile cetățe
nilor. S-ar putea exemptifica elocvent 
reamintindu-se asemenea manifestări

încununate de succes cum au fost 
crosul „Să intimpinăm 1 Mai", cu 
12 000 de participanțl, în Capitală, 
marea serbare câmpenească și con
cursul de călărie din Josenii-Bîrgău- 
lui (județul Bistrița-Năsăud), „Fes
tivalul fetelor" de la Constanța (3 000 
de participante), acțiunile cicloturisti
ce și turistice duminicale de la Baia 
Mare și Tg. Mureș, „dialogurile" 
sportive săptămînale dintre asocia
țiile teleormănene. crosurile primă
verii și ale cravatelor roșii. In sfîr- 
șit, finalele de la Arad ale Crosului 
tineretului, precedate de o impresio
nantă alergare populară cu 15 000 de 
concurenți, au fost supranumite pe 
drept, ca o sărbătoare a sportului 
nostru de masă.

Concluzia la toate acestea ni se 
pare a fi una singură : dacă se acțio
nează în strînsă colaborare, cu pasiune 
și responsabilitate, dacă există iniția
tivă și dorința de a face azi mai mult 
decît s-a făcut ieri, iar mîine și mai 
bine decît astăzi, activitatea progre
sează, tineretul și adulții vin cu plă
cere la întîlnirea cu sportul, nia.se 
largi de cetățeni pot fi cîștigate pen
tru mișcare, pentru exercițiul fizic.

Dar, ar fi o mare greșeală ca, fu
rați de anvergura pe care au cunos
cut-o în multe locuri acțiunile spor
tive, de succesele incontestabile ob
ținute pe drumul înfăptuirii recoman
dărilor Hotărîrii, să încercăm un sen
timent de autoliniștire, să socotim 
totul rezolvat. Pentru că, in contex
tul general al activității, s-au sem
nalat, din păcate, și o serie întrea
gă de neajunsuri, care trebuie să 
constituie un obiect de analiză grab
nică și de meditație profundă pen
tru organele și organizațiile sportive, 
pentru întregul activ care lucrează 
și este învestit cu responsabilități pe 
tărîmul sportiv.

Se îndeplinește, astfel, în mod ne
corespunzător prevederea Hotărîrii de 
a se organiza SĂPTĂMlNAL activi
tăți sportive de masă diversificate, 
după preferințele și dorințele cetă-

țenilor. în multe asociații sportive, 
cum ar fi, de pildă, cele de la Fabri
ca de produse zaharoase și „Tînăra 
gardă" din București, de 'la școlile 
generale 14, 15 și Liceul de muzică 
din Buzău, Autobuzul și Fulgerul- 
Slatina, Răsăritul Caracal, unități 
școlare din Piatra Olt, această indi
cație de prim ordin nu a găsit încă 
destul ecou.

Se constată tendința „centralizării" 
excesive a manifestărilor sportive, a- 
ducîndu-le cu prioritate la nivelul 
municipal sau orășenesc. Or, baza ac
tivității, cea care determină caracte
rul ei DE MASĂ și răspunde, astfel, 
spiritului Hotărîrii, trebuie s-o con
stituie verigile de bază ale mișcării 
sportive, asociațiile din întreprin
deri și instituții, școlile, unitățile de 
învățămînt superior, satele și comu
nele. Aici se realizează, de fapt, a- 
tragerea cetățenilor spre practicarea 
continuă și sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului.

IOVIȚA popa
șeful secției organizare și 

control din C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. a 2-a)

„Cupa Voința" la ciclism va cu
noaște In acest an, la a XVIII-â 
ediție, o amploare cu totul deose
bită, la întreceri urmînd să par
ticipe 92 de rutieri, reprezentind 
15 cluburi sportive, dintre 
cinci din Ungaria, Polonia, 
garia, Cehoslovacia și R. F. 
mania.

In acest an, „Cupa Voința" și-a 
ales drept punct fix de start și so
sire în cele cinci etape ale aler
gării orașul Bacău. în total, con- 
curenții vor avea de acoperit 557 
km. Etapa I: Bacău— P. Neamț — 
Roman — Bacău 144 km; etapa a 
Ii-a: Bacău — Vaslui 30 km con
tratimp; eiapa a IlI-a; Bacău — 
Adjud — Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Bacău 147 km; etapa a IV-a; 
Bacău — Momești — Comănești — 
Tg. Ocna — Slănic — Tg. Ocna — 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
Bacău; etapa 
cuit (total 60 
șului Bacău.

. întrecerea 
desfășura între 21—24 iunie.

care 
Bul- 
Ger-

J

CONSFĂTUIREA DE LUCRU A DIRECTORILOR DE ȘCOLI 
ȘI PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN CAPITALĂ

Vineri dimineață a avut Ioc în 
aula Facultății de drept, consfătuirea 
de lucru a directorilor de școli și 
profesorilor de educație fizică din 
Capitală. Consacrată analizei activi
tății desfășurate de unitățile școlare 
din domeniul educației fizice și spor
tului, consfătuirea a însemnat tot
odată un prilej de angajare fermă a 
cadrelor didactice de specialitate în 
spiritul prevederilor recentei Hotărîri 
de partid, pentru traducerea lor in 
viață.

La consfătuire au luat parte tova
rășii Nicolae Matei, secretar al Co
mitetului municipal de partid, Cor-

neliil Băjenaru, director în Ministe
rul Educației și Invățămintului, Vasile 
Priceputu, inspector general al In
spectoratului școlar al Capitalei, Tu
dor Vasile, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S

în concluziile consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Matei a ținut să asigure con
ducerile de școli, profesorii de spe
cialitate de sprijinul concret, perma
nent al Comitetului municipal de 
partid în direcția atragerii tuturor 
elevilor în practicarea educației fi
zice, în selecționarea și pregătirea 
celor mai dotați pentru activitatea 
de performanță.

a V-a: cursă pe 
km) pe străzile

din acest an se

In „Cupa Davis**

cir- 
ora-

va

Echipele Olandei ți 
României la egalitate 
(1—1) după prima zi
(Citiți amănunte în pag. 4-a)

NOI ÎNTRECERI SPORTIVE PE LACUL Șl TERENURILE 
DE LA „COMPLEXUL

Duminică dimineața, cu începere de 
3a ora 9,30, la „Complexul sportiv 
studențesc" de la Lacul Tei, va avea 
loc un nou concurs de canotaj pen
tru studenții bucureșteni. Comisia de 
sporturi nautice pe centrul universi
tar organizează o interesantă întrecere 
de masă>. în, care competitorii iși vor 
disputa întîietatea în bărci univer
sale, canoe de 10 și giguri (schifuri 
cu stabilitate mai mare).

Și-au anunțat prezența peste 300 
de iubitori ai canotajului de la Po
litehnica, Universitatea și Construc
ții, atît în probele rezervate băieților, 
cît și în cele ale fetelor.

Tot de la aceeași oră, 
frumosului complex vor 
studenții și studentele de Fa Institu
tul de Construcții, care — în prga- 
nizarea catedrei de specialitate, în 
colaborare cu Consiliul Asociației 
studenților comuniști — iși vor mă
sura forțele în mai multe ramuri 
sportive : cros, atletism, fotbal, bas
chet, volei etc.

Competiția dotată cu „Cupa An- 
ghel Saligny" va angrena peste 1000 
de sportivi din toate cele 5 facultăți

STUDENJESC TEI“
ale institutului și va coincide cu ziua 
sportului de masă de la Institutul 
de Construcții.

„TRIUNGHIULARUL"
FACULTĂȚILOR 
DE FILOLOGIE

terenurile 
găzdui pe

NOASTRĂ

O nouă competiție a intrat în cir
cuitul întrecerilor sportive universi
tare : „triunghiularul" facultăților de 
filologie, organizat din inițiativa Con
siliului A.S.C. din facultatea clujea
nă de profil.

Prima ediție a „triunghiularului", 
adresat filologilor din Iași, București 
și Cluj, a cuprins întreceri de fotbal, 
natație (m + f), baschet (f), volei (f), 
tenis de masă (m + f), gimnastică 
modernă și s-a desfășurat, timp de 
două zile, pe terenurile și în sălile 
universității clujene, la bazinul olim
pic.

Cucerind cete mai multe locuri I, 
„filologia clujeană" a ocupat prima 
poziție, urmată fiind în clasamentul 
general de către omonimele sale din 
Iași și București.

Revederea, tot la Cluj, în mai 
1974 !

Sezonul crosurilor de primă
vară. continuă. Mîine, in multe 
orașe ale țării sînt progra
mate noi întreceri, iar in Ca
pitală va avea loc alergarea 
dotată cu trofeul ziarului 

„Informația Bucureștiului"

Foto: Theo MACARSCHI

CANOTOARtlf ROMÂNCE 
IĂ „REGATA PANCLAREVO“

O nouă ediție a concursului in
ternațional de canotaj „Regata Pan- 
cearevo", din R.P. Bulgaria, urmea
ză să se desfășoare, astăzi șl mîine, 
cu participarea unor schifiste și 
achifiștî reputați de pe continent. 
La startul acestor întreceri vor 11 
prezente șl 17 canotoare românce, 
care — însoțite de antrenorii Ion 
Botou, Stelian Petrov și de medicul 
Adriana Deculescu — s-au deplasat 
ieri la Pancearevo. Printre vîslașele 
și ramerele noastre, care vor con
cura sîmbătă și duminică, se nu
mără Teodora Boicu, Marioara Sîn- 
georzan, Elisabeta Lazăr, Doina 
Tîardaș, Viorica Lincaru, Viorica 
Trancioveanu, Cristei Wiener, Ele
na Gavluc, medaliate cu aur sau 
argint la campionatele europene. .

PARTIDE SPECTACULOASE
IN „TURNEUL CAPITALELOR'

LA HANDBAL
Opt echipe de juniori s-au aliniat, 

începînd de ieri după-amiază, la 
startul competiției internaționale 
de handbal „Turneul Capitalelor", 
întrecerile primei zile s-au desfășu
rat pe terenul Constructorul, atră- 
gînd în tribune un număr neaștep
tat de mare de spectatori, care 
n-au avut de ce să regrete, pentru 
că au putut urmări jocuri deosebit 
de atractive și spectaculoase.

In cel dinții meci s-au întîlnît 
echipele masculine (I și II) ale 
Bucureștiului. Deși se părea că 
prima garnitură va obține o vic
torie comodă, fără emoții, lucrurile 
n-au stat așa. Dimpotrivă, jocul a 
debutat cu o surprinzătoare domi
nare a formației secunde, care a 
condus în permanență „ostilitățile", 
avînd la pauză un avans de trei go
luri : 8—5. La reluare, însă, antre
norul echipei București I, prof. 
Gheorghe Ionescu, operează cîteva 
modificări inspirate și școrui se

echilibrează în spre final, partida 
încheindu-se cu un echitabil rezul
tat de egalitate : 14—14. Din această 
întîlnire am remarcat evoluția jucă
torilor Marcu (7 goluri) și Băcanu 
(3) de la București II, respectiv Dră- 
găniță (4) și Stancu (4).

Întîlnirea dintre reprezentativa 
feminină a Bucureștiului și cea a 
Varșoviei n-a avut, însă, nici un 
istoric, junioarele bucureștsnce fiind 
net superioare la toate capitolele și 
obținînd o categorică victorie, cu 
18—7 (8—1).

în celelalte partide, echipa fe
minină a Budapestei a întrecut-o pe 
cea a Moscovei cu 12—4 (6—2), 
iar la masculin formația din Mos
cova a cîștigat întîlnirea cu Varșo
via la scorul de 19—7 (10—4).

Turneul continuă astăzi, de la ora 
15,15, pe terenul Dinamo.

Al. HORIA

POIANA BRAȘOV, 18 (prin telefon). 
Plecați joi după-amiază sub rafa
lele unei ploi reci, componenții lo
tului reprezentativ de fotbal au fost 
însoțiți pe tot parcursul drumului 
lor pînă la Poiana Brașov de aceas
tă vreme neprietenoasă care, ceva 
mai mult, s-a transformat în zona 
munților intr-o puternică lapoviță. 
Spre seară, la Poiana începuse chiar 
să ningă și zăpada se așternuse în- 
tr-un strat subțire pe pajiștile din 
împrejurimile hotelului „Sport", 
unde sînt găzduiți tricolorii, 
dimineața de vineri nu 
semne mai bune, 
înd, așa că mulți 
lotului se gîndeau

Nici 
a venit cu 

lapovița continu- 
dintre componenții 
cu regret că... nu

ȚARĂLUNGA
Văzut de Al. CLENCIU

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET MASCULIN

după meci atractiv

au luat și schiurile cu ei. Dar la a- 
miază, soarele a apărut pe neaștep
tate și a topit puțina zăpadă care 
se așternuse, așa că acum, la ora 
cînd telefonez (18,30), albul a mai 
rămas stăpîn numai pe pîrtiile de 
sub teleferic.

Toți componenții lotului au fost 
punctuali la întîlnire, celor 16 jucă
tori prezenți adăugîndu-li-se și cei 
doi clujeni, Anca și Mureșan, sosiți 
cu trenul direct 
sit o atmosferă 
printre jucătorii 
dificila partidă
Piogramul dinainte fixat a fost res-

la Poiana. Am gă- 
de bună dispoziție 
selecționați pentru 

cu R.D. Germană.

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Camptonatul republican de bas
chet masculin a fost reluat ieri, în 
sala Ftoreasca, prin meciurile etapei 
a XXV-a, încheiate cu următoarele 
rezultate :

DINAMO —POLITEHNICA CLUJ 
98—61 (50—35). Punctele au fost 
înscrise de Cernea 10, Ha- 
neș 8, Chivulescu 10, Rotaru 5, Ni- 
culescu 12, Georgescu 12, Diacones- 
cu 4, Novac 14, Visner 13, Popa 10 
pentru Dinamo, respectiv Roman 
20, Voicu 18, Mora.ru 5. Vidican 7, 
Olosuteanu 11 (a mai jucat Lăpu- 
șan). Au arbitrat A. Atanasescu și 
C. Dumitru.

UNIVERSITATEA CLUJ — RA
PID 80—53 (37—18). în curea lor 
pentru menținerea locului 3 în cla
sament, clujenii au făcut o partidă 
bună, impunîndu-se prin rapidita
tea acțiunilor poziționale și a con
traatacurilor. Au înscris Demian 18, 
Riihring 10, Zdrenghea 17, Vizi 3, 
Mathe 6, Ursache 8, Nagy 4, Antal 
8, Ronay 3 pentru „U“. respectiv 
Vin tijă 10, T. Stănescu 5. D. Stă- 
nescu 7, Tursugian 12, Or. Popescu 
2, Predulea 10, Vlădescu 7. Au ar
bitrat Em. Niculescu și I. Dinescu.

3^
Dispută spectaculoasă 

pentru recuperarea 
mingii sub panoul U- 
niversității Timișoara. 
Fază din derbyul zilei, 
I.C.H.F. — Universitatea 
Timișoara

ACADEMIA MILITARĂ 
RUL CONSTANȚA 
Surprinzător, baschetbaliștii 
Academia au opus o dîrză 
tență, concretizată, în special, prin- 
tr-o apărare agresivă. Cu puțină 
șansă, bucureștenii puteau cîștiga a- 
ceastă partidă, însă ei au comis cî
teva greșeli în final, speculate prompt 
de constănțeni. Au marcat i Nicolcs-

DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

FA-
72—75 (40—39).

de la 
rezis-

cu 6, Teodorescu 24, Mărgîneanu 21. 
Marinescu 7, Țurcanu 10, Papo 4 
pentru Academia Militară, respectiv

D. STANCULESCU
A. VASILESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Gimnastele românce conduc
cu aproape două puncte în întîlnirea cu Ungaria

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-
DEJ, 18 (prin telefon). în frumoasa 

sală de Ia Complexul sportiv Carom 
din localitate a început meciul in
ternațional dintre echipele feminine 
de gimnastică ale României și Un
gariei. echipa noastră fiind compusă 
din Elena Ceampelea, Alina Goreac, 
Rodica Sabău, Maria Antinie, Vanda 
Ispravnicu și Gabriela Trușcă. in 
timp ce Ungaria a aliniat o garni
tură alcătuită din Maria Gall, 
Zsuzsa Matulai, Gabriella Bundzsak, 
Agnes Banfat, Krisztina Medveczky 
și Zsuzsa Nagy. Faptul că ambele 
formații au fost lipsite de aportul 
gimnastelor nr. 1 (Anca Grigoraș și 
Ilona Bekeși) nu a influențat nive
lul întrecerilor, care au fost deose
bit de interesante și spectaculoase, 
oferind multe momente agreabile, 
răsplătite cu aplauze.

Intr-o vervă neașteptată (mai ales 
că meciul are loc la numai cîteva 
zile de la finala campionatului na
țional), gimnastele românce 
de mobilizate, au evoluat 
bine, dovedind, totodată, și 
mare omogenitate față de 
oaspete. Siguranța în execuții, elegan- 

remarca- 
fetelor 

singură 
Româ- 
fiecăre

extrem 
foar'e 

o mai 
echipa

ța mișcărilor șl precizia 
bilă (din toate evoluțiile 
noastre nu am nbtat decît o 
ratare !) au făcut ca echipa 
niei să cîștige întrecerile la 
aparat și, implicit, să conducă for
mația Ungariei, după exercițiile im
puse, cu aproape două puncte I Di
ferența este demnă de subliniat cu 
atît mai mult cu cît, anul trecut, la 
Budapesta, team-ul țării noastre ă 
fost Învins. Remarcînd faptul că 
Alina Goreac concurează încă nere
făcută și că tinerele Gabriela Trușcă,

Vanda Ispravnicu și Maria Antinie 
au făcut față cu brio — pînă acum
— acestui dificil examen, prezentăm 
rezultatele concursului după prima 
zi (exerciții impuse) : Pe echipe : 
1. ROMANȚA — 184,70 ; 2. UNGARIA
— 182,90 ; Individual compus : Alina 
Goreac 37,60 ; Elena Ceampelea 37,55; 
Krisztina Medveczky 37,05 ; Rodica 
Sabău 36,80 ; Zsuzsa Nagy 36,80 ; Ga
briel’ Trușcă 36 35 : Vanda Ispravhi- 
cu 36,25 ; Zsuzsa Matulai 35,95 ; Ma
ria Antinie 35,75, Maria Gall 35,70 ; 
Gabriella Bundzsag 35,50.

Sîmbătă au loc, dimineață. întrece
rile echipelor de junioare ale Româ
niei și Ungariei, urmînd ca după 
amiază, de la ora 17, să înceapă 
concursul primelor garnituri, cu 
exercițiile liber alese.

Constantin MACOVEI j

.«.J ATLETISMUL ROMÂNESC PRIVEȘTE CU RĂSPUNDERE
i PREGĂTIRILE PENTRU JOCURILE OLIMPICE- MONTREAL '76

• Grupul aspiranților la un loc
are un dublu obiectiv: medalia de aur și un nou record mondial • Pentru Carol Corbu exigențele

în echipa olimpică a României se mărește continuu • Argentina Menis

sint asemănătoare • Numeroși atleți tineri vizează Montrealul • Ileana
1973 este primul an dintr-un nou ciclu olimpic, ciclu ce se va încheia 

în 1976, Ia Montreal. Pentru atletism, noul sezon este, oarecum, lipsit de 
acțiuni competlționale importante, dar el poate contribui la consolidarea 
lotului de spsrtivi ce vizează Olimpiada. Acesta este motivul pentru care 
am socotit util să întreprindem o anchetă în rîndurile unor specialiști ai 
atletismului românesc. I-am solicitat pe cîțiva antrenori să ne răspundă 
Ia următoarele întrebări :

1 ÎN LIPSA UNOR COMPETIȚII DE AMPLOARE 
J- (JOCURI OLIMPICE, CAMPIONATE EUROPENE), 

CE ALTE OBIECTIVE STIMULATOARE AȚI PUS ÎN 
FAȚA ATLEȚILOR PENTRU CA PERFORMANȚELE 
LOR SA CREASCĂ PE MĂSURĂ EXIGENȚELOR ?

2 CU CE ATLEȚI CREDEȚI CĂ VĂ VEȚI PREZENTA 
LA MONTREAL, CE PERFORMANTE CREDEȚI CA 

VOR OBȚINE ȘI CE NOUTĂȚI VA CUNOAȘTE PROCE
SUL INSTRUCTIV-EDUCATIV PENTRU CA REZULTA
TELE LOR SA SE SITUEZE LA NIVELUL PROGNOZEI ?

Întreprinsă la începutul unui neu ciclu olimpic, 
ancheta noastră relevă cu pregnanță suflul 
care Impulsionează astăzi pregătirea atleților 

fruntași șl a celor de perspectivă. Mărirea volumului 
de antrenament, o mal trainică legătură cu științe, 
valorificarea experienței — iată o parte dintre carac
teristicile actuale ale procesului instructiv-educativ. 
însuflețiți de Hotărirea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului, tehni
cienii și sportivii iși înzecesc eforturile pentru a ridi
ca tot mai sus ștacheta performanțelor, pentru a pre
găti, la cea mai inaltă cotă, participarea la marile 
competiții internaționale.

Grupul speranțelor pentru Jocurile Olimpice s-a 
mărit și se va mări și în sezonul viitor, De asemenea,

Silai nu cedează pasul
Mai înainte de a transcrie răspun

surile vom sublinia că absolut toți 
interlocutorii noștri ne-au spus că 
pentru ei, pentru atleți, ca și pentru 
cluburi și asociații un puternic sti
mulent în pregătire, în crearea baze, 
necesare obținerii unor înalte perfor
manțe îl constituie Hotărîrea Plena
rei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului.

Iată acum răspunsurile primite :

ARGENTINA MENIS VA ARUN
CA 70 m LA DISC I

ALEXANDRU STOENESCU (Dina
mo) i „Neavînd obiective competițio- 
nale — care să ne oblige la fragmen
tarea pregătirii pentru prepararea 
specială a concursului — ne vom pu
tea îndrepta eforturile spre antrena
mente continui, de pregătire fizică și 
tehnici, spre eliminarea deficiențelor,

exigența In fixarea performanțelor-obiectiv a crescut. 
Desigur, aceste obiective vor trebui sâ se ridice con
tinuu la nivelul potențialului real al atleților noștri, 
ia acela al evoluției performanțelor pe tărfm Inter
național, O grijă deosebită va trebui sâ se manifeste 
față de asigurarea mijloacelor de refacere. Creșterea 
volumului de antrenament poate fi eficientă numai în 
condițiile Jn care se asigură compensarea efortului.

Un sprijin mai eficient al cluburilor sportive, o în
drumare mai atentă, continuă, și un control exigent 
al federației de specialitate, conlucrarea antrenorilor 
de frunte pentru rezolvarea unor probleme de ordin 
general pot contribui direct la îndeplinirea importan
telor sarcini ce stau in acest ciclu olimpic în fața 
atletismului românesc.

spre îmbunătățirea tuturor factorilor 
care concură la realizarea performan
țelor de valoare mondială. Fără grabă, 
fără întreruperi forțate, vom putea să 
ne îndeplinim obiectivele. La J.O. de 
la Montreal vedeta echipei noastre va 
fi — fără nici o îndoială - Argentina 
Menis. Această talentată sportivă are 
încă multe posibilități. Ea va arunca 
atunci peste 70 m și — credem noi 
eu și antrenorul Argentinei, Ion Benga’ 
— va reuși să cîștige medalia de aur. 
Tudor Stan — căruia îi prevedem o 
performanță de peste 72 de m la a- 
runcarea ciocanului, paul Vasile și 
Alexandru Sălcudeanu, ce vor ajunge 
să alerge 400 m în 45,5 s și, desigur, 
inca alți atleți dinamoviști se vor afla 
printre candidații la un loc în .echînă 
olimpică a României. Sînt antrenor d° 
foarte mulți ani, dar niciodată n-am 
observat atîta emulație în rîndurile 
atleților. atîta dorință de a pătrunde 
in lumea marilor performeri. Este 
motivul care mă face să cred că atle
tismul românesc va face în acest ci
clu olimpic mari pași înainte",

O CORELAȚIE CARE SE IMPU- 
NE ; ȘTIINȚA — METODICA — 

TEHNICA
ION SOTER (Steaua): „In fața 

atleților și a antrenorilor există, in 
permanență, un puternic stimulent: 
recordul mondial. De la copilul care 
începe acum și pînă la atletul ajuns

Anchetă realizată de
Hristache NAUM
Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a 2-a)
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Concursul de primavara al seniorilor

ASALT GENERAL PENTRU PERFORMANȚE DE CERTA VALOARE

FLORILE PRIMĂVERII",

r ATLETISM,

Catedra de 
versității din 
rare cu U.A.S.C. a organizat, 
studenții din orașul de pe malul Be- 
găi, „Luna sportului studențesc".

Cu acest prilej au fost inițiate ac
țiuni de popularizare a gimnasticii, 
judo-ului, culturismului, înotului, 
fotbalului, voleiului, baschetului șl 
handbalului. La căminele studențești 
au fost organizate întreceri sportive 
între echipe alcătuite pe ani de stu
dii și grupe, la fotbal, volei, șah și 
handbal. Tot în acest timp, studenții

educație fizică
Timișoara, în

a Uni- 
colabo- 
pentru

timișoreni au fost prezenți la com
petițiile dotate cu — .............
„Cupa căminelor" i, 
universității". Un aport substanțial 
în dezvoltarea bazei materiale și 
l-au adus studenții lucrînd cu entu
ziasm In împrejurimile stadionului 
„1 Mai", unde vor lua In curind fi
ință, prin muncă patriotică, noi te
renuri pentru rugby, handbal, bas
chet, volei, precum și o pistă de a- 
tletism.

i „Cupa 1 Mai“, 
și „Campionatele

LA SATU MARE

P« ARCAN-coresp. județean

Străzile principale din Satu Mare 
vor cunoaște, duminică dimineața, a- 
nimațla specifică crosurilor tineretu
lui. De data aceasta, la startul în
trecerii — denumită sărbătorește 
„Florile primăverii" — se vor alinia 
circa 1 500 de pionieri și școlari din 
școlile sătmărene. Competiția este or
ganizată de Consiliul municinal al 
Organizației pionierilor, în colaborare 
cu inspectoratul școlar și C.J.E.F.S.

Astăzi, start în concursul republi
can de primăvară al seniorilor. 
Competiția este așteptată cu legi
tim interes de către atleți și antre
norii lor, de selecționerii echipelor 
reprezentative (la 2 iunie, echipa 
feminină a României întîlnește R.F. 
Germania și Olanda, iar, o lună 
mai tîrziu, băieții vor lupta, la 
Atena, pentru calificarea în semifi
nalele Cupei Europei), de către iu
bitorii atletismului din Capitală.

întrecerile de pe stadionul Repu
blicii (azi, de la ora 15,30, și mîine, 
de la ora 16,10) vor fi în măsură 
să demonstreze, sîntem convinși, cît 
mai elocvent, saltul de calitate al 
performantelor fruntașilor atletis
mului nostru, multi dintre ei anga
jați, de pe acum, în pregătirea 
pentru campionatele europene din 
1974 (Roma) și pentru J.O. din 1976

ESTE NECESAR SĂ SE ACȚIONEZE Șl MAI ENERGIC
pentru Îmbunătățirea activității sportive a maselor i

(Urmare din pag. I)

Trebuie criticată și lipsa de iniția
tivă a unor organe sportive care aș
teaptă în continuare indicații de la 
„centru" în loc să treacă operativ și 
eficace la treabă, pe propriile lor pi
cioare. Așa se și explică faptul că 
Organizațiile sportive și factorii adi- 
acențl din județe ca Botoșani, Ialo
mița, Dolj, Satu Mare, Covasna, Ca- 
raș-Severin, Vaslui și altele se fac, 
deocamdată, mai puțin simțite în e- 
fortul general de relansare a spor
tului de masă, nu excelează prin ini
țiative care să dea amploare acțiuni
lor întreprinse în acest sens.

Ideea unei activități ritmice, sus
ținute, cu accentul pus pe promova
rea formelor simple, necompetiționa- 
le, dar cu largă accesibilitate pentru 
toate categoriile de cetățeni n-a gă
sit suficientă audiență ; și acum mul
te asociații și conduceri de unități 
par satisfăcute dacă au una-două e- 
chipe în ...campionatul intern.

Trebuie combătută tendința unor 
conduceri de asociații, precum și a 
■unor activiști sportivi de a pune 
ne primul plan CIFRELE (uneori, 
exagerate) în dauna CONȚINUTULUI 
șl EFICIENȚEI activităților sportive 
de masă. Mai întîlnim acțiuni de pa
radă, care se organizează ocazional, 
în timp ce aspectul continuității este 
neglijat. •

Se constată, pe ansamblul mișcării 
sportive, o slabă muncă de propagan
dă pentru popularizarea și generali
zarea acțiunilor, cît și pentru con
vingerea cetățenilor asupra efectelor 
pozitive ale practicării exercițiilor fi
zice în mod independent sau în for
me colective.

Avîndu-se în vedere importanța 
educației fizice și sportului de masă, 
este necesar să sc acționeze cu mai 
multă energie și responsabilitate pen
tru mobilizarea tuturor forțelor în 
vederea realizării integrale a preve
derilor Hotărîrii Plenarei C. C. al 
P.C.R. și a Planului de măsuri adop
tat de plenara C.N.E.F.S.

In mod deosebit se impune solu
ționarea operativă a cîtorva proble
me principale :

• Toate asociațiile să organizeze 
săptămînal acțiuni sportive, desfășu-

rate cu prioritate In aer liber : cro
suri pe categorii de vîrstă, ștafete 
aplicative, excursii și concursuri de 
orientare turistica etc. Este de dato
ria consiliilor locale pentru educație 
fizică și sport ca, împreună cu or
ganele și instituțiile cu atribuții, să 
acționeze imediat pentru a activiza 
toate asociațiile sportive în vederea 
organizării cU continuitate a unui 
minim de activități diversificate :

9 împreună cu organele sindicale 
și cu oficiile județene de turism, tre
buie să se inițieze acțiuni turistice 
și de drumeții pentru oamenii mun
cii și membrii lor de familie la o- 
biective turistice, culturale, istorice 
etc. Federația de turism a elaborat, 
recent, regulamentul acțiunii „Amicii 
drumeției", pentru desfășurarea că
reia consiliile locale pentru educație 
fizică și sport trebuie să acționeze 
operativ și energic ;

• In perioada iunie—septembrie, 
să se organizeze în fiecare duminică, 
în condiții de perfectă siguranță și 
cu participarea unor instructori bine 
pregătiți, concursuri și acțiuni de 
inițiere la înot la toate ștrandurile, 
bazinele și locurile special amenaja
te pe lacuri și rîuri, urmărindu-se 
ca un număr cît mai mare de copii 
și aduiți să învețe să înoate în ca
drul acțiunilor „înotul pentru toți" si 
„Delfin".

• Consiliile locale pentru educație 
fizică și sport să se îngrijească de 
desfășurarea acțiunilor cicloturistice, 
ciclocrosuri și tururi ale localităților, 
cu biciclete de oraș care se găsesc 
în număr destul de mare în fiecare 
localitate urbană și rurală ;

• In mediul rural să se inițieze 
lunar, împreună cu căminele cultu
rale, duminici și serbări cultural- 
sportive în fiecare comună, Intîlniri 
cu echipe și sportivi fruntași de la 
orașe pentru sprijinirea activității de 
la sate prin demonstrații sau 
ceri directe.

• Să se organizeze serbări 
sambluri sportive cu prilejul 
derii anului de învățămînt. In 
tă direcție, avem o bună experiență, 
tradiții frumoase și nu ne rămîne de
cît să trecem la aplicarea șl perma
nentizarea lor ;

• Este necesar să fie intensifica
te acțiunile sportive de masă in rîn-

lntre-

și an- 
închi- 
aceas-

înaintea campionatelor europene

„JUNIORII NOȘTRI VOR FACE TOTUL 
CA SĂ APERE PRESTIGIUL CUCERIT"

Scurt interviu cu proi. L. Siocs,
Mîine, în localitatea Prerov (Ceho

slovacia), începe o nouă ediție a 
campionatelor europene de popice, 
rezervată juniorilor, competiție în 
care tinerii noștri sportivi se pre
zintă cu un frumos palmares, ocu- 
pind poziții fruntașe în edițiile tre
cute. De pildă, anul trecut, echipa 
feminină și Ildiko Grozăvescu (a- 
cum în primul an de seniorat) au 
obținut medaliile de aur, în timp 
ce băieții s-au numărat, aproape de 
fiecare dată, printre animatorii în
trecerilor. Cum s-au pregătit junio
rii români în așteptarea apropiate
lor întreceri și ce șanse au la ac
tuala ediție ? Răspunsul la aceste 
întrebări I-am primit dintr-o sursă 
autorizată: prof. Ladislau Szocs, 
secretar al F.R.P., conducătorul de
legației noastre la C.E. de la Pre
rov.

— Este foarte dificil — ne-a spus 
interlocutorul nostru — să dai un 
pronostic cît de cît exact, dacă a- 
vcm în vedere fluctuația valorică 
ce intervine de Ia o generație la 
alta de performeri. Mizînd pe tra
diția jocului de popice, existentă 
intr-o serie de țări, cred că și în 
acest an lupta pentru supremație 
se va da, în principal, între forma
țiile României și R D. Germane la 
fete și intre selecționatele R. D. 
Germane, R. F. Germania, Austriei, 
Ungariei și României la băieți. La 
locurile laureate ale turneului in-

conducătorul delegației române
dividual vor candida. alături de 
ceilalți favoriți străini. Vasilica 
Pintea, Eugenia Hollesch, Erica 
Szasz, Marin Grigore și Ion Ste- 
fucz, care se apropie, după cum s-a 
văzut în întilnirile internaționale 
de verificare, de cei mai buni juni
ori ai continentului.

— Se știe că nu există piste per
fecte și ca atare marea problemă 
o constituie adaptarea la particula
ritățile sălii de concurs. Ce s-a fă
cut pentru ca sportivii noștri Să... 
stăpînească cît mai rapid pistele de 
la Prerov ?

— Această 
ocupat și, in 
mentcle s-au 
unor condiții 
întrecerile de
vreme pregătirile 
pe pistele automatizate, selecționa- 
bilii beneficiind de popice și bile 
din material plastic și novotext, 
materiale care se vor folosi la C.E. 
Apreciez că s-a făcut o pregătire 
corespunzătoare și, cunoscînd sta
rea de spirit a echipelor naționale, 
am convingerea că tinerii noștri 
reprezentanți vor face totul pentru 
a apăra prestigiul cucerit de popi
carii români în arena mondială.

Reținînd dorința lor de a lupta 
pentru un loc 
succes deplin 
tivi în marea 
cepe mîine.

chestiune ne-a pre- 
consecință, antrena- 

axat pe realizarea 
cît mai apropiate de 
la Prerov. în ultima 

s-au desfășurat

cît mai bun, le urăm 
tinerilor noștri spor- 
confruntare care în-

Tr. IOANIȚESCU

HANDBAL <<țgasroi

sSXV

NOILE PROMOVATE IN 
DIVIZIA B

în patru orașe din țară au avut 
loc, în urmă cu cîtva timp, turnee 
de calificare pentru promovarea în 
divizia B. La Vaslui s-au aliniat 
formațiile feminine Voința Iași, 
Știința Bacău, Danubius Galați, 
și Confecția Călărași, echi
pa ieșeană reușind să încheie 
neînvinsă toate cele trei jocuri și 
să promoveze în eșalonul secund. 
VOINȚA IAȘI a întrecut cu 9—7 
pe Știința Bacău, cu 12—8 pe Da
nubius Galați și cu' 13—9 pe Con
fecția Călărași.

Celelalte patru echipe feminine 
aspirante la un loc în divizia B 
s-au reunit pentru a-și disputa șan
sele în orașul Drobeta Tr. Severin. 
E vorba de formațiile P.T.T. Bucu
rești, Victoria Guban Timișoara, 
Măgura Codlei și Tîrnava Sighi
șoara. La capătul celor trei zile de 
întreceri handbalistele de la VIC
TORIA GUBAN TIMIȘOARA au 
obținut promovarea, ele învingînd 
cu 11—7 pe Măgura Codlei, cu 
19—8 pe Tîrnava Sighișoara și cu 
11—8 pe P.T.T. București.

Turneele masculine s-au disputat 
în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
și la Sibiu. în primul turneu, la 
care au participat echipele Gloria 
Bttzătt. Unirea Tricolor Brăila, I.P. 
SUCEAVA și Celuloza Călărași, 
primul loc a revenit team-ului su
cevean, care a obținut două victo
rii (26—24 cu Unirea Tricolor Brăi
la și 26—18 cu Gloria Buzău), pier- 
zînd jocul cu Celuloza Călărași la 
scorul de 14—16. De notat că echi-

ȘTIRI, ACTUALITATI
pa din Călărași a ratat promovarea 
din cauza golaverajului inferior 
celui realizat de teamul sucevean.

în sfîrșit, la Sibiu s-au aliniat 
Meva Drobeta Tr. Severin, Știința 
Petroșani, Medicina Cluj și Voința 
Sighișoara. Dreptul de a activa în 
divizia B a fost cucerit de o echi
pă cunoscută, ȘTIINȚA PETRO
ȘANI, care a învins cu 28—13 pe 
Meva, cu 16—14 pe Medicina și cu 
8—5 pe Voinfa Sighișoara. (Cores
pondenți : Xlie Ionescu, Gh. Grun- 
zu, M. Focșan, M. Miluță).

CLASAMENT, DIVIZIA A
1. Steaua
2. Univ. Buc.
3. Dinamo Buc.
i. Minaur B. Mare
5. Univ. Cluj
6. Independența
7. Polit. Timișoara
8. Dinamo Brașov
9. Carom

10. Voința Buc.

MASCULIN

24
25
25
24
25
25
25
25
25
25

20 1
17 4
L6 2
L2 3
9 5
9 3
8 5
8 4
7 2
3 1 21

3
4
7
9

11
13
12
13 
16

41
38
34
27
23
21
21

356—384 20 
311—371 16

7

423—30!)
383—325 
357—299 
386—342 
364—366 
375—415 
343—340

308—455

REPROGRAMAREA 
UNOR PARTIDE

Săptămîna viitoare este „puncta
tă" de jocuri din cadrul campio
natului masculin, divizia A. Astfel, 
marți, 24 mai (teren Ghencea, ora 
17) are loc meciul restant dintre 
Steaua și Miuaur Baia Mare, amî- 
nat din ziua de 10 mai din cauza 
condițiilor atmosferice. în continu
are, joi 24 mai este programată 
întîlnirea dintre Universitatea 
București șl Dinamo Brașov (teren 
Tineretului, ora 18), iar sîmbătă 
26 mai, pe terenul Dinamo, are loc 
tradiționalul derby Steaua — Di
namo.

du.1 femeilor, cu accent pe practica
rea gimnasticii, înotului și a diferi
telor jocuri sportive. Vor trebui lua
te măsuri pentru extinderea, în toate 
județele, a centrelor pentru gimnas
tica de întreținere și gimnastica mo
dernă. In acest scop pot fi folosite 
în mai mare măsură sălile cluburilor 
și caselor de cultură ;

® Cu sprijinul consiliilor populare 
să se treacă mai activ la acțiune 
pentru asigurarea condițiilor de prac
ticare a exercițiilor fizice si spor
tului în cartierele de locuințe și la 
organizarea unor jocuri de mișcare, 
întreceri cu biciclete, triciclete, pa
tinaj pe rotile, întreceri la diferite 
ramuri de sport ș.a. ;

® O atenție sporită trebuie acor
dată desfășurării unor activități în 
stațiunile balneo-cllmaterice șl în ca
drul taberelor de elevi și studenți ;

• In baza unui studiu prealabil, 
cu participarea medicilor și tehnicie
nilor sportivi, să se generalizeze in
troducerea practicării gimnasticii la 
locul de muncă în cadrul întreprin
derilor și instituțiilor, activitate care 
s-a dovedit a avea eficiență asupra 
stării de ' ".....................
tății de 
metodică 
a editat, 
xemplare, un pliant cu complexe de 
exerciții care se vor difuza tuturor 
asociațiilor sportive.

Pentru susținerea activității spor
tive de masă este necesar un aju
tor mai substanțial din partea orga
nelor centrale și locale de presă, 
din partea radio-ului, televiziunii și 
a cinematografiei, mai ales pentru 
popularizarea și generalizarea expe
rienței avansate, convingerea cetățe
nilor de binefacerile practicării exer
cițiilor 
nătate 
muncă.

Maria Lined (Metalul) a obținut o frumoasă victorie, în cadrul diviziei, 
asupra recordmanei republicane Ileana Silai Foto : Dragoș NEACU

sănătate și ridicării capaci- 
rnuncă. Pentru sprijinirea 
a acestei acțiuni, C.N.E.F.S. 
într-un tiraj de 100 000 e-

fizice și sportului pentru sa
și refacerea capacității de

☆
deci, cîtevaIată. .____ _____

mele de bază asupra 
să ne concentrăm toată atenția, să 
acționăm cu măsuri politico-organiza- 
torice mai eficiente, cu mai multă 
inițiativă și responsabilitate pentru 
a îndeplini mai bine și la un nivel 
calitativ superior hotărîrile de partid 
în acest important domeniu de acti
vitate.

dintre proble- 
cărora trebuie

(Mohtreal). Avînd în vedere rezul
tatele obținute, nu de mult, la pri
ma etapă a diviziei, apreciem că 
în concursul de la sfîrșitul acestei 
săptămîni există toate condițiile 
(mai rămîn de văzut doar cele at
mosferice !) pentru ca atleții noștri 
să realizeze noi cifre prestigioase 
șl noi recorduri. în mod firesc aș
teptăm ca acum să fie înregistrate 
recorduri republicane de seniori la 
aruncarea ciocanului (Tucior Stan 
poate realiza 70 m !). în afara ce
lor, ca și sigure, la 3000 m (actua
lul record 9:36,0 — Maria Puică) și 
400 mg la femei (recordul 64,4 — 
Gabriela Tărăngoi). De asemenea, 
poate fi obținut un nou record de 
juniori la 100 m — Dorel Cristu- 
clor (10,3).

Din programul concursului rețin 
atenția cîteva probe care se anun
ță foarte echilibrate : 110 mg (Ni
colae Perța — Ervin Scbcstien). 400 
mg (Dorin Melinte — Viorel Suciți 
— Ion Rățoi), suliță F (Elena Neac-

șu — Eva Zorgo), 400 m F (Nieu- 
lina Lungu — Aurelia Filip — Le- 
ontina Sălăjan), 1500 m F (Natalia 
Andrei — Maria Dincă — Maria 
Puică) etc. Va fi interesantă, de a- 
semenea, de urmărit întrecerea su- 
lițașilor C-tin Grigoraș, Dezideriu 
Siiaghi, Marcel Petra, toți trei se
niori, contra juniorului Gheorghe 
Megelea. De altfel, și la 1500 m ju
niorul 
Ghipu, 
pentru 
m) va
nică campionului de seniori Petre 
Lupan. în sfîrșit. este așteptată re
intrarea Vioricăi Viseopoleanu. la 
lungime, care la un recent antrena
ment a obținut 6,35 m, ca și evo
luția recordmanei mondiale Argen
tina Menis, în proba de aruncarea 
discului.

Fiecare probă a concursului oferă 
însă suficiente garanții pentru 
o luptă aprigă, pentru performanțe 
de o valoare cît mai înaltă.

Nicolae Onescu (în lipsa lui 
care renunță la concurs 
pregătirea recordului pe 800 
da, credem, o replică puter-

VA FI ÎNTRECUT, DUMINICĂ, RECORDUL REPUBLICAN LA 20 km MARȘ?
Concurenți din zece țări (Bulgaria, 

Cehoslovacia, Elveția, R. D. Germană, 
Italia, Polonia, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S., și România) vor fi prezenți 
duminică dimineața, la ora 9, la star
tul cursei de 20 km marș din cadrul 
competiției internaționale organizată 
de Federația noastră de specialitate, 
după cum am mai anunțat, printre 
concurenți se află cîteva vedete in
contestabile ale acestei probe atletice, 
care reprezintă o garanție nu numai 
pentru un interesant spectacol spor
tiv, ci și pentru realizarea unor per
formanțe de o bună valoare interna
țională.

Competiția se va desfășura pe un 
traseu de 2500 m, startul și sosirea 
fâcîndu-se în apropierea sălii de a-

tletism din parcul 23 August. Traseul 
străbate, in dublu sens, strada Maior 
Coravu șl pătrunde, pe o scurtă por
țiune, în incinta parcului, prin ime
diata vecinătate a tribunei princi
pale a stadionului 23 August. Faptul 
că traseul este în majoritate asfaltat 
și nu prezintă diferențe de nivel o- 
feră posibilitatea realizării unei curse 
rapide care, sîntem siguri, se va sol
da cu mai multe recorduri naționale 
de șosea. Unul dintre acestea va fi, 
probabil, și cel de seniori al Româ
niei, la care aspiră cu legitime velei
tăți Constantin Stan, proaspătul re
cordman al lumii pe 10 km și dețină
tor al recordului republican pe 20 km 
(1.29:57,0 — 1972)..
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la apogeul carierei, toată lumea visea
ză și, nu numai atît, luptă, muncește 
pentru a ajunge recordman al lumii. 
Astfel că și actualul sezon, lipsit de 
competiții de amploare, va fi folosit 
pentru dobîndirea unor performanțe 
care să corecteze actualele recorduri 
ale lumii. Principalii „adversari" sînt 
cronometrul, ruleta, ștacheta. Pc ei îi 
vor învinge sportivii noștri în acest 
an. Printre cei pe care îi văd concurînd 
la Montreal se află Carol Corbu. El 
va realiza un nou record mondial la 
triplusalt și — cu această „carte de 
vizită" — se va prezenta la J. O. Lui 
Erwin Sebestyen îi prevăd — deocam
dată — 13,4 la 110 m g. Mai sînt 1—2 
atleți pe care mizez că vor putea 
concura la Montreal, dar este mai 
bine ca ei să rămînă o „rezervă stra
tegică". Noul ciclu olimpic aduce mul
te noutăți în pregătirea pe care o efec
tuăm cu atleții. Cea mai importantă

este aceea — pe care ne-a scos-o In 
evidență Olimpiada de la Miinchen — 
că trebuie să corelăm pînă Ia amă
nunt trei factori : ȘTIINȚA—METO
DICA—TEHNICA. Este, de fapt, un 
imperativ".

AR FI NECESARE MAI MULTE 
CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

tea aspira la selecție în echipa olim
pică. Ei vor fi scoși în evidență de 
actualul sezon competițional și de cel 
al anului 1974. Una dintre noutățile 
procesului instructiv-educativ este a- 
ceea că volumul de muncă a fost spo
rit cu 50 la sută. Facem cite două 
antrenamente pe zi și sportivii se simt 
bine, sînt mai proaspeți în concurs 
decît atunci cînd se antrenau o sin
gură dată pe zi“.

ÎNTRE 22 §1 27 MAI,

TRĂGĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI SUSȚIN 
UN IMPORTANT EXAMEN LA SOFIA
Fruntașii scrimei noastre se află 

în preajma uneia dintre cele mai 
ample și importante competiții ale 
anului : turneul internațional de la 
Sofia, la care urmează să partici
pe trăgătorii cei mal buni 
U.R.S.S., _ _ ‘ ’
slovacia, R. D. Germană, 
precum și cei din Bulgaria.

Comportînd întreceri individuale 
și pe echipe la toate cele patru 
probe care figurează în mod obiș
nuit atît în programul olimpic, cît 
și în cel al campionatelor mondiale, 
turneul va constitui un bun prilej 
de verificare a stadiului de pre
gătire în care se află sportivii 
celor opt țări participante, va fi 
un criteriu deosebit de important 
în alcătuirea reprezentativelor țări
lor respective pentru campionatele 
mondiale de la Goteborg, de care 
ne mai despart 
mîni. Secretarul 
rației noastre de 
Dionisie Tcpșan, 
pre participarea scrimerilor români 
la această mare competiție, ne-a 
mărturisit că obiectivele urmărite 
de F.R.S. cu acest prilej se axează 
pe aceleași idei enunțate mai sus 
și anume : o testare, în primul 
rind, a potențialului de luptă do- 
bîndit de trăgătorii noștri pînă la 
această dată. în antrenamente și 
turneele internaționale la care au 
luat parte, iar. în al doilea rînd, 
definitivarea echipelor care urmea
ză să ne reprezinte la anroniatele 
campionate mondiale. „Desigur, a 
ținut să precizeze secretarul fe
deral. comportarea în turneul de 
Ia Sofia nu va constitui criteriul 
decisiv. Ea va fi coroborată cu 
realizările sportivilor în celelalte 
competiții la care au participat de 
la începutul anului și pînă acum“.

Loturile care vor face deplasa
rea la Sofia cuprind pe cei mai 
buni trăgători, cu cîteva excepții, 
determinate de motive obiective. 
Astfel, sabreruî Dan Irimiciuc, 
care are o contuzie la mînă, va 
trebui să facă o pauză pentru a se 
restabili cît mai curînd în vederea 
reluării pregătirilor pentru cam
pionatele mondiale. De asemenea, 
patru dintre floretistele noastre de 
frunte (Ileana Gyulai. Ecaterina 
Stahl, Ana Pascu și tînăra Magda
lena Bartoș) vor concura în ace
eași perioadă la Como, unde se 
desfășoară importantul turneu „Flo-

din
Ungaria, Polonia, Ceho- 

Cuba,

aproape 5 săptă- 
general al fede- 
specialitate, prof, 
vorbindu-ne des-

ta

SILVIU DUMITRESCU (Metalul) i 
„Pentru un sportiv de performanță, 
competițiile oficiate de amnteare c - 
stituie principalul stimulent în pregă
tire. Cu cît sînt mai mu.ie, iu u.it 
crește și ambiția. Faptul că 1973 nu le 
programează ar trebui să oblige fede
rația de specialitate să găsească con
cursuri internaționale — cît mai mul
te și cit mai puternice — la startul că
rora să-i înscrie pe atleții noștri frun
tași și de perspectivă. Cred în capaci
tatea și talentul mai multora dintre 
atleții clubului nostru că vor ajunge 
să concureze la Olimpiadă. Deși este 
hazardată nominalizarea, voi aminti, 
totuși, de Gh. Ghipu — la 1 500 m, de 
Mariana Goth — Ia 400 m, Maria Lin
ca —la 3 000 m și Nicolae Voicu — la 
3 000 m obstacole. Metodica pregătirii 
va suferi modificări impuse de expe
riența căpătată, in ultima perioadă, de 
știință și de necesitatea individualiză
rii ..........

JUNIORII DE AZI, PERFOR
MERII DE MÎINE

antrenamentului",

reta de argint", onorat cu prezen
ța celor mai bune trăgătoare din 
lume. în aceste condiții, lotul fe
minin de floretă pentru Sofia va 
avea următoarea componență: 
Olga Szabo, Suzana Ardeleanu, 
Marina Stanca-Filip, Viorica Dra
ga și Ana Gîrbea.

In proba masculină de floretă, 
țara noastră va fi reprezentată de: 
Mihai Țiu, Aurel Ștefan, Tudor 
Petruș, Constantin Niculescu, Ște
fan Ardeleanu, deci un lot com
plet. cum este cazul și cu proba de 
spadă, în care vor evolua : Alexan
dru Istrate, Anton Pongraț, Con
stantin Duțu, Constantin Bărăgan, 
Paul Szabo. în sfîrșit, lotul de sa
bie, cu excepția lui Irimiciuc, îi 
cuprinde pe cei mai în formă tră
gători : Gheorghe Culcea. Constan- 
tîn Nicolae, Cornel Marin, Alexan
dru Nilcă și Dan Popescu.

Pentru a nu stînjeni o perioadă 
prea îndelungată procesul de antre
nament. trăgătorii noștri vor ple
ca la Sofia în două grupe : flore- 
liștii și sabrerii la 20 mai (înapoin- 
du-se la 26 mai), iar floretistele

ași spadasinii la 23 mai pentru 
reveni la 28 mai.

Sebastian BONIFACIU

Duminică, la Tg. Jiu
0 NOUĂ ETAPĂ

1N CAMPIONATUL DE MOTOCROS
Campionatul republican de moto- 

cros continuă mîine cu desfășurarea 
celei de a patra etape, pe un traseu 
ales lingă Tg. Jiu.

In program figurează probe pen
tru clasele de seniori 250 și 500 cmc, 
juniori și posesori ai motoretelor 
Mobra. Cu mult interes este așteptată 
confruntarea dintre favoriții clasei 
250 cmc, alergătorii Adam Crisbai, 
Petre Lucaci și Ștefan Chițu, care 
ocupă în această < dine primele trei 
locuri — la distanțe de numai un 
punct — în clasamentul general după 
trei etape. La fel de pasionante se 
anunță și disputele dintre C. Goran, 
P. Filipescu și Tr. Moașa (la clasa 
500 cmc) care candidează cu cele 
mai mari șanse la titlul de campion.

CRISTUDOR VA OPTA 
PENTRU 200 m

GABRIEL BADESCU (Liceul Cen
tral Experimental de atletism din 
Cîmpulung Muscel) î „Spre deosebire 
de ceilalți, noi avem în acest an un 
obiectiv competițional important : 
campionatele europene de juniori. Și 
altfel, însă, ne-am fi găsit în creșterea 
performanțelor un obiectiv care să ne 
stimuleze. Dorel Cristudor va ajunge 
la Montreal, dar la proba de 200 m. 
Performanța pe care o va obține s în 
jur de 20 s ! De asemenea, contăm pe 
progresul Lilianei Leau, pe posibili
tățile el de a realiza 51,0 s la 400 m 
și 1:58,0 la 800 m. Mai sînt și alți 
elevi ai liceului nostru care vor pu-

LIVIU MEREUȚA (Brașov) : „Dacă 
seniorii au în acest an competiții care 
nu pot fi cotate ca fiind de prim 
rang, juniorii — bineînțeles îi am în 
vedere pe cei mai buni dintre ei — 
au la orizont Jocurile Balcanice și 
campionatele europene, tradiționalul 
concurs „Prietenia" dedicat celor de 
vîrstă mai mică. Și, bineînțeles, că 
pregătirea acestora nu sc limitează în 
timp la obiectivele anului în curs, cu 
atît mai mult cu cît juniorii de azi 
sînt performerii de mîine, cei care vor 
fi chemați, la încheierea actualului 
ciclu olimpic, să reprezinte atletismul 
românesc la Montreal. Și cum școala 
noastră — școala sportivă din Brașov 
— este dedicată creșterii tinerei gene
rații, fiecare profesor are în vedere 
această muncă de răspundere. Consi
der că doi dintre elevii mei, născuți 
în 1956 și practicînd de doi ani atle
tismul. au perspective pentru a ajunge 
să concureze la Olimpiada de la 
Montreal. Este vorba de Wilhelm 
Kraus, alergător la 400 m (obiectiv de 
performanță în acest an i 49.0 s) și 
aruncătorul de ciocan Petre Lenghel 
(a și realizat în acest sezon 57 m cu 
ciocan de 6 kg). Ambii sînt înalți și 
bine clădiți, posesori ai unor certe 
calități fizice, creșterea performanțe
lor lor depinzînd acum de acumulă
rile tehnice, de seriozitatea și 
abnegația cu care se vor supune 
rilor marii performanțe".

multiplei noastre campioane, Valeria 
Bufanu, vicecampioană olimpică șl eu
ropeană de sală. Și chiar dacă perioa
da de „carantină" prevăzută de regu
lamentul de transferări nu-i permit >»■ 
cunoscutei noastre atlete să reprezin
te vreun club în marile competiții in
terne, concursurile din acest sezon 
dedicate echipelor naționale („Cupa 
Europei" și Jocurile Balcanice) o vor 
solicita, desigur. Și faptul că Valeria 
Bufanu nu va avea prea multe con
cursuri oficiale la activ, va trebui să 
fie compensat prin antrenamente asi
due, cît mai aproape de atmosfera ma
rilor întreceri, pentru ca aportul său să 
fie în conformitate cu clasa ei inter
națională de necontestat. Am în pre
gătire cîteva fetițe foarte talentate 
(vîrsta — 13 ani), dar chiar dacă ele 
promit la această oră, să lăsăm timpul 
să decidă asupra perspectivei care se 
numește Montreal ’76. Aceasta nu în
seamnă, desigur, că noi, antrenorii, nu 
trebuie să depunem 
pentru ca talentul să 
în performantă".

Șl, TOTUȘI,

toate eforturile 
se materializeze

SILAI...
(Cluj) i „AcestGHEORGHE BIRO

an este Toarte important pentru noi 
pentru că, după părerea mea, se poate 
lucra în liniște, neavînd deasupra „sa
bia lui Damocles" care înseamnă un 
campionat european sau întrecerile din 
cadrul Olimpiadei. „Cupa Europei" și 
Jocurile Balcanice, care angrenează 
cele mai bune atlete din țară, sînt, 
totuși, prin această prismă, tranzitorii, 
dîndu-ne posibilitatea să vizăm mari- 

urmâtori. 
pregătesc 
pentru a 
lunile lu-

de 
rigo-

VALERIA BUFANU 
Șl „CUPA EUROPEI"

,,Din
preluat pregătirea

ADRIAN SAMUNGI (Rapid) ! 
acest sezon am

le competiții ale anilor 
Personal, pentru 1973, îmi 
atletele de care mă ocup 
ajunge la vîrf de formă în
lie—august Cred că si la Jocurile O- 
limpice de la Montreal Ileana Silai 
— această atletă de o mare seriozitate 
și pilduitoare putere de muncă — va 
putea să reprezinte cu cinste culorile 
României. Ea va concura însă, în 
perspectiva acestei Olimpiade, în spe
cial la proba de 1 500 m. A ajuns un 
deceniu pentru 800 m._“

MÎINE, PE TERENUL STEAUA, SE DECIDE TITLUL

STEAUA (1OCU1 1) ÎNTÎLNEȘTE UNIVERSITATEA
Iată, în campionatul de rugby se 

apropie ora cînd se încheie soco
telile. Deși ne aflăm abia în fața 
etapei a XXI-a, rămînînd deci de 
disputat încă cinci partide, totuși 
se poate aprecia că duminică se va 
putea decide soarta titlului. Aceas
ta deoarece, la București, pe tere
nul Steaua (mîine, la ora 
XV-le militar, care conduce 
de autoritar în clasamentul 
lei ediții a campionatului (56 
te), întîlnește pe Universitatea Ti
mișoara, cea de a doua clasată (52 
p.), practic singura echipă care 
i-ar mai putea lua Stelei titlul, 
bineînțeles doar în ipoteza că va 
învinge în întîlnirea directă de 
mîine. O victorie a timișorenilor 
ar relansa deci campionatul, redîn- 
du-i interesul, în timp ce un succes 
al culorilor roș-albastre ar însem
na un 
petiții

Din 
odată 
Antonescu ne-a confirmat telefonic 
faptul că echipa sa a făcut pregă
tiri speciale pentru „marele derby", 
anunțîndu-ne că nu se va deplasa 
la București doar în scop... turis
tic. Este, de altfel, singurul lucru 
pe care a vrut să ni-1 declare, spu- 
nînd că restul „îl va spune pe te
ren !“. în ceea ce privește forma
ția, se pare că va fi menținută ace-

10,30), 
destul 
actua- 
punc-

punct final pus marei com- 
inteme.
Timișoara, inimosul și tot- 
ambițiosul antrenor Mitică

TRACEPEA LOTERIEI IN OBIECTE - ZT MAI 19Î3
S-au pus în vînzare biletele pen

tru tragerea Loteriei în Obiecte 
care va avea loc la 27 mai 1973.

Fiind o loterie de largă popu
laritate, biletele vor putea .fi pro
curate prin unitățile Administrației 
de Stat Loto-Pronosport. ale Co
merțului de Stat și ale Cooperației 
de Consum.

La această interesantă și atrac
tivă Loterie în Obiecte, se acordă 
participanților ; autoturisme DACIA 
1300 și cîștiguri în obiecte în va
loare de 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei, 2.000 lei, 1.000 lei ș.a.

Participarea se face pe bilete de 
5 lei varianta. Se pot obține — 
în afara autoturismelor DACIA

1300 — televizoare, aparate de ra
dio, garnituri de mobilă, stofe, cea
suri de mină și altele, în limita su
mei cîștigate și conform listelor de 
obiecte afișate. Procțirați-vă din 
vreme biletele !

Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 20 mai 1973. înainte de a 
vă fixa pronosticurile dv., vă reco
mandăm să consultați Programul 
Loto-Pronosport de marți 15 mai 
a.c., care cuprinde amănunte asu
pra echipelor incluse în programul 
de concurs.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 MAI 1973

FOND GENERAL DE PREMII :
998 627 lei

Extragerea I :
50 10

Extragerea a
84 8

86 69 55 31 32 5 62

Il-a :
14 42 80 72 20 56 37

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 26 mai pînă la 3 iu
lie ; în țară, de la 29 mai pînă la 
3 iulie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

eași garnitură care a învins și pe 
Dinamo, adică Duță — Suciu, Cîn- 
dca, Prcdoî, Peter — Ghețu (Chi- 
ciu), Ceauș (Iacob) — Rășcanu, 
Vollman, Tătucu — Ionică, Malan- 
cu — Ioniță, Popovici, Ene. O altă 
rezervă: Trnyancsev, al cărui de
but este așteptat cu interes.

Fără îndoială că în partida de 
mîine prima șansă aparține gaz
delor, care în acest campionat n-au 
cunoscut decît o singură înfrîngere, 
în tur, în fața acelorași studenți 
timișoreni (6—0). Cele două „nule" 
ale Stelei din ultimul timp par a 
indica însă o oarecare oboseală a

TINIțOARA (lotul II)
liderilor, care 
mai completă, 
ția probabilă : 
Suciu. Budicx 
cu, Mateescu 
(Achim), 
Pintea 
Ciornei, Munteann,

Celelalte partide ale etapei : Di
namo — Vulcan (azi. pe terenul 
Vulcan, de la era 16,30) ; Gloria — 
C.S.M. Sibiu ; 
Grivita roșie;
C.S.M.

totuși au o echipă 
mai robustă. Forma- 
Durbac — Teleașă, 
Braga — R. lones- 
(Țața) — Ciobănel

Pcstolache. Comcliu — 
(Serban) M. Ionescu — 

Cioarec.

Politehnica Iași — 
Precizia Săcele — 

Suceava ; Știința Petroșani 
— Rulmentul Bîrlad ; Farul Con
stanța — Sportul studențesc. (D.C.).

SIMBATA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 15.30 : Concursul de primă
vară al seniorilor.

BASCHET. Sală Floreasca, de la 
ora 10 : Farul — Politehnica Cluj 
(m.A), Rapid — Steaua (m.A); de la 
ora 15.30 : Universitatea Timișoara — 
Academia Militară (m.A), Dinamo — 
I.E.F.S. (m.A); „U“ cluj — politeh
nica București (m.A). Voința — ICHF 
(m.A); teren Progresul, de la ora 
16.30: I.E.F.S. H — Arhitectura (f.B). 
Progresul — Universitatea București 
țf_B)J teren Floreasca, de la ora 18: 

Universitatea București

Teren Autobuzul, ora 17: 
Buc. — Unirea Tricolor 
C).

P.T.T. —
(m.B).

FOTBAL. 
Autobuzul 
Buc. (div. _,

GIMNASTICA. Sala Tineretului, de 
la ora 16: faza pe capitală a campio
natului republican individual al co
piilor la gimnastică modernă (cat. 
a IV-a).

RUGBY. Teren Vulcan, ora 16.30 : 
Dinamo — Vulcan (Div. A).

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 
9 și 14.30 : „Cupa municipiului Bucu
rești" la pușcă șl pistol liber.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 16 : Concursul de primă
vară al seniorilor ; stadionul „23 Au
gust* (str. Maior Coravu), ora 9 : 
cursa d°. 20 km marș (internaționa
lă).

BASCHET. Sala Floreasca, de Ia 
ora 8 : Politehnica Cluj — Academia 
Militară, ICHF — Universitatea Cluj, 
Universitatea Timișoara — Voința, 
I.E.F.S. — Farul, Politehnica Bucu
rești — Steaua, B ••'id — Dinamo, 
meciuri în cadrul diviziei A ; teren

Progresul, ora 10 : Progresul — C.S.V. 
Pitești (m.B).

FOTBAL. Teren Progresul, ora 11 : 
Progresul Buc. — Delta Tulcea (Div. 
B): teren Laromet, ora 11: Tehno- 
metal Buc. — Laromet (div. C); 
teren Sirena, ora 11 : Sirena Buc. — 
Voința (div. C): teren Dinamo, ora 
11 : Dinamo Obor — Olimpia Giur
giu (Div. C); teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. Buc. — celuloza Călărași.

GIMNASTICA. Sala Tineretului, de 
la ora 8.30 : faza pe Capitală a cam
pionatului republican Individual al 
copiilor la gimnastică modernă (cat. 
a IH-a); sala de la „23 August", de 
la ora 8.30 : faza pe Capitală a cam
pionatului republican individual al 

' copiilor la gimnastică sportivă (cat.
a ni-a și a iv-a).

HANDBAL. Teren Tineretului, ora 
10.15 : C.S.U. Construcții — Univ. 
lași (B.f), ora 11.30 : I.E.F.S. — Univ. 
Timișoara (A.f); teren Constructorul, 
ora 9 : Constructorul Buc — Tomis- 
tex Constanța (B.f). ora 10 : Univ. 
Buc. — Constructorul Timișoara (A. 
f); teren Ghencea, ora 9 : Steaua — 
CAROM (A.m); teren Dinamo; ora 
18: Confecția — Gloria Buzău (B.f); 
teren Voința, ora 10 : Voința Buc. — 
Voința Craiova (B.f).

RUGBY. Teren Steaua, ora 9 : 
C.S.Ș. — Rapid (turneu final de ju
niori): ora 10.30: Steaua — Univ. 
Timișoara (div. A); teren Gloria, ora 
10.30: Gloria — C.S.M. Sibiu (div. 
A); teren Parcul Copilului, ora 9.30: 
Șc. sp. 2 Buc. — C.F.R. Brașov (tur
neu final de juniori); ora li : Rapid 
— Petrochimistul Pitești (div. B); 
teren Tineretului, de la ora 9 : Ener
gia Buc. — Farul Constanța, șoimii 
Sibiu — Grivița Roșie (turneu final 
de juniori).

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 
9 : „Cupa municipiului București" la 
pușcă și pistol liber.
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• Dialog cu R
al formației noastre reprezentative

COSMOC, antrenorul secund
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ARME" VARIATE IN ARSENALUL OFENSIV

Robert Cosmoc, antrenorul secund 
al echipei noastre naționale, si an
trenorul emerit C. Bnaun-Bogdan 
s-au aflat miercuri seara în tribu
nele stadionului din Karl Marx- 
Stadt, localitate în care viitorii ad
versari ai tricolorilor, fotbaliștii din 
R.D. Germană, au primit 
reprezentativei Ungariei. A 
zi, la puțin timp de la sosirea 
Capitală, Cosmoc răspundea cu 
mabilitate întrebărilor noastre :

— Reflectă fidel acest 2—1 
favoarea gazdelor cele petrecute 
în teren ?

— Un egal mi s-ar fi păruit mai

replica 
doua 

în 
a-

în

normal, oaspeții deținîind superiori
tatea teritorială, mai ales în finalul 
reprizei secunde...

— Nu credeți că, în dorința 
de a verifica ideea de joc pre
conizată pentru meciul de la 
București, elevii lui Buschner au 
acceptat, uneori, în mod delibe
rat dominarea din partea for
mației maghiare ?

— Parțial, așa au stat lucrurile. 
S-a vădit limpede — prin organi
zarea de ansamblu și prin modul 
de a aborda ofensiva — că echipa 
R.D. Germane repetă o lecție pen
tru examenul de la 27 mai. Totuși, 
trebuie spus că această armă, a 
contraatacului, nu este singura pe 
care viitorii noștri adversari o fo
losesc în situația de posesie a min
gii. Ambele goluri realizate de echi
pa R.D. Germane au avut, de alt
fel, la bază următoarea schemă, 
destuii de elaborată : un grup de 
jucători — Seguin, Peter Ducke și 
Lowe — ah conceput acțiunile pe 
latura dreaptă a terenului ; ultimul 
a demarat și a centrat pe partea 
opusă, spre colțul careului mic, de 
unde aripa stângă, Streich, prezent, 
prompt, la întâlnirea cu mingea, a 
reluat direct în plasă.

— Așadar, se impune atenție 
mărită, cu precădere la acest 
om de gol, Streich...

— La el, la Peter Ducke, căruia 
îi revine misiunea de a furniza 
pasa decisivă, la Kreische și Seguin,

Fotbaliștii din lotul reprezentativ
(Urmare din pag l)

pectat cu rigurozitate pînă acum. 
Principala preocupare este recupe
rarea forțelor șl o bună cură de 
oxigenare. De altfel, medicul lotului, 
D. Tomescu, a prevăzut zilnic pa
tru ore de oxigenare — două ore 
dimineața după micul dejun și încă 
două ore seara după cină — trata
ment în care Poiana Brașov nu are 
egal. Situația sănătății jucătorilor e 
și ea optimistă. Dumitru, care acu
zase la începutul săptămînii dureri 
la glezna piciorului drept, este com
plet restabilit. El efectuează progra
mul integral de antrenament. Iordă
nescu s-a refăcut și el, dar a fost 
supus unui program special de pre
gătire astăzi (n r. ieri). Se contează 
pe totala Iui refacere în cîteva zile. 
In sfîrșit. Dobrin. Vineri dimineață, 
el a făcut o nouă ședință de raze 
la una din cllnicile brașovene și se 
simte din ge în ce mai bine, dure
rile din regiunea umărului drept 
dispărind rapid. Piteșteanul a efec
tuat tot o ședință specială de pre
gătire fizică, după care 
și la minutele afectate 
balonul.

Programul a cuprins 
de vineri un control medical com
plex efectuat întregului lot și care 
a dat rezultatele satisfăcătoare de 
care aminteam mai sus. La amiază, 
toți jucătorii au făcut o reconfor
tantă plimbare prin Poiana inunda
tă de soare, iar după-amiază s-au 
bucurat de binefacerile unui somn 
întremător. La ora 17,30, pe gazo
nul excelent al stadionului stațiunii, 
în fata a peste 200 de vizitatori ai 
frumoasei localități montane, s-a des
fășurat primul antrenament. La 
ceput, susținute mișcări pentru

a participat 
lucrului cu

pentru ziua

daptarea organismului Ia efort, în 
care plutonul condus cu hărnicie de 
Dinu ți 
seori la 
Valentin 
in acest 
efectuau 
din jurul suprafeței de joc, atacan
tul lui F.C. Argeș oprindu-se după 
șase ture, iar cel de la Steaua în
cheind suita după zece ture. S-a 
lucrat apoi cu mingea. în continuare, 
s-a exersat centrarea din viteză 
(principalul solicitant Marcu) și relua
rea directă Ia poartă (adresantul, 
Dumitrache). în final, o miuță dis
putată cu toată ardoarea a repre
zentat o binevenită destindere după 
o intensă ședință de pregătire.

Pentru sîmbătă, antrenament''! 
este prevăzut dimineață, la ora 
10,30. După amiaza va' avea loc u 
ședință teoretică în care se va dis
cuta pe larg despre meciul Albania— 
România, vizionat aici de către în
tregul lot. Un supliment la aceste 
discuții îl vor reprezenta observa
țiile antrenorului R. Cosmoc, prezent 
ia partida de miercuri, de la Karl 
Marx Stadt, a reprezentativei R.D. 
Germane, în compania selecționatei 
Ungariei. O nouă plimbare prin Po
iana Brașov va încheia ziua. Pentru 
partida de duminică, de pe stadio
nul Municipal din Brașov, cu echipa 
Steagul roșu, vom afla formația pro
babilă de începere a tricolorilor în 
cursul zilei de sîmbătă in orice, caz, 
antrenorul Nicolae Proca ne spunea 
că echipa lui va aplica cu strictețe 
jocul tactic solicitat de antrenorii 
lotului și tot el sublinia că refăcu
tul gazon al noului stadion brașo
vean este unul dintre cele mai bune 
din țară. Există, deci, toate premi- 
seie ca jocul de verificare de dumi
nică să-și atingă țelul.

Sătmăreanu a sprintat de- 
comenziie energice ale lui 
Stănescu și Robert Cosmoc. 
timp, Iordănescu și Dobrln 
alergare ușoară pe pista

doi abili dispeceri la mijlocul tere
nului, precum și la uinii componenți 
ai apărării imediate, prezemți ade
seori în linia întîia pentru pregă
tire și finalizare.

— Este de presupus, totuși, că, 
la București, balonul va fi mai 
mult în posesia fotbaliștilor 
noștri. Cum rezolvă echipa R.D. 
Germane acțiunea de apărare ?

— Manifestă multă preocupare 
pentru recuperarea imediată a min
gii. In dorința de a îngreuna con
strucția inițială, înaintașii efectuea
ză preissingul, iair apărătorii prac
tică marcajul om la om, foarte 
strict în propria jumătate de teren. 
Adăugați la acestea și activitatea 
neobosită a lui Bransch, un libero 
clasic care apare de fiecare dată 
la timp, în momentele critice.

— Pînă în min. 55, cînd scorul 
era 1—1, formația R.D. Germa
ne s-a aflat într-o oarecare di
ficultate...

— Da, așa este. Nu atît pentru 
că există unele deficiențe și în jo
cul ei, cît, mai ales, pentru faptul 
că echipa maghiară a avut, apro
ximativ 60 de minute, o prestație 
valoroasă. în tot acest timp, elevii 
Iui Mlovski au dejucat multe din 
planurile adversarilor lor, manifes
tând predilecție, în jocuil lor com- 
binativ, pe pasa directă la mijlocul 
terenului, pe devieri, executate cu 
finețe, în careul de 16 m.

S-a întâmplat, însă, ca, destul de 
repede, după pauză, linia a doua a 
oaspeților — Vidate, Kovacs, Sziies 
— să cedeze fizic.

Trebuie spus că în perioada de 
superioritate teritorială a oaspeți
lor, obținută printr-o abilă evitare 
a contactului cu adversarul, forma
ția gazdă a căutat să contracareze 
tactica lui Mlovski prin repetate 
faulturi „tehnice", care îi permi
teau să se replieze în timp util.

— V-ați' întors, cum se vede, 
cu observații utile, pentru a- 
ceastă perioadă care precede jo
cul de la 27 mai...

— Pe care le vom adinei printr-o 
atentă vizionare a acestei partide 
de la Karl M.arx-Stadt, cu ajutorul 
înregistrării efectuată de Televiziu
nea română.

Gheorghe NiCOLAESCU

MECIUL DE LA IAȘI POATE DECIDE
0 VIITOARE DIVIZIONARA A

Incomodat de marcajul metalurgistului Moraru, Iordache va trimite balo
nul unui coechipier. Fază din meciul Progresul 
(scor 1—1), disputat în etapa trecută

Atenția amatorilor de fotbal se 
va îndrepta mîine, din nou, spre 
competiția divizionarelor B, cam
pionatul primei divizii fiind între
rupt, așa cum se știe, pentru pre
gătirile echipei naționale în vede
rea partidei cu reprezentativa R.D. 
Germane. Firește, acum, cînd ne a- 
propiem de finalul campionatului 
Diviziei B. întrecerea a devenit 
mai pasionantă.

în ambele serii, cîts două echipe

' ~ _ 1 — Metalul București
a diviziei B. Foto : Paul ROMOȘAN

Miine, la Snagov

SELECȚIONATA DE TINERET
(SUB 21 DE ANI)-LOTUL

CLASAMENTUL
LA TINEREI-REZERVE

5
5
8
9
8
9

11
10
10
10
11
12
12
14
13
12

1. Dinamo
Petrolul 
„U“ Cluj 
U.T.A.
C.S.M. Reșița 
Steaua
Univ. Craiova 
F. C. C-ța 
Steagul roșu

10. Sp, studențesc
11. F. C. Argeș
12. Jiul
13. Rapid
14. S. C.
15. C.F.R. 

. 16. A.S.A.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bacău
Cluj
Tg. M.

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

13
12
13
11
10
10
11
10
10
9
9
9
8
9
7
6

6
7
3
4
6
5
2
4
4
5
4
3
4
1
4
6

42.23
38-21
41-24
23- 19
33- 35
46-29
38-34
34- 33
24- 24
31-40
26- 29
27- 37
26-36
37-52
29-44
26-47

s-au desprins de pluton și fiecare 
încearcă să acumuleze puncte aca
să și în deplasare. Se pare că în
tîlnirile dintre ele vor decide pe 
viitoarele divizionare A. Una dintre 
aceste cdnfruntări va avea loc chiar 
mîine,
Dealul Copoului, actualul lider al 
seriei
primi replica Metalului București 
(23 p.), adversarul său cel mai de 
temut în disputa pentru revenirea 
pe prima scenă a soccerului 
nostru. Suporterii studenților spe
ră că favoriții lor vor trece , cu suc
ces acest examen, dar în calcule
le pe care le fac ei nu uită că 
bucureștenii evoluează la un bun 
nivel în partidele susținute în de
plasare. Așa că meciul nu-i dina
inte jucat și n-ar fi exclus ca ele
vii lui Paul Popescu să rămînă în 
cursa pentru promovare...

în seria a II-a, Politehnica Ti
mișoara (31 p.) va juca pe pro
priul teren cu Corvinul Hunedoara

la Iași. Pe stadionul din

I, Politehnica (30 p,), va

în partida susținută miercuri seara cu selecționata
similară a Ungariei

(20 p.), formație (datorită penali
zării cu patru puncte) care face 
eforturi disperate pentru a evada 
din zona retrogradării. Cealaltă 
pretendentă la șefie, F.C. BIHOR 
(30 p.), are o sarcină mai dificilă, 
deoarece se deplasează la Drobeta 
Tr.' Severin, unde va întâlni pe 
Metalul (19 p.), echipă aflată în 
imediata vecinătate a drumului ce 
duce spre... Divizia C.

Ce mai cuprinde, interesant, pro
gramul etapei a XXIV-a ? în se
ria I, Dunărea Giurgiu (locul 16,
19 p.) va primi vizita echipei
C.F.R. Pașcani (7 ; 23 p.), iar C.S.U. 
Galați (15; 20 p.) pe aceea a Chi
miei Rm. Vîlcea (10 ; 22 p.). în
cazul în care gazdele vor termina 
învingătoare, apele vor deveni mai 
tulburi în subsolul clasamentului, 
iar numărul echipelor amenințate 
cu retrogradarea se va mări. O 
situație, oarecum, asemănătoare se 
găsește și în seria a II-a. Un ade
vărat derby al codașelor se va 
disputa Ia Oradea, unde formația 
locală Olimpia (16; 17 p.) va juca 
cu Metalurgistul Cugir (15; 18 p).

în etapa de mîine mai figurează 
întîlnirile : Progresul București (lo
cul 5; 24 p.) — Delta Tulcea (12 ; 
21 p.); Progresul 
p.) — Ș.N. Oltenița 
talul Plopeni (6; 23 
P. Neamț (13 ; 20 
viște (11; 21 p.) — F.C. Galați (4; 
25 p); Știința Bacău (8; 23 p) — 
Gloria Buzău (3 ; 26 p) , în seria I: 
Minerul Anina (7 ; 22 p.) — C.S.M. 
Sibiu (5; 25 p) ; C.F.R. Arad (11;
20 p.) — C.F.R. Timișoara (9 ; 21 
p.) — se dispută azi ; Nitramonia 
Făgăraș (3 ; 21 p.) — Minerul Baia 
Mare (4 : 26 p.) ; Gloria Bistrița 
(12 ; 20 p.) — Olimpia Satu Mațe

26 p) ; Metrom Brașov (6 ; 24 
p.) — Electroputere Craiova (13 ;

■20 p.) în seria a II-a.

REPREZENTATIV DE JUNIORI
. Mîine, la Snagov. selecționata de 

tineret (sub 21 de ani) întîlnește 
într-un joc de verificare lotul re
prezentativ de juniori. Partida va 
începe la ora 17.

RAPID - STEAUA, 
ASTĂZI, IN „GIULEȘTI"
Azi,Azi, în Capitală, ca și în tetă, 

au loc cîteva jocuri amicale întră 
formații de; Divizia A.

La București, RAPID primește re
plica echipei STEAUA. Partida este 
programată pe stadionul Giulești, 
cu începere de la ora 17.

în deschidere, de la ora 15, se 
întâlnesc echipele de tineret-rezer- 
ve ale celor două cluburi. La Tg. 
Mureș : A. S. ARMATA — „U“ 
CLUJ, iar la Pitești: F. C. AR
GEȘ — PETROLUL.

(3

Brăila (14 : 20 
(9: 23 p.) : Me- 
p.) — Ceahlăul 
p); C.S. Tirgo-

DEMBROVSCHI 
i$l VA RELUA 

ANTRENAMENTELE
După cum se știe, jucătorul Eme-' 

rich Dembrovschi de la S.C. Bacău 
a .fost supus, nu demult, unei in
tervenții chirurgicale.

După o cură de tratament și re
facere în stațiunea balneară Slăni- 
cul Moldovei, care a durat două 
săptămîni, Dembrovschi a revenit 
la Bacău.

După cum ne declară antrenorul 
C. Rădulescu, Dembrovschi tși va 
putea relua, în curînd, antrenamen
tele.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXIV-a A DIVIZIEI B
SERIA I

Pașcani :

Km. Vîl-

Dunărea Giurgiu — C.F.R.
Gh. Olteanu (București)

Politehnica Galați — Chimia 
cea : I. Ciolan (Iași)

Progresul București ~ Deîta Tulcea : 
N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea)

Progresul Brăila — S.N. Oltenița ; V. 
Pădureanu (București)

Politehnica lași — Metalul București : 
I. cîmpeanu (Cluj)

Metalul Plopeni — Ceahlăul Piatra 
Neamț : Alex. Paraschiv (București)

C.S. Tîrgoviște — F.C. Galați î V. To
ma (București)

Știința Bacău — Gloria Buzău: Gr. 
Birsan (Galați)

ECHIPA DE TINERET A R.D. GERMANE
A LĂSAT O BUNĂ IMPRESIE

Miercuri seara, la Gera, echipa de 
tineret a R. D. Germane a susținut 
Un meci amical cu selecționata si
milară a Ungariei. întâlnirea, care 
a constituit o ultimă verificare a 
fotbaliștilor germani înaintea par
tidei din 26 mai de la Pitești, cu 
selecționata de tineret a României, 
în 'cadrul campionatului european, 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

' Antrenorul echipei române, Cornel 
Drăgușin, care a asistat ltț meci, 
ne-a declarat : „Formația R. D. 
Germane a impresionat prin pregă
tirea sa fizică, elanul și ritmul de

joc impus. Meciul s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, în care gazdele 
au avut o ușoară superioritate. Pen
tru noi, adversarul de sîmbăta vi
itoare de la Pitești va fi dificil și, 
de aceea, trebuie să abordăm par
tida cu toată seriozitatea".

Iată echipa folosită de gazde, care 
va evolua probabil și la Pitești : 
Boden — Sekora, Schnuphase, 
Fischer. Enge, Terletzke, Netz, Haff
ner, Muller, Schmidt, Scullenberg 
— toți jucători din prima divizie a 
campionatului R. D. Germane.

PENULTIMA ETAPĂ A TURULUI

sec- 
ne-a 

echi- 
care

Valentin Dîrvan (in stingă imaginii, prim-plan) este
Foto : Leonid STRATULAT — Iași

a antrenorului Mihai Șumulea,,mică“Din grupa
,șeful de promoție", deși abia a împlinit...deocamdată

Din grupa „mică" a antrenorului Mihai Șumulea, Valentin Dîrvan (in stingă imaginii, prim-plan) este
deocamdată „șeful de promoție", deși abia a împlinit... 7 anii Foto : Leonid STRATULAT — Iași7 ani!

LA C.S.M. IAȘI SINT PREMISE PENTRU OBȚINEREA ONOR REZULTATE FOARTE BUNE!
Pentru iubitorii tenisului de

masă, clubul CSM Iași este un
nume cunoscut, de aici lansîndu-se, 
în urmă cu cîțiva ani, în circuitul 
competițiilor republicane numeroși 
sportivi talentați 
tru valoarea lor 
iidon, Constantin 
Domnaru șa.

Surprinzător, însă, tenisul de 
masă ieșean a înregistrat în ulti
ma vreme rezultate din ce în ce 
mai slabe, nemaireușind să se men
țină în plutonul fruntaș, unde se 
afla odinioară. Despre toate a- 
cestea am discutat cu antrenorul 
coordonator al secției de la C.S.M., 
ing. Gabriel Simionescu.

De la interlocutorul nostru am 
aflat că, în urma rezultatelor sla
be de anul trecut, biroul secției, 
sub îndrumarea directă a conducerii 
clubului, a luat o serie de măsuri 
pentru a redresa activitatea din 
cadrul acestei discipline. Și, de la

și apreciați pen- 
ca Nicoleta Spi- 
Macovei, Vasile

SERIA A II-A

C.S.M. Sibiu : V.

Tr. Severin — F.
(București)
C.F.R. Timișoara :

C.
T.

Minerul Anina 
lacob (Oradea)

Metalul Drobeta
Bihor : A. Bentu

C.F.R, Arad —
Gaboș (Cluj)

Nitramonia Făgăraș — Minerul Baia 
Mare : M. Popescu (București)

Politehnica Timișoara — Corvinul Hu
nedoara : F. Coloși (București)

Gloria Bistrița — Olimpia Satu
I. Barbu (Deva)

Metrom Brașov — Eleetroputere 
va : M. Tudor (București)

Olimpia Oradea — Metalurgistul
N. Barna (Tîrnăveni).

Măre:

Craio-
Cugir:

Iti

© o siilii noua, cu 12 mese de joc • sccfia dispune de trei
antrenori calificați • Procesul selecție a adus citcva speranțe

bun început, inginerul Simionescu 
a ținut să ne sublinieze ajutorul 
primit din partea clubului în ac
tivitatea de redresare, creîndu-se 
condiții tot mai bune de pregătire 
jucătorilor și antrenorilor.

Nu am greșit cînd am 
trenori, pentru că secția 
acum de trei : Nicoleta 
și Mihai Șumulea, foști

spus an- 
dispune 

Spiridon 
jucători, 

care au urmat un curs de specia
lizare și. au devenit acum antre
nori, alături de ei rămînînd și in
ginerul Simionescu..

în atari circumstanțe era normal 
ca numărul de sportivi ai secției 
să crească substanțial, fapt pentru 
care, în ultimele trei luni ale anu
lui 1972. au fost selecționați peste 
200 de copii, dintre care au rămas

pînă la urmă cei mai buni 30. Și 
pentru că am amintit de asigura
rea unor condiții foarte bune de 
pregătire, trebuie să arătăm că 
secția dispune acum de o sală ex
celentă, în care există 12 mese de 
joc ('.), aici desfășurîndu-se antre
namente timp de 28 de ore săp- 
tămînal.

Bineînțeles că, după procesul de 
selecție, ponderea sportivilor o re
prezintă copiii (între 7 și 11. ani), 
împărțiți pe trei grupe, de fiecare 
grupă răspunzînd cîte un antrenor. 
Toate grupele fac 
cinci antrenamente 
— lucru edificator 
riozității cu care, 
cît și sportivii, privesc activitatea 
pe care o desfășoară. Astfel, este

cel puțin cite 
pe săptă’nînă 

în privința se- 
atît antrenorii,

aceasta, zăbovit
de obicei în birou- 
centraie de compe-

Saptamina 
mai mult ca 
rile Comisiei 
tiții și disciplină, avînd în față 
un teanc de rapoarte ale observa
torilor federali și foi de arbitraj 
adunate în cele două etape des
fășurate duminică și miercuri.

Evident, ne-am oprit la cele 
semnificative, privind fie compor
tarea tehnică a unor jucători — 
mai ales a celor din lot — fie a- 
titudinea lor în teren, respectul 
față de adversari și arbitri. Și 
n-am putea spune că n-;<n citit 
multe lucruri plăcute.

Astfel, antrenorul echipei națio
nale, Valentin Stănescu, care a ur
mărit partida Rapid — Dinamo, 
notează cu 10 și, respectiv, 9 evo
luțiile lui Răducanu și Dinu din 
acest joc. De asemenea, observa
torul federal menționează fapttil 
că Dumitrache a acționat pe o 
rază mare, ceea ce arată că a cres
cut capacitatea de efort a acestui

CAMPIONATULUI REPUBLICAN

întrecerile campionatelor republi
cane de tenis de masă pe echipe se 
apropie de sfîrșitui primei părți a 
competiției. Duminică este progra
mată penultima etapă a returului : 
fete : Politehnica București — Voin
ța București, băieți: I.E.A.B.S. 
București — C.S. Arad, Locomotiva 
București — Progresul București, 
Politehnica București — Voința 
București, Comerțul Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova, Școala spor
tivă Buzău — C.S.M. Cluj.

în Capitală, toate întâlnirile au 
loc în sala Floreasca, de la ora 15.

La Cluj au avut loc două întîl- 
niri din cadrul campionatului na
țional. La fete, C.S.M. Cluj a fost 
învinsă de Progresul București cu 
5—1. Punctele au fost realizate de 
Maria Alexandru (2), Ana Lunțea- 
nu (2) și Viorica Moldovan (1) pen
tru cîștigătoare și Ligia 
cu Viorica Moldovan) 
vinse.

Si partida masculină
oaspeților, Progresul București cu
cerind victoria cu 9—8 prin Ovanez 
(3), Luchian (3), Buzescu (2) și cu
plul Ovanez-Luchian. Punctele gaz
delor au fost înscrise de Doboși (4), 
Giurgiucă (2), Bozga (1), Papp (1).

Lupu (2—0 
pentru în-

a revenit

talentat jucător, precum și voința 
lui de luptă. în raportul lui Va
lentin Stănescu am întîlnit și o 
mențiune specială despre tânărul 
fundaș dinamovist Cosma, „un e- 
lemcnt care trebuie urmărit în 
continuare". De, altfel, și alți ju
cători, deocamdată fără nume so
nore, au fost remarcați de către 
observatorii federali. Ne referim, 
în primul rînd, la Petrescu (C.F.R. 
Cluj) și la Schep (U.T.A.), elogiati 
în raportul lui M. Birsan. Amin
tim că și în cronica din ziarul 
nostru respectivii jucători 
părut cu majuscule, 
evidențiere.

în multe rapoarte, 
cuvinte frumoase la 
echipe care și-au apărat în mod 
sportiv șansele, cu toată miza deo
sebit de importantă a jocului 
(A.S.A. Tîrgu Mureș — C.S.M. 
Reșița), sau la aceea a publicului. 
Angelo Niculescu, de pildă, apre
ciază prezenta activă în tribune a 
publicului craiovean, „felul entu
ziast. dar și sportiv, în același 
timp, în care și-a încurajat echipa 
favorită" (n.n. : în imeciul cu 
tul studențesc).

Vorbeam, mai sus, despre 
tori fără „nume", d'ar cu 
perspective. Iată că și 
fluierului" ne oferă asemenea e- 
xemple, ceea ce, desigur, nu poate 
decît să ne bucure. Prestații re
marcabile h avut, în ultimul timp. 
C. Niculescu, iar T. Leca este... re
comandat Colegiului central al ar
bitrilor, de către Ahgelo Niculescu, 
pentru a i se încredința meciuri 
cu un grad sporit de dificultate. 
Din păcate, un 
experiență. Ion 
vorbească mai 
despre arbitraj, 
lului cum a condus partida Ra
pid — Farul, tolerînd obstrucțiile 
jucătorilor constănteni și neinter- 
venind cu toată severitatea atunci 
cînd Pop „l-a lovit grosolan pe 
extremul stânga al Farului, Turcit,

au
în semn

a- 
de

citiam putut 
adresa unor

Spor-

jucă- 
reale 

„cavalerii 
ne oferă asemenea

arbitru cu destulă 
Rus. ă făcut să se 

puțin favorabil 
ca urmare a fe-

intrare foarte dură, care trebuia 
sancționată", după cum scrie Va
lentin 
poate, 
teren, 
trebui, 
cazul acestui jucător, din ce în ce 
mai irascibil, (Notăm că ei fusese 
avertizat și eu trei zile înainte, 
în meciul cu Dinamo; dar, cum 
se vede, fără efect). Un alt jucă
tor care dă semne de nervozitate 
excesivă este Pantea. După ce, 
multă vreme, el s-a numărat prin
tre fotbaliștii disciplinați, a fost 
suspendat (judeeîndu-se cu duhul 
blîndeții) doar pe o etapă, pentru 
lovire, în meciul cu F.C. Argeș, 
pentru ca duminică, în întâlnirea 
cu Sportul studențesc, să-și per
mită o ieșire de acest gen fată 
de conducătorul partidei, Gh. Po- 
povici: „Bă, cîți bani ți-au dat 
ăștia Este surprinzător faptul 
că arbitrul nu i-a reținut carnetul, 
chiar dacă Parttea i-ar fi spus 
aceste cuvinte după terminarea 
jocului.

Și din rîndurile antrenorilor pot 
fi date exemple negative, în ciu
da măsurilor și 
Colegiului central 
Valentin Stănescu 
rea lui D. Macri, 
că nu și-a păstrat 
rezervată antrenorilor, dar. Ia în« 
scrierea golului de către echipa 
F.C. Constanța, a intrat în teren, a 
luat mingea din poartă și a dus-o la 
centru. De cînd antrenorii repun 
mingea în joc? Se pare că nici 
antrenorul lui Sport Club Bacău, 
C, Rădulescu, n-a învătat nimic 
din sancțiunea primită recent, con- 
tinuînd să vocifereze, să insulte, 
este drept, acum, de la... tribuna 
a II-a (mențiunea arbitrului Gh. 
Popovici). Poate că este cazul sA 
i se ofere mai mult timp de re
flecție...

Stănescu. Fără doar și 
Pop trebuia eliminat de pe 

Comisia de disciplină ar 
oricum, să ia în discuție

avertismentelor 
al antrenorilor, 
cere sanctiona- 
care nu numai 
locul pe ban"a

firesc progresul rapid al multor 
copil, cîțiva dintre ei anunțîndu-se 
veritabile speranțe ale tenisului de 
masă ieșean. Iată și numele lor: 
Valentin Dîrvan (7 ani), Lucian 
Pădurarii (3 ani), Irina Humuleanu 
(10 ani), Mioara Dracea (11 ani) 
și Mihaela Gavriluță (11 ani).

Referindu-se la obiectivele 
ției, antrenorul coordonator 
spus : „Avem gata de start o 
pă de fete (10—12 ani) cu 
intenționăm să ocupăm unul din 
primele locuri în campionatul na
țional, iar la anul să atacăm tit
lul ! In același timp am pregătit și 
o altă echipă de fete, cu care do
rim să obținem calificarea în di
vizia de junioare. în 
piilor ne-am propus 
clasarea unui jucător 
trei locuri Ia „Paleta 
dar credem că vom depăși acest 
obiectiv, întrucît avem planificat 
ca în 1975 copiii să cucerească cel 
puțin un titlu național la catego
ria 10—12 ani. Pentru 1974 planul 
nostru de perspectivă mai prevede 
și promovarea echipei de seniori 
în divizia A, precum și intrarea 
formației de băieți în divizia șco
lară.

Aș vrea să cred că eforturile 
noastre — susținute, după 
vedeți, în ultimul timp — vor 
un ecou larg și la federația 
specialitate".

Sîntem și noi convinși că, 
turi de interesul în creștere mani
festat la Iași pentru tenisul de 
masă, este necesar si un sprijin 
concret din partea forurilor de re
sort.

privința co- 
pentru 1974 

în primele 
de argint",

Hcria ALEXANDRESCU

P. RADVANI, coresp. Jack BERARIU



ÎN ÎNTÎLNIREA ROMÂNIA - OLANDA DIN „CUPA DAVIS“

DUPĂ PRIMA ZI, SCOR EGAL: 1-1
• NĂSTASE A ÎNVINS DETAȘAT PE HORDIJK • OVICI A CÎȘTIGAT UN SET

LA OKKER • AZI, UN MECI HOTĂRÎTOR CEL DE DUBLU

SCHEVENINGEN, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Intr-o ambianță plăcută,, pe un 
timp frumos, însorit și în fața unui 
public sportiv a început vineri, după 
amiază întîlnirea de tenis dintre 
reprezentativele României și Olan
dei din cadrul sferturilor dt' finală 
alș zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis“. Cu acest prilej te- 
nismanii noștri și-au făcut debutul 
în noua ediție a întrecerii pentru 
Salatiera de argint.

După prima zi, scorul general al 
confruntărilor celor două echipe este 
egal: 1—1. Reputatul jucător pro
fesionist Tom Okker l-a învins pe 
sportivul român Toma Ovici, iar 
Ilie Năstase a cîștigat detășat în f£ța 
lui Jan Hordijk, deținătorul titlului 
de campion al Olandei.

Conform previziunilor, decisive 
se anunță a fi meciurile de sîmbătă 
(partida de dublu) și duminică 
(ultimele două simpluri Oriei—Hor- 
dijk și Năstase—Okker), rezultatele 
lor urmînd să definitiveze, scorul 
final și să desemneze formația care 
se va califica în semifinale, unde va

primi replica echipei învingătoare 
din întîlnirea Iugoslavia—Noua 
Zeelandă.

întrecerea tenismanilor români și 
olandezi, care se 
renul central de 
Scheveningen, 
disputa dintre

a

desfășoară pe te
la METS-club din 
fost deschisă de 

primul jucător a!

AZI, PE MICUL ECRAN

Întîlnirea 
transmisă de studioul nostru de 
televiziune, cu începere de la 
ora 15.

de dublu va fi

A 26-a edific

a ,, Cursei Păcii"

sindu-se 
ciului și

copleșit de importanța me
de faima adversarului.

ILIE NĂSTASE ÎL ÎNVINGE PE JAN 
HORDIJK IN 75 DE MINUTE

Neașteptat a debutat și cea de a 
doua-- partidă, în care Năstase a . fost 
condus cu 2—0 în, primul set. Dar, 
pe măsură ce timpul s-a scurs, ex- 

a făcut 
lui posi- 
demon- 
tehnice,

învingători in ultimele

două etape, cicliștii

polonezi conduc detașat
de a 26-a 
a progra

mat vineri două etape. A fost o zi 
grea pentru rutieri, care le-a soli
citat la maximum eforturile. Ci
cliștii polonezi au fost principalii 
beneficiari, ei cîștigînd ambele eta
pe și consolidîndu-și poziția de lideri 
atît în clasamentul general pe 
echipe, cit și în cel individual. Di
mineața, caravana a parcurs dis
tanța de 40 km (contratimp indi
vidual) între Strachowice si Radom. 
Ryszard Szurkowski s-a dovedit un 
alergător de mare clasă, El a ter
minat pe primul loc în proba cea 
mai elocventă a valorii intrinsece 
a ciclistului — contracronometrul. 
Timpul realizat: 54:04, Au urmat: 
Gera (Ungaria) *' ~
(U.R.S.S.) 54:39, Szozda (Polonia)
55:00, Nowicki 
După cum se poate observa, în pri
mele 5 locuri ale clasamentului eta
pei se află trei rutieri polonezi.

Pupă amiază, rutierii au parcurs 
etapa a ÎX-a, Radom — Varșovia 
(12ă km). Și de această dată, vic
toria a revenit unui alergător po
lonez: Stanislaw Szozda, îh ace
lași timp cu el — 2h53:57 —au mai 
sosit olandezul Hoogedoorn, ceho
slovacul Poslusny și alții.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit locurile ocupate de 
cicliștii români, în această etapă.

In clasamentul general indivi
dual conduce polonezul Ryszard 
Szurkowski, iar în cel pe echipe 
reprezentativa Poloniei.

Sîmbătă se dispută etapa a 10, 
Nieporec — Wloclawec, 154 km.

VARȘOVIA, 18. Cea 
ediție a „Cursei Păcii"

54:35, Gorelov

(Polonia) 55:01.

MERCKX - SWERTS CIȘTIGATORI
ÎN PRIMA ETAPĂ A TURULUI ITALIEI

A început turul ciclist al Italiei, 
în etapa-prolog, desfășurată la 
Verviers (Belgia) s-a disputat o 
cursă contra-cronometru, |a care 
s-a alergat pe cupluri de alergă
tori. Au cîștigat belgienii Merckx- 
Swerts, care au străbătut cei 5,200 
km în 6:47.

tării gazdă, Tom Okker și cel de al 
doilea reprezentant al selecționatei 
României, Toma Ovici. Setul întîi. 
cu Ovici la serviciu, oferă un prim 
ghem foarte echilibrat care revine 
românului, la capătul unor schim
buri de mingi spectaculoase, oas
petele arătîndu-se destul de insis
tent în finaluri. El este însă egalat, 
dar continuă să acționeze cu destulă 
siguranță și loviturile lui precise îl 
pun în dificultate pe adversar, care 
nu se regăsește. Ovici se distanțea
ză: 5—1, cîștigînd și două ghemuri 
pe serviciul lui Okker, Acesta reu
șește apoi să recupereze (face și el 
două breakuri) și scorul devine 
egal : 5—5. Totuși, printr-un efort
deosebit, Ovici izbutește să-și 
judece două ghemuri la rînd și 
învingător cu 7—5, după 41 de 
nute de joc.

Rezultatul produce surpriză, 
el este îndreptățit de evoluția bună 
a reprezentantului nostru, ale cărui 
lovituri plasate s-au bucurat de a- 
preciprea cuvenită. El începe promi
țător și setul doi, cînd își cîștigă 
serviciul. Okker însă acționează 
din ce în ce mai variat, impunînd 
un ritm accelerat de joc. Ovici nu 
încearcă în continuare să fie mai 
agresiv și adversarul său acumu
lează ghem după ghem, menținînd 
un avantaj substanțial pîrtă la sfîr- 
șit. Okker cîștigă partida, care a 
durat 114 minute, cu 5—7, 6—2, 6—1, 
6—1. Se pare că elementul psiholo
gic a jucat un mare rol, Ovici lă-

celentul nostru tenisman 
încă o dată dovada marilor 
bilități. Deși Hordijk a 
strat calități deosebite 
forță în lovituri și a luptat cu multă
ardoare, eforturile lui considerabile 
au fost anihilate de măiestria ad
versarului său. Ilie Năstase s-a ară
tat sigur în acțiuni, oferind specta
torilor un adevărat recital de pro
cedee. cu execuții de mare finețe, 
cu schimbări de ritm și de direc
ție, aproape imposibil de anticipat. 
Vom sublinia și funcționarea impe
cabilă a serviciilor, el reușind nu 
mai puțin de 12 „ași" în întreaga 
partidă. Dominat autoritar, Jan 
Hordijk a fost nevoit să cedeze în 
față unui adversar cu mult supe
rior.

Ilie Năstase a cîștigat cu 6—3, 
6—2 și scorul a devenit ast

fel 1 — 1 după primele meciuri de 
simplu.

Radu VOIA

ad- 
iese 
ml-

dar In cursul .zilei de ieri s-au dispu
tat și alte meciuri contînd pentru 
întîlnirile din sferturile de finală ale 
„Cupei Davis", zona europeană. Iată 
rezultatele după prima zi. La Reggio 
Emilia, Italia — Bulgaria 2—0 (Ber
tolucci — Pampulov 8—6, 6—1, 6—4; 
Panatta — Ghenov 6—1 6—2, 6—3). 
La Munchen. R.F. Germania — An
glia 2—0 (Fassbander — Cox 6—3, 
6—4, 1—6, 9—7 ; Meiler — Taylor 
6—3, 6—4, 6—4). La Zagreb, Iugoslavia
— Noua Zeelandă ()—1 (Ps’-tir 
novici 1—6, 6—3, 6—2, 6—1 ; Franulo- 
vici — Fairlie 6—2. 7—9, întrerupt). 
Ia Budapesta, Ungaria — U.R.S.S. 
0—1 (Kakulia — Toroczy 1—6, 6—0, 
6—8, 7—5, 7—5). La Baastad, Suedia
— Spania 0—1 (Orantes — Borg 6—1, 
6—2, 6—1). La Oslo, Norvegia —
— Franța 0—1 (Proisy — Hegna 6—1, 
6—1, 6—2).

T -

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU DEBUTAT VICTORIOȘI
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Echipa României și Ștefan Caban
pe primul loc la proba de pușcă 

cu aer comprimat
PONTEVEDKA, 18 (prin telefon). 

In aceasta localitate spaniolă, situa
tă pe coasta oceanului Atlantic, au 
început întrecerile celei de a 17-a e- 
diții a competiției Internaționale de 
tir „Cupa țărilor latine și Greciei", 
la care participă trăgători din opt 
țări ! Belgia. Franța, Grecia, Italia, 
Monaco Portugalia, România și Spa
nia. In’ prima zi a competiției, re
prezentanții țării noastre au avut o 
comportare remarcabilă, obținînd 
două locuri I la pușcă eu aer com
primat — la individual și pe echipe 
(trofeul va fi cîștigat de țara care 
va totaliza cele mai multe puncte 
în clasamentul pe " ' '
nostru trăgător care 
torie la Pontevedra 
Caban — 382 p (un 
la pușcă cu aer 
„focuri".

380 p, iar Petre Șandor s-a clasat al 
cincilea, eu 376 p. Cei trei pușcași 
români au totalizat 1138 p cu care, 
la echipe, au ocupat primul loc.

La pistol cu aer comprimat, au 
luptat pentru întîietate Fagion 
(Franță) și românul Dan Iuga. La

echipe). Primul 
a obținut o vlc- 

a fost Ștefan 
rezultat valoros)' 

__  __ comprimat 40 
„_____ _ Tot la această probă, Ilie
Codreanu a ocupat locul secund cu

Curse pasionante în „Cupa Steaua" ta caiac-canoe
Sportivii steliști de

fostTeri după-amiază, pe Snagov a 
inaugurat sezonul internațional de caiac- 
canoe, cu prilejul „Cupei Steaua4*, com
petiție la care participă pe Ungă o se
rie de sportivi bucureșteni și reprezen
tanții cluburilor Ț.V.S.K. Moscova și 
Ț.S.K.A. Sofia. In prima zi a concursu
lui. pe programul căruia figurau numa> 
probe olimpice, caiaciștii și canoiștii clu
bului Steaua București au înregistrat un 
succes categoric, realizind 6 victorii din < 
posibile ’ Doar proba de caiac simplu 
a revenit, detașat, sovieticului VȘS'l’ 
Ceniezo. Maî merită .a fi evidențiata 
spectaculozitatea unor curse în care 
câștigătorii au fost cunoscuți, după 
te.’dîrze, pe ultima parte a traseului (K 
K 4 — masculin și K.1 — feminin). în 
frunte sltuîndu-se dinamica, emoționanta 
Juptă sportivă din proba de canoe sim
plu, la capătul, căreia — printr-un splen
did efort — canolstul român Gheorghe 
Denisov a trecut primul linia de sosire, 
la o zecime de secundă în fața princi
palului său adversar. Valeri Kiselkov. 
Iată cele mal bune rezultate : masculin 
(1 ow m) — canoe simplu : 1. Gh. Denisov 
(Steaua) 4:44.6, 2. V. Kiselkov (TA .S.K. 
Moscova) 4-.44,7. 3. D. Vladimirov (TSKA 
Sofia) 4:48.9 ; canoe dublu : 1. Steaua

6 ori pe primul loc
(Gh. Danielot — Gh. Siniionov)
2. Steaua (I. Ilievici. — I. Erofei)
3 Ț.V.S.K. Moscova (Galitkov — 
vlkov) 4:20,0, 4. Ț.S.K.A. Sofia

4:13,2. 
ț:L8,2, 

NO- 
,___—- (Vladi

mirov — Kiev) 4:22,0 : caiac simplu : 1. 
V. Cemezo (Ț.V.S.K. Moscova) 
2.. I. Terente (Steaua) 4:21iS. 3. V.
makov. (Ț.S.K.A. Sofia) 4:27,2: 
dublu : 1. Steaua (Șt. Poeora —’ 
tolenco) 3:52.9. 2. Steaua (H. Ivanov — 
N. Terente) 3:53,9. 3. Ț.V.S.K. Moscova 
(D. Matveev — A. Maximenko).
4 Ț.S.K.A. Solia (Trandafilov — Davidov)
4 :00.9 : caiac 4:1. Steaua (C. Coșnifă — 
I. Dragulschl — K. Vartolo-meu — V. 
Simioeenco) 3:24,3, 2. Ț.V.S.K. Moscova 
3:25:6. 3. Steaua 3:25,2, 4. " "
3:36.5 : f cm in iu — caiac 
ria Ivanov (Steaua) 2:22,7, 2.
Nichltov Sadovnic (Steaua) 
Fănieâ Dltcov (Steaua) 2:2ț,ț

A.

4:12.1.
Cio- 

caiac 
Con-

Ț.S.K.A. Sofia 
simplu : 1. Ma- 

Nastasia 
________ ____ _ ___ r_ , 2:25,6, 3. 
Fănlcif nitcov (Steaua) 2:26,0, 4. Nadia 
Ruseva (Ț.S.K.A. Solia) 2:31,8 : caiac
dublu: 1. Steaua (M. Ivanov — N. 
X'îchitov Sadovnic) 2:05,8. 2. Steaua (M. 
Gîrlacu — E. Vorobiov) 2:13,4, 3. Ț.S.K.A. 
Sofia (Ruseva — Savova) 2:16.6.

„Cupa Steaua" .programează azi. ae 
la ora 9.36. alte Îl probe de viteză, tar 
de la ora 16 șapte probe de fond pe 10 
km. ,

Aspect din timpul Conferinței sportive europene: la tribună, Rene Maheu. directorul general al UNESCO 
Foto :' VOTA VA ((Viena)

w

ȘTEFAN CABAN
sfîrșitul probei, amindoi au punctat 
identic — cite 384 p, dar francezul, 
avînd pe ultimele 10 ținte 97 p, a 
ocupat primul loc (Iuga a înscris, 
în ultima decadă 96 p). Pe echipe a 
cîștigat Franța, urmată de România. 
La proba olimpică de armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat. îna
intea omologării rezultatelor de că
tre juriul competiției, în fruntea cla
samentului se afla românul Nicolae 
Rotaru cu 596 p.

întrecerile continuă.
★

La Moscova, în cadrul campionate
lor, internaționale de tir ale U.R.S.S. 
la arme cu glonț și talere, la proba 
de armă liberă calibru redus 60 f 
culcat Gheorghc Sicorschi (România) 
s-a clasat pe. locul 16 — cu 592 p — 
din 139 de concurenți. Proba a re
venit cehoslovacului Prokop, cu 
596 p.

SURPRIZE
LA LAS VEGAS

NEW YORK, 18 (Agerpres). — Se- 
a surprizelor continuă în turneul 

de tenis de la Las Vegas (Nevada). 
După eliminarea în primul tur a ce
lor doi capi de serie, Stan Smith .și 
Rod Laver, alți doi favoriți au pă
răsit concursul. Este vorba de aus
tralienii Ken Rosewall, învins cu 
2—6, 6—3, 6—3 de americanul Roscoe 
Tanner, șl Roy Emerson, care a pier
dut cu 0—6, 6—2, 3—6 partida susți
nută cu Cliff Richey. Alte rezultate i 
Gottfried — Riessen 6—3, 6—3 ; Mo
ore — Gorman 6—4, 6—3 ; Newcombe 
— Dibley 6—3. 5—7, 6—4.

PE TERENURILE
DE FOTBAL

A MANIFESTAT DORINȚA UNANIMA DE COOPERARE
șeful delegației sovietice, a arătat că 
niciodată în Europa nu a existat o 
bază atît de bună pentru realizarea 
coexistenței pașnice și că — fără a-i 
exagera rolul — sportul poate con
tribui la atingerea acestui obiectiv. 
Extinzînd 
Willi 
țelul 
poate 
nirile 
ci și . 
mai frecvente. In finalul referatului 
său, reprezentantul vest-german a 
spus : „Să ne străduim cu toții, să 
discutăm împreună și să învățăm 
unii de la alții, spre binele oameni
lor de pe continentul nostru".

Titular al Premiului Nobel pentru 
pace, sir Philip Noel-Baker, președin
te al Consiliului internațional pen
tru educație fizică și sport (CIEPS), 
a onorat Conferința prin prezența sa 
și i-a adus cuvîntul unui veteran al 
luptei pentru viață pașnică între po
poare. Ca fost sportiv și medaliat 
olimpic, Noel-Baker era autorizat să 
vorbească despre virtuțile morale ale 
sportului șl despre capacitatea sa de 
a se împotrivi rasismului, . șovinis
mului, tendințelor negative atît de 
păgubitoare societății omenești. Elo
giind atitudinea cavalerească și spi
ritul de colaborare manifest la spor
tivii din răsăritul Europei, președin
tele organizației mondiale CIEPS (de 
pe . lingă UNESCO) a subliniat că 
bătrinul continent poate să aibă o 
poziție prioritară în diseminarea în 
lume a frumoaselor idei ale sportu
lui, factor incontestabil de compre
hensiune mutuală.

Trăsătura principală a prinței. Con
ferințe sportive europene a fost des
fășurarea ei într-o ambianță de prie
tenie și înțelegere, lipsită de diver
gențe fundamentale sau disensiuni

în vecinătatea palatului Schonbrunn 
din Viena, martorul atîtor evenimen
te în evoluția politico-istorică a con
tinentului nostru, organizații dintre 
cele mai reprezentative, responsabile 
și garante pentru educația fizică a 
unor generații, s-au întrunit în pri
ma Conferință sportivă europeană 
cu intenția declarată de a găsi cele 
mai potrivite 
sportul poate 
păcii, a prieteniei 
între popoare.

Patronajul UNESCO a conferit a- 
cestei întruniri caracterul unei ac
țiuni internaționale de mare însem
nătate, cu consecințe benefice pe 
plan uman și social. In chiar refe
ratul său inaugural, care a purtat 
accentele unei declarații de princi
pii, Rene Maheu, directorul general 
al UNESCO, a subliniat că proble
mele puse aici în discuție trebuie 
tratate in dutfa lor 
sportivă și politică. Prin 
mai important pe care-1 
societatea modernă, prin capacitatea 
sa de a antrena mase mari, prin pre
zența sa preponderentă în spațiile 
sau programele mijloacelor de in
formare, prin indispensabilltatea sa 
în educația și în recreația oamenilor 
— sportul s-a impus ca element de 
scamă, ea parte a eforturilor gene
rale ce se desfășoară pentru edifi
carea unei Europe pașnice, dominată 
de ideea progresului și a colaborării.

în mesajul transmis reuniunii de 
la Viena, președintele Republicii Fe
derale Austria, Franz Jonas, a salu
tat faptul că „pentru prima oară în 
istoria sportivă a Europei se întru
nește o Conferință chemată să întă
rească relațiile sportive pe plan in
ternațional și să ducă •• la rezultate 
însemnate pentru abordarea științifi
că a problemelor comune". Conferin
ța venea să consfințească un larg 
sistem de competiții și de relații, 
existent pe continent, cu dorința de 
a-1 intensifica, de a face mai mult.

Urările de succes și de spirit olim
pic adresate Conferinței la debutul 
său au găsit un ecou meritat în rîn- 
durile celor 90 de delegați din 25 de 
țări ale continentului. Prima con
cluzie a reuniunii din capitala Aus
triei vizează buna sa organizare și 
desfășurare. Participarea activă și 
contribuțiile creatoare ale delegații
lor au accentuat importanța reuniu
nii și i-au justificat necesitatea. In
tervențiile delegației române, la dis
cutarea problemelor majore ale Con
ferinței, au fost remarcate și consi
derate drept un aport esențial. Sub- 
bliniind internaționalizarea tot mai 
evidentă a actului sportiv, delegația 
noastră a susținut integrarea sportu
lui în ansamblul mijloacelor de în
tărire a relațiilor de prietenie între 
popoare, de cooperare, de întrecere 
pașnică. în același sens, a fost pro
pusă, de către noi. amplificarea con
tactelor și colaborării internaționale, 
nu numai în domeniul 
sportive, ci și în 
de experiență și 
specialiști, între 
nizațiile sportive

Țelul acesta, al . 
sportiv a unei cooperări amicale pe 
continentul nostru, a fost de altfel 
cu consecvență evocat de-a lungul 
întregii Conferințe. Serghei Pavlov,

mijloace prin care 
sluji nobila idee a 

și a colaborării

perspectivă > 
locul tot 
ocupă in

competiției 
cel al schimburilor 
de informații .între 
instituțiile și orga- 
din Europa, 
obținerii și pe plan

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU
C.E. DE BASCHET MASCULIN

VIENA. 18 (Agerpres). — La 
Viena au continuat întrecerile tur
neului final de calificare pentru 
campionatul european masculin de 
baschet. în penultima zi a compe- 

următoarele 
83—83

R. D.

tiției s-au înregistrat 
rezultate : Israel — Turcia 
(54—44) ; Franța — Grecia 61—5' 
(37—31) ; R. F. Germania — 
Germană 76—72 (39—44).

în urm» acestor rezultate, 
samentul turneului este următorul : 
1. Israel — 8 p ; 2. Franța — 7 p 
(268—245) ; 3. Grecia — 7 p (298— 
277) ; 4. Turcia — 5 p (306—221) ;

cla-

F. Germania — 5 p (304— 
6. R. D. Germană — 4 p.

Echipele Israelului. Franței și 
Greciei sînt virtual calificate pen
tru faza finală a campionatului eu
ropean, programată între 28 sep
tembrie și 6 octombrie la Barce
lona. Cea de-a patra echipă cali
ficată va fi decisă de rezultatele 
ce se vor înregistra în partidele 
Turcia ■— R. Germană și R. F. 
Germania — Franța.

5. R. 
319) :

va
vor

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pao O

Bănică 18, Pasca 19- Purcăreanu A 
Spînu 13, Ivascenco 15. Joan 4. 
arbitrat bine L Știrbu și 
Berekmery. _

STEAUA — I.E.F.S. 90—74 (40—40) 
Scăpate de griji cele două echipe au 
oferit o întrecere disputată Și în a- 
eelasi timp spectaculoasă. In. prima 
repriză, studenții au evoluat d® la 
egal la egal cu experimentații lor 
adversari, reușind chiar să conducă 
în cîteva rînduri. Marcați vizibil ae 
eforturile depuse în prima parte a 
întilnirii, elevii antrenorului D. Evtl- 
Jeț au „căzut" în repriza secundă, 
permițînd echipei Steaua să obțină 
o victorie Ia un scor prea sever 
față de evoluția generală a partidei. 
Au marcat : Grădișleanu 6. Bacin 7. 
Savu 20. Pîrșu 4. Cernat 10, Polea- 
nu 8. Dumitru 4. Oczelak 16. lo- 
neci 15, pentru Steaua, respectiv K

Au 
G.

Molnar 8, Miliuță 3. Szep 10, Bra- 
boveanu 17, Dochia 2. A. Molnar 16, 
Berceanu 6. Naghi 4, Tucunel 3, 
Cblrca 5. Au arbitrat foarte bine f. 
Pelruțiu și C. Dumitru.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
I .C.H.F. 76—70 (44—29). Conform aș
teptărilor, aceste pretendente la lo
cul trei în clasament au furnizat, o 
întrecere spectaculoasă, cu evoluția 
scorului interesantă,. Timișorenii au 
avut un început favorabil (17—9 In 
min. 6), dar bucureștenii au remon
tat și au luat la. rindul lor condu
cerea (21—19 min. 10 și 25—23 în 
min. 12). în continuare. Universita
tea s-a impus i-Ț-, 
contraatacuri repetate, prin acțiuni 
poziționale în viteză și precise. în

întrecere spectaculoasă, cu evo 
scorului interesantă. Timișorenii

3,

prin intercepții și 
’ 

,___ ,_____  . viteza și precise. In
această perioadă echilibrul defensiv 
al echipei I.C.H.F. s-a dovedit fragil 
și drept urmare studenții au preluat 
conducerea. și s-au detașat! 56—37 
si 58—39 în min. 26 si 27. Din min. 
29, gazdele au avut o puternică re

sfera acestei constatări, 
Weyer (R.F.G.) a menționat că 
comprehensiunii între popoare 
fi atins nu numai prin întîl- 
sportivilor pe terenul de. joc, 
prin relații multilaterale tot

principiale. Faptul că au fost repre
zentate la reuniune organisme spor
tive naționale guvernamentale și ne
guvernamentale a accentuat caracte
rul larg al întîlhirii, dovedind că 
preocuparea majoră a instituțiilor 
participante este realizarea un£i co
laborări mai strînse, pentru ca pro
bleme adesea comune să poată fi mai 
ușor soluționate printr-un fructuos 
schimb de păreri. La aceasta s-a re
ferit delegatul elvețian dr. Kaspar 
W'olf cînd a spus eă „la această Con
ferință simțim cu adevărat spiritul 
cooperării europene" • - ■
rat la ideea 
similare.

Declarația 
nimitate de 
Conferință sportivă europeană, recu
noaște — în același spirit — că „toc
mai în epoca actuală, cînd popoarele 
Europei se străduiesc să realizeze co
operarea și securitatea europeană, se 
simte tot mai mult în cercurile spor
tive din toate țările continentului ne
cesitatea de a înfăptui misiunea uma
nitară și socială a sportului, pe plan 
larg și profund, în scopul obținerii 
unei contribuții eficace Ia opera de 
înțelegere _ reciprocă, de cooperare 
prietenească, fără deosebire de rasă, 
religie sau opinie politică".

Aderînd la aceste idei, participan- 
ții au plecat din Viena convinși că 
instituțiile și organizațiile sportive 
naționale își vor intensifica relațiile, 
spre binele comun. Convenind la ți
nerea regulată a Conferinței, din 2 în 
2 ani, delegații au recunoscut impli
cit că e bine să se facă periodic 
bilanțul cooperării, pentru a se găsi 
mereu noi 
același țel 
pașnice pe

• La Glasgow, în cadrul campio
natului interbritanic s-au întîlnit e- 
chipele Scoției și Irlandei de Nord. 
Surprinzător, fotbaliștii irlandezi au 
terminat învingători cu scorul de 
2—1 (2—0), prin golurile marcate 
de Martin O’Neill și Trevor Ander
son. Punctul formației scoțiene a 
fost înscris de Kenny Dalglish. 
Partida a fost urmărită de peste 
40 000 de spectatori. După două 
etape, clasamentul competiției a- 
rată astfel: 1. Anglia — 4 p: 2. 
Scoția — 2 p (3—2) ; 3. Irlanda de 
Nord — 2 p (3—3) ; 4. Țara Gali
lor — Op.

de 
de

Janeiro, în fața a 
spectatori, în semi- 
Libertadores”, s-au 
Eotafogo (Brazilia)

e La Rio 
numai 8 000 
finalele „Cupei 
întîlnit echipele 
și Cerro Porteno (Paraguay). Fot
baliștii brazilieni au obținut victo
ria cu scorul de 2—0 (1—0). Au 
marcat Dirceu și Fischer.

și cînd a ade- 
continuării unor reuniuni

finală, adoptată în una- 
participanții la prima

căi și metode tinzînd spre 
al consolidării relațiilor 
continentul european.

Victor BANCIULESCU

PARTICIPARE VALOROASĂ
IA MARELE PREMIU

Al Bllulll
Pe circuitul de la Zolder, se va 

desfășura, la 20 mai, cea de-a 31-a 
ediție a competiției internaționale 
automobilistice Marele Premiu al 
Belgiei, cea de-a 5-a probă a cam
pionatului mondial (formula I). La 
întreceri și-au anunțat participarea 
piloți de renume ca brazilianul 
Emerson Fittipaldi, liderul clasa
mentului campionatului mondial, 
englezii Graham Hill, Mike Hail
wood, francezii Jean Pierre Bel- 
toise, Franțois Cevert, scoțianul 
Jackie Stewart, neozeelandezul De
nis Hulme, suedezul Ronnie Pe- 
tersson și belgianul Jacky Ickx.

Corespondență din Belgrad, înaintea Jocurilor Balcanice de volei

TINEREȚEA-CARACTERISTICA PRINCIPALA
k ECHIPELOR IUGOSLAVIEI

antrenori ai team-ului 
Lazar Grozdanoviei și 

Stoici, au convocat un 
jucători, în majoritatea

In vederea Jocurilor Balcanice, 
care încep luni, la Timișoara, vo
leibaliștii și voleibalistele echipelor 
reprezentative ale Iugoslaviei au 
avut ca sediu al antrenamentelor 
centrul sportiv Kosutnjak, aflat în 
apropierea Belgradului, din loturi 
făcind parte, în special, componen- 
ții formațiilor campioane, Partizan 
Belgrad la masculin și Partizan 
Rijeka la feminin.

Cei doi 
masculin, 
Ljubomir 
lot de 18
tineri, cu care speră ca la Timișoa
ra să treacă cu bine examenul, 
printr-o comportare cit mai bună, 
care să le permită să privească cu 
încredere sporită viitoarea ediție 
a Campionatelor europene și, mai 
ales. Jocurile Olimpice de la Mont
real. Pentru o cit mai reușită rea
lizare a obiectivelor propuse, bă
ieții au luat parte la două turnee, 
unul între 8 și 12 mai, cu partici
parea echipelor Vardar Skoplje și 
I.evski Spartac Sofia, și altul între 
14 și 16 mai, la Staro Pazova, unde 
au avut ca adversari pe voleiba
liștii de la Jedinstvo si Steaua ro
șie Belgrad în ambele teste, spor
tivii iugoslavi au dovedit multă 
poftă de joc și. după cum ne-au 
spus unii dintre ei. sînt hotărîți 
să aibă o prezentă cit mai activă

la Jocurile Balcanice, care să-i 
mențină printre fruntașii competi
ției. Cu atît mai mult, cu cît din 
1947 ei nu au mai reușit să intre 
în posesia titlului.

Lotul feminin este, de asemenea, 
format din jucătoare tinere, 
perspectivă. Antrenorii, Drago 
mici și Srbia Ilici, au efectuat 
gătirile, la fel ca și băieții, la 
trul sportiv de la Kosutnjak. 
rnai cunoscute voleibaliste, i 
mandate,de altfel, și de numărul 
selecționărilor în echipa națională, 
sînt Dukici (Partizan Rijeka) — 
39, Karasi (Mladost) — 31. 
(Steaua Roșie) — 28 și 
(Mlados) — 27. Alături 
se află și jucătoare încă

de 
i To- 

pre- 
cen- 
Cele 

rec o-

Lazancici 
Jurkovici 
de ele 

la vîrsta

junioratului : Komnenici 
Tăriei (Partizan Belgrad), 
viei (Jedinstvo), care au 
15 ani. De altfel, cea mai în vîrstâ 
componentă a lotului feminin (24 
ani) este Karasi (Mladost).

Discutînd cu antrenorul Drago 
Tomici, acesta ne-a declarat „La 
actuala ediție a Jocurilor Balcani
ce, marile favorite sînt echipele 
României și Bulgariei. Fără a ne 
minimaliza șansele, noi considerăm 
că, atît la masculin, cit și la femi
nin, vom reuși să intrăm în pose
sia medaliilor de bronz, ceea ce 
pentru foarte tinerele noastre re
prezentative ar însemna un real 
succes".

(Bonat),
Iovano- 

numai

TELEX • TELEX • TELEX © TELEXT

venire, au refăcut punct după punct 
Și au micșorat diferența pînă la 66—63 
și 70—66, insuficient însă pentru a 
răsturna rezultatul favorabil formație} 
din Timișoara.
21, Czmor 18.
16. Gali 4 (au
Roxln) pentru 
tiv 'Dikay 28, 
lușel

La Delitzsch s-a desfășurat dubla intil- 
nire internațională de tenis dintre se
lecționatele de juniori și junioare ale 
R.D. Germane și României. La feminin, 
victoria a revenit tenismanelo-r românce 

iar la masculin au cîștigat gaz- 
5—0,

cu 4—1, 
dele cu

Jocurile de la Christchurch (Noua Ze- 
elandS). Hotărirea a fost luată ca 
mare a poziției parlamentului neoz.ee1.. 
dez. care a interzis turneul în 
'Zeeland A ai echipei de rugby 
blicii Sud-AIricane, țară unde 
tioă apartheidul în sport.

ur- 
an-

Nona 
a Repu- 
se prac-

Au marcat : Mănăilă 
Cîmpeanu 17, Minius 
maî jucat lonescu și 
Universitatea, respec- 
Fl, Nioulescu 14, Mă

tușei 12” Chiciit 10, Cîmpeanu 4. 
Tiidosi 2. Au arbitrat bine C. Ne- 
gulescu ți N. Iliescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 68—61 (38—35).

PROGRAMUL ÎNTÎLNIRILOR 
DE AST AZI

Sala Floreasca, de la ora 10 : 
Farul — Politehnica Cluj. Steaua 
— Rapid : de la ora 15,30 : Univer
sitatea Timișoara — Academia Mi
litară, Dinamo — I.E.F.S., Univer
sitatea Cluj — Politehnica Bucu
rești, Voința — I.C.H.F.

In cadrul „Festivalului mondial de Bas
chet", competiție care șe desfășoară în 
mai multe orașe din Peru, selecționata 
masculină a Iugoslaviei a Învins cu 
scorul de B5—79 (50—38) formația SUA. 
intr-un alt joc. echipa Cubei a Întrecut 
cu 71—68 (36—33). reprezentativa Panama. 
Rezultate din turneul feminin : Cuba — 
Iugoslavia 89—S2 (43—33); Franța — Bul
garia 46—42 (20—27).■
Cu prilejul unui concura de atletism 
desfășurat la Moscova, campionul olim
pic Anatoli Bondarciuk a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu 73.46 m, re
zultat care constituie cea mai bună per
formanță mondială a sezonului. In ca
drul aeeluași concurs, tinărul atlet Iuri 
Sedih. elevul lui Bondarciuk, a realizat 
un nou record mondial de juniori (cio
can1 în greutate de 6 kg) cu rezultatul 
de 75,78 m.

judo și-a 
............  _ . s-au des

fășurat recent campionatele Europei. Cu 
acest prilej, au fost admise ca noi mem
bre federațiile din Cipru și Malta, astfel 
cft numărul țărhr.r cuprinse in acest 
for sportiv se ridică acum la 31. Anul 
viitor, campionatele europene se vor 
desfășura la Londra, Intre 1 șl K mal, 
iar întrecerile de tineret șl juniori vor 
avea ioc la Tel Aviv, în luna martie. 
Participanta la lucrări au propus Fede
rației Internaționale crearea a două noi 
categorii : mlnl-ușoară (63 kg) și super- 
grea (peste 100 kg).

Congresul Uniunii europene de 
ținut lucrările la Madrid, unde

acest

DUȘAN BUGARIN
Belgrad, 18 mai

Președintele Consiliului superior al spor
tului african, Abraham Oi'dia, a anunțat 
că țările africane, membre ale Comnton- 
wealthului. vOr participa in anul 1974 la

Desfășura! la 10 ntese. In două ture, 
meciul de șah dintre selecționatele mas
culine ale Poloniei și Suediei s-a termi
nat Ta egalitate : 10—lo puncte.

Turul ciclist al Olandei s-a încheiat la 
Haga cu victoria rutierului olandez Fe
dor den Hsrtog. urmat de cotnâatrioții 
sâi Van den Koek — la 7:39.0. de Waal 
— la 10:01.0 și ■ Schuer — la 11:58.0.

în prima rundă a turneului in 
ternațional de șah de la Dortmund, 
fostul campion mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) — in imagine, e- 
fectuind prima mutare a... turneu 
lai — l-a întins în 23 de mutări 
pe englezul Raymond Keene. Pool' 
(Italia) a cîștigat la Popov (Bulga
ria). Kunsztowicz (R. F. Germania)

la Parma (Iugoslavia) și Vesterir.en 
(Finlanda) la Dueball (R. F. Ger
mania). Maestrul 
câltea a remizat
Gunther Kestler,
nat și. in partida 
via) — 
partide

român Victor Cio- 
cu vest-germanul 
rezultat

Maroniei
Keres (U.R.S.S.).

s-au întrerupt.

consent' 
(Iugosla- 
Celelalte
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