
PMLBTĂAf PW TOATE ȚÂftfLE, VNIȚI-VÂ f:

ZIAR AC. CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX — Nr. 7 418 ....... = 4 PAGINI 30 BANI Duminică 20 mai 1973

ÎN CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM, LA ARUNCAREA DISCULUI

Zece minute pentru sănătate și fortificarea organismului. Aceasta este rațiunea 'gimnasticii in pauza de pro- 
aucție, practicată cu succes în secția de marochinărie. Foto: Theo MACARSCHi

SE ÎNFĂPTUIESC PREVEDERILE HOTÂRiRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE

LA DEZVOLTAREA CONTINUA A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

LA FABRICA BUCUREȘTEANĂ „DÎMBOVIȚA",
EXERCIȚIUL FIZIC AJUTĂ MUNCA!

• S-a introdus și se va generaliza
• Sarcini precis stipulate in contractul

gimnastica in pauza de producție 1 
colectiv.

să 
tia

ARGENTINA MENIS -63,64 m, 
MONDIALĂ A ANULUI

CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ
• Două noi recorduri naționale de junioare • Un buchet de 
rezultate bune • Astăzi, reuniunea de pe „Republicii** începe la 

ora 16,10

republican atletic de 
debutat sîmbâtă după

La întreprinderea bucureșteană de 
încălțăminte „Dîmbovița", unde lu
crează citeva mii de muncitori, ac
tivitatea sportivă are o frumoasă 
tradiție. La manifestările organiza
te de Consiliul de educație fizică 
și sport al Sectorul V. precum și ia 
acelea inițiate de Consiliul muni
cipal, sint totdeauna prezenți — fie 
că este vorba de întreceri de cros, 
<le. orientare turistică, de drumeții 
sau de excursii — numeroși repre
zentanți ai asociației sportive „Dîm
bovița" care, în momentul de față, 
numără peste 3 200 de membri.

Recenta Hotărire a Plenarei C.C. 
al P.C.R. și-a găsit, la gazda noas
tră pentru acest raid, un teren pro
pice de aplicare, activităților spor
tive de masă tradiționale adăugîn- 
du-li-se altele noi, menite să atra
gă ît: practicarea exercițiilor fizice 
un număr și mai mare de salariațî. 
Accentul — în investigațiile ce le-am

întreprins — l-am pus pe populari
zarea formelor celor mai accesibile, 
desfășurate în aer 
nu solicite o bază 
pretențioasă.

liber, și care să 
materială foarte

SPORT IN
DE PRODUCȚIE

PAUZA

Ne aflăm în secția maroch'nărie. 
Gazdele noastre, Ilie Gheorghe și 
profesorul Tiberiu Hălmagiu, preșe
dintele 
ciației 
prima 
pariția 
troducere-a unor activități 
simple. în jumătate din timpul afec
tat pauzei de producție. Președinte
le asociației ne spune : „Am reținut 
din Hotărîrea Plenarei faptul că noi, 
cei care activăm în asociațiile spor
tive din întreprinderi avem obligația

și, respectiv, secretarul aso- 
sportive ne-au relatat despre 
măsură întreprinsă după a- 
documentului de partid : in- 

sportive

ne îndreptăm, cu precădere, aten- 
asupra acelor forme de educație 

fizică menite să influențeze favora
bil starea fizică și 
menilor. De aceea, 
muncitoarele de la 
introdus in această 
la locul de muncă, 
nute zilnic".

In secție, 200 de muncitoare fă
ceau primele exerciții de gimnastică 
specifică, menite să le relaxeze, dar 
să le și sporească energiile pentru 
continuarea procesului de producție. 
Trei zile mai tîrziu, gimnastica în 
pauza de producție debuta și în sec
ția de tocuri. Purtăm o nouă discu
ție cu președintele asociației și a- 
flăm că „repriza" de gimnastică a 
devenit... molipsitoare și s-a intro
dus în lanț : la banda 12 tras și cu
sut, apoi la banda 1—2 cusut.

Cu aproximativ un an în urmă a- 
sistam, pe stadionul Republicii, la 
o demonstrație inedită de măsurare 
a forței citorva zeci de oameni ti
neri și mai vîrstnici. Era vorba de 
un concurs de tras la frînghie, pro
tagoniști fiind muncitori de la „Dîm
bovița". De altfel una dintre echipe, 
firește aceea care avea în compo
nentă... mușchii cei mai puternici, a 
devenit campioană a Capitalei. Apoi 
trasul la frînghie a devenit o acti
vitate recreativă și iată că asistăm 
acum, la „Dîmbovița", in fiecare 
miercuri, timp <le zece minute, Ia 
întreceri intre echipe din fiecare sec
ție.

Concursul 
primăvară a 
amiază bucurîndu-se de o vreme ad
mirabilă. Stadionul Republicii a 
oferit elitei atletismului românesc 
cele mai bune condiții pșntru ma
terializarea pregătirii și a talen- 

evidențierea progresu- 
Și dacă arbitrii 
foile de concurs per- 
senzație vom 
de acomodare a 
atmosfera de concurs,

re simțitoare a nivelului perfor
manțelor.

ARGENTINA 
VRUT

Up
pe

instantaneu din
• aleile parcului din

întrecerea „Crosului fetelor", desfășurat recent 
Bacău. Foto : N. VULPE-Bacău

CROSUL „CUPA INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI

PE PRIMUL PLAN AL ÎNTRECERILOR DIN CAPITALĂ
primăvarăȘezonul crosurilor de 

captinuă în Capitală. Astăzi, de la 
ora 9, la Șosea, în împrejurimile pi
torești ale stadionului Tineretului (și 
eu toate sosirile pe pista uneia d'li
tre cele mai bătrîne baze sportive 
bueureștene), va avea loc alergarea 
organizată de cotidianul „Informația 
Bucureștiului", deschisă tuturor tine
rilor iubitori de sport și dornici 
afirmare.

de

întrecerea se dispută pe mai multe 
categorii de vîrstă (15—16 ani, 17—19 
ani, 20—27 ani și peste 27 de ani), cu 
distanța corespunzătoare fiecărei ca
tegorii, fiind dotate cu numeroase 
premii.

în pauzele dintre sosiri, pe stadio
nul Tineretului, va avea loc un a- 
tractiv program polisportiv cu de
monstrații de box, scrimă, lupte, a- 
tletism, culturism și gimnastică mo
dernă.

A

La Iași
0 NOUĂ EDIȚIE

,TRIUNGHIULARULUI
FACULTĂTILOR>

DE DREPT*'

★
Programul bucureștean mai cuprin

de o originală excursie cicloturistică 
de traversare a Capitalei, urmată — 
pentru cei mai... îndrăzneți — de un 
drum pînă la pădurea Cernica, si 
trei concursuri de orientare turistică 
în pădurile Brănești, Pustnicul 
Cernica.

Toate acțiunile încep Ia ora 9.

Si

de sănătate a oa- 
după discuții cu 
marochinărie, s-a 
secție gimnastica 
timp de zece mi-

ATELIERUL, SECȚIA, SECTORUL 
— BAZA ACTIVITĂȚILOR 

SPORTIVE DE AGREMENT
Tovarășul Nicolae 

cretarul comitetului 
treprinderii 
rat : 
resc

Oprișoreanu, se- 
de partid al în- 

„Dimbovița" ne-a decla- 
„Toate cerințele noastre urmă- 
îndeplinirea Hotărîrii Plenarei

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

a avut loc, la lași, o nouă 
„Triunghiularului Facultăților 

de Drept". Întrecerile au reunit peste 
230 de concurenți "in București, Cluj și 
Iași, după ce in fazele preliminare par
ticipaseră la concursuri aproape 2 000 de 
studenți șt studente.

Ca și in primele două ediții, victoria 
a revenit reprezentanților Capitalei. Dar, 
mai presus de rezultate, intrecerea și-a 
atins scopul prin atragerea unui număr 
însemnat de tineri universitari în prac
ticarea exercițiului . fizic, prin contribu
ția pe care , a adus-o la cunoașterea și 
înțărirea legăturilor de prietenie dintre 
studenții și studentele celor trei facultăți 
de1' drept din țară. CLASAMENTUL FI
NAL : 1 București 89 p, 2. Cluj 73 p, 
Iași 70 p.

Recent 
ediție a

3.

„ZIUA LICEULUI"
Peste 700 de

Bălcescu44 din
elevi ai liceului „Nicolae 
Craiova au luat parte 

vineri, la un mare cros de masă consa
crat sărbătoririi a 147 de ani de la înte
meierea acestui vechi lăcaș românesc de 
învățătură.

Concursul s-a bucurat de prezența 
unui numeros public. înregistrind un 
succes deplin. Delia Radulescu și Cris
tian Ciculeanu (cl. I -II). Ana lancu șl 
Nichita Ciolcanu (cl. III—IV), Maria Cio- 
banelu și Stan Nicola (ci. V—VI), Ileana 
Clticeru și Mircea Mihail (cl. VII—VIII). 
Maria Br&garu și Ion Constantin (anii 
I—II). Gabriela Oprescu și Ion Bura 
(anii III—IV) au lost învingătorii curse
lor. (Șt. GURGUI — coresp jud.).

tulul, pentru 
iui obținut, 
înregistrat pe 
fdrmanțe de 
vina pe lipsa 
curenți’or cu 
cu stadionul și întrecerile. Ne aflăm 
la început de sezon și acestea mai 
sînt încă scuze valabile. N-am putea 
spune — deși din concurs au lip
sit un mare număr de sportivi cu 
impresionante cărți de vizită (unii 
accidentați, alții...) — că prima zi 
a concursului republican de primă
vară a fost lipsit de mai multe per
formanțe cu rezonanță pe plan in
ternațional și chiar naționaL Excep
țiile : aruncarea de 63,64 m la disc 
a Argentinei Menis, cele 4:18,4 și 
4:18.5 realizate la I 500 m de Natalia 
Andrei si 
55,2 la 400 
nou 
mâniei)

MENIS: „AM
SĂ DOBOR RECORDUL 

LUMII!**
n-au

da...
con-

respectiv, Maria Linca, 
m 'care reprezintă un 

record de junioare II al Ro- 
", performanta tinerei Ni- 

culina Lungo, în vîrstă de 16 ani, 
13.1 la 100 mg ai Valeriei Bufanu, 
13,8 — obținut în serii de Nicolae 
Perța la 110 mg, noul record de ju
nioare al Vioricăi Neagu 4:22,4 la 
1500 m și chiar acel 6,26 m la lun
gime al Vioricăi Viscopoleanu con
stituie rezultate bune și — mai 
ales — promisiuni pentru un sezon 
cu serioase „salturi".

Desigur, am fi dorit un pluton 
mai masiv de performeri, rezultate 
care să-i instaleze pe fruntașii at
letismului românesc chiar de la În
ceputul sezonului printre liderii 
probelor în ierarhia internațională, 
am fi dorit o evidentă eliminare a 
decalajului dintre primul (rareori 
primii) performeri de marcă și cei
lalți clasați, am fi dorit... Să nu 
fim însă, prea pretențioși chiar din 
primele zile de concurs ale noului 
an competițional.. De aceea și sa
lutăm extinderea ariei atletismului 
nostru de performanță (am întîlnit 
în competiție reprezentanți talentați 
ai multor centre ale țării), infuzia 
puternică de tineret (intr-un con
curs al senior Tor au participat nu
meroși juniori I și chiar II. au 
ținut piept onorabil „bătrinilor" și, 
uneori, sore lauda lor, au și învins) 
și atmosfera mai favorabilă muncii, 
colaborării. Sînt — acum, la înce
put — și acestea „semne bune", 
speranțe că 1973, primul an al nou
lui Ciclu olimpic, ne va aduce un 
reviriment al atletismului, o crește-

După 
probei 
felicitat-o pa Argentina Menis 
tru cei 63,64 m, rezultat 
tuie cea 
mondială 
citit însă

— Sînt 
tina. Joi, 
am aruncat 
eram pregătită să atac astăzi recor
dul mondial. Voiam să mă duc la 
intîlnirea cu Wcstermann (n. n. se 
referă la meciul R. F. Germania — 
România — Olanda, care se va dis
puta la 2 iunie în R.F.G.) cu un re
zultat care să-i taie respirația ! 
La prima aiuncare însă ni-au în
conjurat prea multi reporteri cu 
aparate de filmat și 
atenția, 
enervat.
fost de peste 65 ni — 
din sector și, 
putut calma.

—- Oricum,
— Este, nu 

ani încă din

festivitatea de premiere a 
de aruncarea discului am 

pen? 
care constl- 
performanță 
fața el am

mai bună 
a anului. Pe
o undă de nemulțumire, 

supărată, ne-a spus Argen- 
pe ploaie, la antrenament 

peste 65 de metri și

tain 
insă 

reporteri 
mi-au distras 

Bîziitul aparatelor m-a 
Prima încercare — care a 

am scăpat-o 
apoi, nu m-ani mai

e bine și așa.
zic. Dar ce strica să 

luna mai un nou re

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

ASTĂZI, LA BRAȘOV

Peste citeva clipe, discul Argentinei Menis 
dincolo de 63 de metri.

fji va lua zborul și va poposi
Foto : Ion MIHAlCA

Comportare excelenta la exercițiile liber alese

VICTORIE NETA A GIMNASTELOR ROMÂNCE
1N MECIUL CU ECHIPA

Echipa de junioare a țării noastre a
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ, 19 (prin telefon). Ziua 
de sîmbătă a fost plină de... gim
nastică în sala de la Complexul

ULTIMA REPETIȚIE CU PUBLIC
A LOTULUI DE FOTBAL

POIANA BRAȘOV, 1!) (prin tele
fon). — Sîmbătă dimineață. Zi de 
vară in Poiana Brașov. Un nou an-

trenament al 
ceput, 45 de 
bert Cosmoc

„tricolorilor". La 
minute teoretice, 
aprofundează analiza

in- 
Ro-

Deși. tatonat îndeaproape de lbershimi. Dumitrache a pătruns in careu 
amemnțind poarta albanezului Rama. pe care, in acea duminică de 6 mai. 
la Tirana, l-a învins în două rînduri. Să sperăm că Dumitrache va da 
dovadă de aceeași hotârîre și precizie și in partida cu fotbaliștii din 

R D Germană, de duminica viitoare

LITORALUL MARII NEGRE VA ASTEAPTA!• ?
Litoralul Mării Negre și-a deschis 

larg porțile. în aceste zile de pri
măvară, șiragul de perle (Mamaia, 
Eforie. Jupiter, Mangalia Nord ș.a.) 
pare mai strălucitor. Pretutindeni, 
blocuri frumoase, elegante, cu o li
nie arhitectonică modernă, multe 
flori, zone verzi (nearse încă de 
soarele dogoritor), terenuri de sport 
și, evident, marea își așteaptă oas
peții.

Primii au și venit. în gările sta
țiunilor, aspect obișnuit estival : din 
trenuri coboară sute de turiști. Și-au 
ocupat de acum camerele oameni ai 
muncii din județele Cluj, Brașov, 
Timiș, turiști de peste hotare : R. F 
Germania, Olanda, Suedia. Zona tu
ristică a litoralului românesc, cunos
cută pînă departe peste hotare — a- 
ceastă fîșie de pămînt ce se întin
de pe aproape 100 km. de la Năvo
dari la Mangalia — dispune în 1973 
de date noi în fișa sa biografică. 
Toate, dovezi certe ale grijii parti
dului și statului nostru față de să
nătatea oamenilor muncii, față de

La loc de cinste —
modul în care își petrec timpul li
ber, concediile. Acum, capacitatea to
tală — intr-o singură serie — va ti 
de peste 110 000 locuri, față de 104 000 
în 1972... In acest sezon vor fi date 
in funcțiune 11 mari hoteluri... S-a 
„născut" un nou complex turistic, 
care rivalizează din punct de vede
re arhitectonic cu moderna stațiune 
Olinip. Este vorba despre capul Au
rora — situat în sudul litoralului — 
cuprinzind 10 hoteluri și 8 restau
rante... La Mamaia va exista un Tîrg 
de vară, de fapt un adevărat sat 
nou, construit pe 10 ha — cu case 
reprezentînd specificul majorității ju
dețelor. tn ele — un fel de hanuri 
— se adăpostesc restaurante de lip 
rural, magazine... tn Costinești se 
aduc 200 căsuțe noi. s-a construit un 
frumos teatru de vară, gen amfitea
tru...

Proiectat și construit în baza prin
cipiului odihnei active, litoralul pu-

sportul fi agrementul
ne la dispoziția oaspeților săi o re 
marcabilă bază Sportivă și de agre
ment. Ne vom referi, în primul rînd, 
la parcurile nautice dotate cu yolc. 
sandoline, șalupe rapide, bărci cn 
rame, vaporașe. în zilele cu mare 
agitată, turiștii vor putea face baie 
în piscine — numărul acestora ridi- 
cindu-se în prezent la 40 (la Ma
maia — lingă hotelul Parc — există 
un bazin acoperit de dimensiuni o- 
limpice). Dar. în afara sporturilor 
nautice, pretutindeni se pot practica 
și alte sporturi : tenis de cimp, vo
lei, baschet în acest scop fiind ame
najate baze sportive, deschise per
manent, unele cu material și cehi-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag a 3 a)

făcut o demonstrație de înaltă clasă
sportiv. Carom din localitate. în 
cursul dimineții, un mare număr 
de spectatori au avut posibilitatea 
să asiste la întrecerile speranțelor 
gimnasticii din România și Unga
ria, in cadrul întîlnirii dintre re
prezentativele 
lele noastre 
dit din nou 
talent, făcînd
strație de virtuozitate.

După amiază 
cursul echipelor 
a programat in 
țiile liber alese, 
trebuie să

Micu-de junioare, 
sportive și-au dove-

măiestria și
o adevărată demon-

realul

UNGARIEI

jocului R.D.G. — Ungaria. Remar
că în mod special insistenta cu care 
echipa lui Buschner a jucat cu 
gîndul la meciul cu România, efec- 
tuînd replieri deliberate, în vederea 
declanșării unor contraatacuri re
petabile, în concepția sa, pe stadio
nul „23 August". Valentin Stănes- 
cu intervine din cînd 
t.ru a sintetiza datele 
(sîmbătă noaptea, din 
tîrzii, „tricolorii" n-au 
rezumatul televizat 
marți însă, la Snagov. 
vedea filmul integral
jucat la Karl Marx-Stadt. La în
cheierea acestei vizionări cinema
tografice. 20 de pahare de citrona
dă se vor ciocni pentru a sărbători 
a 25-a aniversare a lui Dumitrache).

După „repriza" 
un antrenament 
și Iordănescu au 
de efort. Finalul
oferit un interesant și intens duel 
la o poartă între cvintetul ofensiv 
cunoscut și o apărare supranumeri- 
că creată ad-hoc.

Mîine dimineață (n.r. azi) de la 
orele 10,30 pe stadionul municipal 
din Brașov, care își inaugurează cu

s-a reluat con- 
de senioare, care 
această zi exerci- 
De la bun început 

subliniem faptul că
nivelul concursului a fost mult, 
mai ridicat decît în ziua prece
dentă, numeroasele execuții de 
înaltă ținută fiind primite cu ro
pote de aplauze. Intrucît victoria 
reprezentativei noastre în întrece
rea pe echipe se contura din ce în 
mai mult cu fiecare aparat, toate 
privirile s-au ațintit asupra due-

lului palpitant dintre Alina Goreac 
și Elena Ceampelea. Avînd exe
cuții excelente la bîrnă și la sol 
(mai ales la sol !) fosta campioană 
a țării, Elena Ceampelea. a cuce
rit primul loc la individual com
pus, cîștigînd concursul într-o ma
nieră impresionantă.

Revenind la victoria obținută de 
echipa României asupra formației 
care a cucerit medalia de bronz 
la J. O. de la Munchen, trebuie să 
subliniem că, de această dată, 
punctele 
au fost 
și sol.

Iată 
eciiipe : 
UNGARIA 366,55 ; Individual com
pus : 1. Elena Ceampelea 75,90 : 2. 
Alina Goreac 75.70 ; 3. Krisztina
Medveczki 74,45 ; 4. Agnes Banfai 
74.10 ; 5. Roclica Sabău 73.90 : 6. 
Gabriela Truscă 73,35. La junioa
re : 1. ROMÂNIA 185,65 ; 2. UN
GARIA 180,20.

Constantin MACOVEI

că, de această 
forte ale fetelor noastre 

exercițiile de

clasamentele
1. ROMANIA

la paralele

finale : pe
372,30 ; 2.

în cînd pen- 
lui Cosmoc 

cauza orei 
putut urmări 
al jocului : 
ei vor putea 
al meciului

teoretică, a urmat 
de o oră. Dobrin 
primit suplimente 
antrenamentului a

Ioan CHIRILA

(Continuare în pag a 3-a)

SUCCESELE SPORTIVILOR NOȘTRI
A

IN „REGATA STEAUA"
LA CAIAC-CANOE

A doua repriză a „Regatei Steaua4’, 
desfășurată ieri dimineață pe Snagov, a 
cuprins — pe lingă un bogat program 
de curse cu caracter intern — și cinci 
probe internaționale, de viteză, pe 500 
m. Și de această dată caiaciștii și ca- 
noiștii clubului Steaua s-au impus in
fața oaspeților, sportivii sovietici și
bulgari, cîștigînd 5 din cele 6 probe, 
pe care le-au adăugat celor șase vic
torii cucerite, cu o zi înainte, pe dis
tanța olimpică de 1 000 m. iată, de 
altfel, cele mai bune rezultate înre
gistrate în aceste dispute care, în ge
neral, au cunoscut învingători catego
rici : masculin : caiac simplu : 1. V.
Simiocenco (Steaua) 1:49,6; 2. R. Varto- 
lomeu (Steaua) 1:50,3 ; 3.
(T.V.S.K. Moscova) 1:52,5 : 
ziski (Ț.S.K.A. _ -------
blu : 1. Steaua 
schi) 1:40.0 ; 2. 
Ivanov) 1:42,8 ;

I. Cerejov
4. B. Ter- 

Sofia) 1:55,6 ; caiac du- 
(Gh. Pavel — I. Dragul- 
Steaua (Terente — H.

3. Ț.S.K.A. Sofia (Tran-

Vedere de ansamblu a noii piscine „Paradis" din stafiunea „Jupder"

Ț.V.S.K.
1:45,3;

(T.V.S.K.

dalilov — Davidov) 
Moscova (Peskov 
canoe simplu : ' “ 
Moscova) 2:03.8 
Sofia) 2:03.8 ; 3. I.
2:06,9 ; canoe dublu : _ _____
Iov — Simionov) 1:49,3 : 2. Ț.V.S.K. Mos
cova (Novikov — Gavitkov) 1:52,1 ; ...5. 
Ț.S.K.A. sofia (Vladimirov — Iliev) 
1:57.4 : caiac 4 : 1. Steaua (Simiocenco — 
Pavel — Terente — Vartolomeu) 7:40.0; 
2. T.V.S.K. Moscova 7:49,3 ; 3. Ț.S.K.A. 
Sofia 8:13.8 ; feminin : caiac 4 : 1. Steaua 
(M. Ivanov — N. Sadovnic — E. Girla- 
cu — M. Vorobiov) 1:48.2; 2. Steaua 
1:32,6, 3. Ț.S.K.A. Sofia 1:55.9.

1:44.1 ; 4.
Trofimov)
Rjanikov ................

2. S. Vladimirov (ȚSKA 
Sevastian (Steaua)

1. Steaua (Danie-

i. v.

Ieri, in Divizia A de rugby

VULCAN - DINAMO

7-10 (0-3)
Ieri după-amiază, pe terenul Vul

can din Capitală, s-a disputat parti
da de campionat contînd pentru 
etapa a XXI-a a diviziei A, dintre 
formațiile bueureștene Vulcan și 
Dinamo. _ După un joc frumos, des- 
tașurat în limitele sportivității, di- 
namoviștii și-au adjudecat victoria 
>n extremis, la limită. 16—7 (3—0) 
Meciul început în nota de dominare 
a dinamoviștilor, care au deschis 
scorul printr-o lovitură de . pedeapsă 
(Florescu). După pauză, la început, 
inițiativa aparține echipei Vulcin, 
care înscrie prin Oprea (încercare) 
șț Șt. Ioneseu (lovitură de picior 
căzută) scorul devenind 7—3 în fa
voarea fox'mației Vulcan. în final, 
Dinamo realizînd faze frumoase pe 
linia de treisferturi, reușește să 
refacă handicapul (Stoica — încer
care) si în ultimele minute de joc 
să schimbe scorul în favoarea ' sa 
i;rintr-o lovitură de pedeapsă trans
formată de Nica. A condus bine 
f. Niculescu (București).

D. DIACONESCU—cores?,

t.ru
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Două tinere rachete
urcă pe firmamentul tenisului

la 
o 

mai

activitatea a- 
ambițios și 

pedagog spor- 
Alături de 

Segărceanu,

GIGI SI MARIANA
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

test, cu cîtva 
cititorii maturi 

către care spor- 
vîrstă 

___ „cote" 
tenisul, îno- 
surprinzător, 

relati- 
fel. 
fot- 
noi 
P°- Dar 

a fost poate vorba și de vreun necaz 
trecător al fotbaliștilor, dezamăgiți pen
tru moment de echipa lor favorită. . .

Oricum, dacă sportul cu racheta 
cîștigă teren pe scara simpatiilor, a- 
ceasta nu se datorează numai „mo
del" create de succesele lui llie Năs
tase. Avem o dovadă palpabilă. Iată, 
cu ani în urmă. în două familii d® 
fotbaliști reputați, tenisul -a fost ales 
drept sportul căruia trebuiau să i se 
dedice micuțele odrasle. E «drept că a- 
legerea a fost mult ușurată și de un 
amănunt esențial : era vorba de. ..
fete. Altfel, poate că tot fotbalul ar 
fi biruit !

Da. așa s-a hotărît în familia 
tului mijlocaș dreapta de la 
Iosif Ruzici. Și la fel a făcut 
Simionescu, adesea adversar direct 
primului, sub culorile Jiului 
I. C. Oradea. V-ațl edificat, 
asupra subiectului principal al 
lor de față. Scriem despre 
Ruzici și Mariana Simionescu, 
două „rachete** care urca vertiginos pe 
firmamentul tenisului feminin.

Cele mai talentate tenismene 
nioare din România — și de pe 
tinent — s-au născut cu 18 și, 
pectiv, 16 ani în urmă. în familii 
fotbaliști. Poate că dîrzenia și fante
zia, proprii jocului cu balonul rotund, 
au împrumutat un plus de dinamism 
micilor jucătoare de tenis care făceau, 
atunci cînd venise vremea’, primii 
pași pe terenurile împărțite de fileul 
a’b.

Pentru „Glgi** Ruzici, lucrurile au 
fost îndreptate de la început spre oer- 
formanță.
de regretatul antrenor 
ea a mers din succes 
categoriile de copii, i 
dlnamovistă bucureșteană — 
de junioare și senioare. Are 
nu mai puțin de 24 de titluri 
pioană. Ultimele, cucerite în , 
lele" de seniori de la Cluj, anul trecut, 
smt desigur cele mai de preț : cam
pioană a țării la dublu feminin (cu 
Mariana Simionescu) și mixt (cu Traian 
Marcu), finalistă la simplu.

Cu Mariana. a fost puțin altfel. 
La ea. tenisul a trebuit sâ învingă, mai 
întii, concurența activă a patinajului. 
Căci Mariana Simionescu a fost și O 
talentată patinatoare. Dar asta era de 
mult... Citeva ierni la rind. în ves
tiarul tixit de copii de la patinoarul 
Floreasca — aș putea oare să uit ? — 
o fetiță cu zulufi blonzi mă ruga fru
mos. aproape de fiecare data cînd se 
î'ntîmpla să fim vecini de bancă. s-o 
ajut să-și lege șireturile la ghetuțele 
cu patine. Era micuța Mariana. _ uce
nică silitoare în piruete și sărituri 
pe gheață. Mereu grăbită, mereu ne-

Cînd am făcut un 
timp în urmă, printre 
ai ziarului, intrebind 
turi și-ar îndruma copiii de 
școlară, am primit următoarele 
de preferințe, în ordine: t—1 
tul, patinajul. Răspuns 
care trebuie privit prin prisma 
vității oricărui sondaj de acest 
Surprinzător, mai ales, fiindcă 
balul — eternul „sport-rege" și la 
— se vedea retrogradat de pe un 
diurn imaginar al popularității.

răbdătoare. Fapt 
explicabil. La pa- 
t noar venea înain
te, sau după an- 

de 
Dinamo, 

vreme, 
văzut-o

0 VÎNÂTOARE aleasa CARNET TURISTIC
\ înătoarea la cocoși de munte este 

una dintre cele mai alese vînători, 
dintre cele mai sportive. Nevăzuți 
in restul anului, 
se adună primăvara. în

fos- 
Rapid. 
Oprea 

al 
și ale 

desigur, 
rînduri- 
Virgtnia 

cele

ju- 
con- 
res- 

de

Remarcată la Cîmoia Turzii 
Gavrilă Vaida. 
în succes, 

apoi

sau după 
trenamentele 
tenis, 
De la 
n-am 
pe gheață. Am a- 
flat mai apoi, că 
antrenorul dinamo- 
vist Aurel Segăr' 
ceanu o cîștigase de
finitiv pentru „spor
tul alb**. Sorții fu
seseră aruncați...

Multe dintre suc
cesele repurtate de 
cele două tinere 
„rachete" sint lega
te de 
cestui 
dotat 
tiv. 
prof. _
au făcut cunoștin
ță cu marile tur
nee. Mai întil cele 
de juniori, cucerind 
lauri la Zinnowitz. 
Kiev. Soci, Zagreb, 
Zittau. La Roland 
Garros, anul tre
cut, Mariana Simio
nescu cucerește un 
prețios loc III, iar 
Virginia Ruzici se 
remarcă Ia Erfurt. 
Tot sezonul 1972 le 
aduce o splendidă 
afirmare : locul I și 
Sofia** în competiția 
echipele naționale de 
jucat atunci pentru _______ _
în finala de la Coruna (Spania), coechi
piera lor de club. Florența Mihai, pre
cum și o „rezervă” redutabilă. Simona 
Nunweiller.

Anul acesta, 
încă un salt 
neele de pe 
Monte Carlo), apoi 
do mare prestigiu în „Cupa Federației", 
campionatul mondial neoficial al echi-

cocoșii de munte 
anumite 

locuri, aceleași an de an, unde ro- 
ei se 

disputîndil-și găinile și dreptul 
dragoste. Ele asistă la luptă și-1 ur
mează întotdeauna numai pe învin
gător. Nu-i vînător care să nu se 
gîndească în zilele de primăvară la 
„cavalerul negru" cum este supranu
mit cocoșul de munte. Vînătoarea 
la cocoși de munte este un vis al 
fiecărui vînător, dar puțini sînt a- 
ceia care și-1 împlinesc. Și nu din 
cauză că ar fi puțin numeros acest 
vînat la noi : în întreg lanțul car
patin, de la limita de jos a pădu
rilor de conifere și pînă aproape de 
golul alpin pot fi întîlnîți cocoși de 
munte. Dar vinează cocoși de mun
te doar vînători i care sînt în stare 
să urce voinicește cîteva ceasuri în 
șir și se pricep sâ se apropie nevă
zuți și neauziți pînă la o bătaie de 
pușcă de cocoșii care se învîrtesc 
pe jos, răscolind zăpada cu aripile 
infoiate. se opresc și cîntă și apoi 
se reped unul la altul, la luptă...

Spre acele locuri se îndreaptă în 
fiecare primăvară vînătorii cu ade
vărat sportivi.

Tn zorii z’lei cînd pe sub brazi e 
încă întuneric, vînătorul a fost con
dus de un pădurar pînă în marginea 
locului de rotit. E o porțiune de pă
dure rară, nu prea întinsă. Ajuns 
aici, ascultă încordat, minute în șir 
pînă ce aude : 
„toaca". Sună 
lovi două bețe 
Curînd, bătăile 
rează și, după

tesc. Cu alte cuvinte aici bat., 
la

„Taca... taca..." Este 
de parcă cineva ar 
uscate unul de altul, 
de toacă se accele- 
trel, patru secunde, 

se pierd într-un fel de „toeilat" : ca 
și cum ar ascuți cineva un cuțit pe 
tocilă. „Tocilatul" durează alte trei, 
patru secunde și sfîrșește brusc. A- 
cesta este „cîntecul" cocosului de 
munte. începutul tocilatului este cli
pa în care vînătorul face un salt, 
două, trei și se oprește brusc, odată

O amintire dragă, 
riana Simionescu

„Cupa Principesa 
europeană pentru 
junioare. Au mai 

culorile României,

cota succeselor face 
înainte. Victorii în iur- 
Coasta de Azui' (Nisa Și 

acea performanță

Malaga 1972: Virginia Ruzici și Ma- 
au cîștigat Cupa „Principesa Sofia"

senioare. Notați bine — se- 
La Bad Homburg. în fața 

ale publicului

pelor de 
nioare 1 
privirilor admirative 
vest-german și ale specialiștilor de pre
tutindeni. Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu, două junioare românce. îm
preună cu campioana națională, Iudit 
Dibar, au adus reprezentativa țării pe 
locul III în rîndul celor 29 de echipe 
participante, din toate continentele.

Pînă la definitiva consacrare, mai este 
un singui' pas. . .

Rd. V.

în 
devenită 
la cele 
la activ 
de cam- 
„naționa-

A TREIA DORINȚA A LUI MIREILLE MATHIEU

cu ultimul sunet de tocilă. Rămîne 
așa cum l-a apucat vremea ; cu un 
picior în aer, căzut pe o coastă sau 
în orice altă postură, dar nu face 

o mișcare 1 Altfel, cocoșul — 
nu aude nimic atunci cînd 
— simte și cea mai mică miș- 

cînd

nici 
care 
cîntă
care 
pe iarăși 
răbdare și

III

tace. Dar în curînd înce- 
„toaca“. înaintînd așa. cu 
atenție încordată, vînăto-

negru...
frumos , pe o crean- 
reaminti peste ani 

de aventură și mis-

rul ajunge Ia 30—40 de nași si cu 
un foc, curmă jocul de dragoste sau 
lupta cavalerului

împăiat și pus 
gâ, acesta îi va 
și ani atmosfera
ter de sub brazi, în zorii unei zile 
de primăvară, de greutatea urcușu
lui ori a apropierii, de mirosul de 
tare al cetinii și de altele...

llie CĂRCIU

Recunoscută drept o mare admi
ratoare a sportului, pe care nu pre
getă să-1 practice în puținele clipe 
libere, cunoscuta cîntăreață de mu
zică ușoară Mireille Math’eu a fost 
întrebată — în i 
show susținut la 
Hamburg — care 
care și le-ar dori 
acel moment...

După un minut 
preta a răspuns că prima ei dor 
ță ar fi ca pacea să domnească 
lume, apoi că și-ar dori ca sora 
— bolnavă de mai multă vreme

cadrul unui recent 
i televiziunea din 
■ ar fi lucrurile r>e 

cel mai mult în

de gîndire. inter-
.n- 
in 
ei

RASRJINDi^
OCTAVIAN PLOSCARU. BUCUREȘTI. 

„Au fost definitivate loturile echipelor 
A ax, Feyenoord și Manchester United ;" 
Vă preocupă atit de mult această pro
blemă ? Pînă acum, microbiștii noștri 
il dădeau sugestii numai antrenorului 
ech'pei naționale, dai', se pare că le-a 
venit rîndul și antrenorilor echipelor 
străine 1

MIHAI MILITARU. PLOIEȘTI. „Care 
este jucătorul din (ara noastră, cu cel 
mai puternic șut?", 
dv nu mi-e prea 
ce răspuns aștentatf : 
vident, idolul

Citind rîndurile 
greu să ghicesc 
Oblemenco ! E- 

dv. are un șut extrem

de puternic. Dar. nimeni nu s-a gin- 
dt pînă acum să facă măsurătoarea 
ceruta de dv. De altfel, de cele mai 
multe ori, un șut nu prea tare, dar pre
cis. valorează mal mult decît cele 
mal năprasnice, șuturi de pe lume !

ANTON BOROȘ, COMUNA SICULENI. 
-Am un coleg care nu mă lasă să tră
iesc in pace, 
contraziceri", 
pe gînduri și 
Ion lonescu, ftuLivi.uiu, 
pidului, este fostul jucător al acestei 
echipe și al reprezentativei noastre, in 
timp ce celălalt Ion Ione.'u, antrenorul 
Politehnicii Timișoara, cu care este 
confundat mereu, n-a fost niciodată un 
fotbalist de performanță. V-am salvat... 
viața ? _

TRAIAN NOTARI), PIATRA NEAMȚ- 
Mă refeream la prima ediție a 
neului campionilor, la care a participat 
llie Năstase (cea de la Paris, din de
cembrie 1971). Ediția inaugurală a aces
tei întreceri, care s-a bucurat de mai 
puțin răsunet, a avut loc în 1970. la 
Tokio, și a fost cîștigată de Stan Smith. 
Mai este necesar să amintesc cine le-a 
cîștigat pe următoarele două ? llie Năs-

PETRE TABARAN. COMUNA 
TENI. Cu ce echipe a fost

din cauza unei vechi
Nu mai stau nici o clipă 

sar în ajutorul dv. : 
antrenorul secund al Ra-

mașină. Nici eu n-am. De aceea, merg 
mult pe jos. Și, vă asigur, Srmult pe jos. Și, vă asigur, că este deo
sebit de util. în plus, ești ferit de ac- 
cidente ’

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Ofsaiduri- 
le — nesamnalate sau semnalate gre
șit — pun în discuție. în primul rînd, 
competența și atenția tușierilor. Evi
dent, arbitrul de centru are ultimul 
cuvînt. dar nu e deloc de invidiat si
tuația acestuia, la o semnalizare greșită 
a unui tușier, ia o fază ce are ca re
zultat un gol în poarta gazdelor. El 
poate să nu țină seama de semnaliza
rea tușierului — un ofsaid, de pildă
— dacă apreciază că ea nu corespunde 
realității, dar este lesne de închipuit 
cît de explozivă este situația ce se 
creează în teren și in tribune. Natural, 
el trebuie să aplice regulamentul, cu 
orice risc. Dar, e mai bine ca acest 
risc să nu existe, și, mai ales, sâ nu 
fie creat de neatenția unui tușier. Ast
fel privite lucrurile, ar trebui sâ în
dreptați focul criticii. în primul rind 
asupra tușierului MUnich pentru golul 
anulat din meciul Universitatea Craiova
— A. S. Armata Tg. Mureș, și nu asu
pra arbitrului de centru. C. Dinules- 
cu, în orice caz mai puțin vinovat la 
faza cu pricina.

GHEORGHE MO1SESCU. ROMAN^ 
zionind filmul meciului de tenis 
nia — S.U.A., transmis în urmă 
cîteva zile la televiziune, m-am

fel privite lucrurile, ar trebui să

,,vl-
Româ- 

cu 
con-

i-arn 
răs- 

pentru 
Mai 

______ „ _ , o 
bluză sau o pereche de pantofi, nu văd. 
Mai ales că dreptatea este de 
ei : Smith a cîștigat 
și dublul, iar Gorman 
fața lui Țiriac, cit și

trazis cu soția, și ea se pltnge că 
stricat duminica. V-aș ruga un 
puns legat de cele 5 jocuri, 
ca să ne putem împăca frumos*, 
frumos decît cumpărîndu-i soției

partea 
ambele simpluri 
a p*irdut atît în 
în fața lui Năs-

să se facă bine și să poată repela 
împreună.

„A treia mea dorință — a com
pletat Mireille — ar fi să am în 
buzunar un bilet pentru finala cim- 
pionatului mondial 
1974. Am încercat 
dar era prea multă

Pînă la sfîrșitul

de fotbal din 
ieri să cumpăr, 
lume...".
recitalului, gaz

dele i-au oferit art'stei biletul visat, 
iar aceasta Ie-a mulțumit, interpre- 
tînd 6 cînteee peste programul -j- 
nunțat...

PICATURI
Atacant infiltrat intre apărătorii ad- 

verși =, Apărare- cu. . . filtru.
Arma tehnicii șl elanului = Armă... 

cu două ‘ ‘
Jucător 

mătate !
Echipă 

„permis"
Gol care refuză să cadă = Minge din 

piele de. . . catir !
Partidă alertă = Meci. . . non-stop !
Gol din voie * Ce n-a văzut pămîntui !
Minge care a ras bara = Balon pe 

schemă la.. . cooperativa „Igiena”.
Pase de măcinare s Fotbal, .. praf.
Sincronizarea acțiunilor = Cibernetică 

fotbalistică.

țevi !
lucid Un jucător. . . și ju-

condusă = Echipă fără. . • 
de conducere !

D. C. MAZILU

ANTRENOR
Gata ! Antrenor de natație mă 

fac ! Precis, vă spun eu, e o pline 
de mîncat. Nu, nu, la Salvamar 
nu-i de mine. Âla ține un sezon, 
pe cînd antrenor poți să fii și-n 
timpul iernii. La bazin. Unde mai 
pui că e și cald acolo. Ia intrați 
numai puțin la Floreasca. prin de
cembrie și ianuarie, și o să vedeți 
că nu puteți sta cu haina pe voi. 
De cum intri. îți vine pur și simplu 
să sari în apă, să te răcorești. Plus 
de asta, copiii sint drăgălași, cu- 
minței, o bomboană nu altceva. Să-i 
tot înveți să înoate.

Cum o să fac cu rezultatele, cu 
recordurile, cu titlurile de campioni 
cînd vor fi mari, titluri 
neapărat să 
nui antrenor 
grijă, m-am

Am răsfoit
de reviste, cinci tratate, treizeci 
nouă de 
limbi, am 
calcule și 
am băgat
mașină electronică de calcul (am un 
cunoscut care lucrează cu așa ceva 
și mi-a sărit în ajutor, că mă îne
casem în cifre : mi se mai vedea 
doar capul). Fapt cert este că. în 
cele din urmă, am stabilit urmă
toarele :

ce trebuie 
munca 
uurtați 
eu.

încununeze
? Nu-mi 
documentat 
patruzeci și patru

ti
de

de 
și 

ziare în patrusprezece 
umplut cinci caiete cu 
socoteli de tot felul, ba 
și niște statistici într-o

Eluna florilor și-n poala Al- 
pilor Transilvaniei natura 
ne-a dăruit o comoară. Fe

rită de vînturi, străjuită de pă
dure, poiana cu lacrimi de rouă 
pe lujeri subțiri, e învăluită în 
mirosul crud al pămintului ce-a 
slobozit minunea. Narcise plăpin- 
de inundă poiana cu parfumul 
discret filtrat de aerul tare cobo- 
rit din înălțimea munților. Poia
na narciselor e ochiul de mare 
albit de spuma stelară a petalelor.

Vn miracol? O plăsmuire? Nu! 
Totul este aevea.

— Cine sînteți voi de respec 
tați natura ca pe propriile voas
tre ființe?

— Sîntem oameni ca și ceilalți.
— Nu cred. Aveți ceva mai 

mult!...
— Da’ de unde! Venim — cum 

să spunem? — mai de la țară...
— Și de ce n-ați rupt snopi în

tregi de flori?
— De ce? Lasă-le 

tare frumoase și le 
poiană.

acolo! Sînt 
stă bine în

Monument al naturii ocrotit de 
lege. Nu rupeți mai mult de 15— 
20 fire! Amenzi, amenzi... Dar în 
zadar.

Doi ani a fost inchisă calea 
spre ele, ca să se poată reface 
simfonia albă de sub munte. Ba
rieră la ieșirea din Comuna Vad. 
Rugăminți, avertizări... Nu ru
peți narcise!

Poate că pădurea 
temătoare, cînd trei 
Oficiului de Turism București 
au oprit în marginea poienii. A 
și văzut florile smulse, tot far
mecul sfîrșindu-se.

s-a înfiorat 
autocare ale

S-a deschis Poiana Narciselor. 
E sărbătoare în pădure! Să mer
gem s-o vedem. Să intrăm tiptil 
șt să privim tăcuți legănarea abia 
simțită a lujerelor firave, undui
rea albă, ca o spumă de mare, cu 
miros de poveste neterminată

...Și au intrat... ușor mirați și 
s-au înapoiat cu citeva fire in 
mîini, Simbol al cunoașterii și al 
prețuirii.

DOUĂ DECENII DE LA CUCERIREA
Se împlinesc mîine douăzeci de ani de 

la epocala victorie a omului asupra fi? 
eului planetei numite Pâmînt.

21 mai 1953, ora 11.30.
în istoria cuceririi Terrei. această 

va rămîne înscrisă cu majuscule, 
sfirșit este cucerit „al treilea pol". Doi 
oameni, pe cit de diferiți ca fizic, pe 
atit de sincronizați in tendința lor spre 
același țel, sînt autorii senzaționalei rea
lizări.

Prima ascensiune a Everestului se 
leagă de numele lui Hillary și Tensing.

Primul s-a născut departe. în țara 
ciudată numită Noua Zeelandă și a îm
brățișat de mic copil meseria tatălui 
său : creșterea albineloi. Tensing este 
un scund păstor din Nepal — țărișoara 
cuibărită sub crestele Himalayei.

Ambii s-au dedicat apoi alpinismului 
— o activitate și un sport numai pentru 
cei deosebit de înzestrați. Visul lor, 
atingerea piscului planetei, l-au realizat 
după ani îndelungați de pregătire, de 
speranțe și de eșecuri.

Dar pînă aici, pînă la lzbînda lor, 
zeci dț expediții, sute de oameni le-au 
netezit drumul, sute de oameni au urcat 
adăugind cite o piatră la piramida în 
vlrful căreia ei vor înfige pioletul.

pînă la supremul 
„Larousse". 8888 m 
omul a escaladat 
maxime din toate

Rind pe rind cad 
(48W). 1.. .::: :::
(6000 m). in 1897 Aconcagua

pis-

data
In

Everest (8845 m după 
după Fritz Rudolph), 
sistematic piscurile 
continentele

_ _ ______ în 1786 Mont Blancul
în 1889 Kilimandjaro — Africa 

2227 — America
de Sud (7039 m) și in 1913 McKinley — 
America de Nord (6187 m).

Abia după acești primi pași, alpiniștii 
din toată lumea se năpustesc cu avidi-

BELLISSIMO
Atunci cind explicațiile simple n-au 

mai fost suficiente, au intervenit socio
logii. dorind să afle cauza marii aflu
ente de public feminin la meciurile dis
putate pe teren propriu de echipa ita
liană de fotbal Cagliari. ..

Anchetele n-au dus mult timp la 
nimic, răspunsurile variind. spectatoa
rele anchetate dind răspunsuri mai de- 
,grabă evazive. A fost nevoie să se a- 
nunțe — oficial — transferul din a- 
ceastă toamnă al Iul Riva la Milan sau 
Juventus, pentru ca numărul amatoare
lor de fotbal din Cagliari să. . se îm
puțineze peste noapte, clubul vinzind 
cu 24 la sută mal puține abonamente 
decît înaintea sezonului trecut !

Sociologii n-au mai ezitat : cel care 
atrăgea publicul feminin în tribunele 
stadionului din Sardinia era Glgi Rlva, 
supranumit „cel frumos", singurul ju
cător din echipa locală rămas. .. ne
căsătorit

tate asupra munților din centrul Asiei. 
Aici era cîmpul ideal pentru ascensiuni 
șl cuceriri, aici, peste marea de munți 
de mii de kilometri pătrațl, stăpîneau 
„cel 14“ — coloșii de peste 8000 de metri.

Europenii au pătruns cu greu în Ini
ma misteriosului continent asiatic. și 
mai ales sus, spre lumea unde locuiau 
— după credințele băștinașilor — duhuri
le. zeitățile și demonii. Și totuși, rind pe 
rind. militari, misionari, aventurieri, ne
gustori sau alpiniști se strecoară prin 
fisurile strictei ordini ancestrale și se 
avintă în universul marilor înălțimi...

Istoria escaladării acestor piscuri este 
o filă din istoria cutezanței umane. Peste 
o sută de expediții le-au asaltat. Mor
mane de piatră marchează șl acum sfin
țitul tragic al unora 
unor participant) căzuți 
această luptă.

Giomolungma — zeița mamă a pămin- 
tului — își apăra cu strășnicie teribilele 
taine.

Oamenii urcau din ce în ce mai sus, 
dar punctul suprem era inaccesibil.

Expediția din 1933 îl va fi însă fatala. 
De la tabăra de bază pentru asalt, si
tuată la 7900 m. doi din cei mai buni 
membri ai expediției Tom Burdillon și 
Charles Evans urcă pînă la 8743 m, dar , 
se întorc de aici epuizați. Ei fac însă un 
lucru care va ajuta la cucerirea piscu
lui : la această înălțime lasă in zăpadă 
două butelii de oxigen, pe care le vor 
descoperi și folosi cuceritorii piscului. 
Trei zile mai tîrziu încearcă șeful expe
diției John Hunt, dar tot fără succes.

Le-a fost sortit lor. pașnicului api
cultor din Noua Zeelandă Edmund 
Hillary și păstorului din Nepal. Ten
sing Norche să fie primii acolo în virf.

Excepțional pregătiți fizic, cu o re
zistență de fier, o experiență uriașă în 
alpinism, cu un moral înalt ca șl aspi
rațiile lor, ei doi (Tensing — tigrul din 
Himalaya și Hillary — lunganul blajin), 
au rămas ultimii și au învins într-o 
cursă pe care atiția alții au pierdut-o. 
Acest tandem ideal a reușit poate toc
mai pentru simbolicul lui înțeles: un 
alb și un nepalez, uniți prlntr-un des
tin comun, sus, pe cea mai mare înăl
țime a pămîntului.

în acea zi cu soare, după 5 ore de 
ascensiune dramatică. cei doi și-au 
strîns mîinile și s-au îmbrățișat pe vîrf. 
Ei doi, cei mai buni dintre cel 
sînt primii oameni care pășesc pe 
sta planetei noastre.

Cele 10 minute petrecute acolo 
unit viețile în așa fel, incit ele nu se 
vor putea separa niciodată. Numele 
unuia se. pronunță odată cu al celuilalt 
și amindouă se leagă de supunerea ma
relui, imbatabilului vîrf Everest, cucerit 
și el — ca și atitea alte înălțimi — 
pentru simplul motiv „că există".

din ele. sau al 
sau dispăruți în

buni, 
crea-

le-au

Dorin ALMĂȘAN

MA FAC! BONINSEGNA

Să ne minunăm că cei 120 de 
turiști de la C.A.P. Bragadiru 
s-au înapoiat din poiană cu tot 
parfumul 
Nu! Așa 
ple.

adunat în citeva fire? 
este firesc să se întîm-

porțile deschise spreLăsați
Poiana Narciselor! Gingașele pe
tale de nea, legănate pe fire abia 
schițate nu le vom distruge. Nici 
o narcisă nu va muri în mîinile 
noastre. Nu-i nevoie de amenzi. 
Iubim florile și vom sta la mar
ginea poienii ca în fața copilului 
cu ochi rotunzi din pînza lui To- 
nitza.

Aurelia GHEORGHIU

EVERESTULUI

Norche Tensing (stingă)Cei doi cuceritori ai Everestului:
Hillary (dreapta)

SUCCESUL EXPEDIȚIEI ITALIENE
La șirul de victorii asupra celui 

mai înalt vîrf al lumii s-a adău
gat, nu de mult, succesul expediției 
italiene condusă de Guido Mon- 
zino. La 5 mai, doi membri ai a- 
cestei expediții, Mirko Minuzzo (27 
afli) Și Rinaldo Carrei- (23 ani);> îm
preună'cu ddî purtători de bagaje, 
au atins creasta Everestului. Cei 
doi alpiniști și purtătorii rămăsese
ră blocați de timpul nefavorabil 3 
zile în bivuacul nr. 5. în ziua de 
4 mai. profitînd de o scurtă înse
ninare, au urcat la cota 8 513 m 
unde au instalat bivuacul nr. 6. 
Aici au fost ajunși de alți 6 pur
tători care le-au adus alimente și 
oxigen. în zorii zilei de 5 mai, Mi
nuzzo, Carrel și doi purtători au 
început 
tri, iar 
toți pe

Două
chipă alcătuită din Fabrizio Inna-

morati, Virginia Epis, Claudio B 
nedetti și un purtător, a ajuns 
asemdnea la creastă. în ziua t 
mătoare. G. Monzini a mai trin 
spre vîrf încă un grup care a fo 
însă, nevoit să renunțe la efect

< area ultimei porțiuni deoarece tc 
te buteliile de oxigen fuseseră cc 
sumate de grupele anterioare.

FELICITAREA...
FATALĂ!

asaltul 
la ora 

creastă, 
zile mai

ultimilor
12,37 se

350 me- 
aflau cu

tîrziu, o nouă e-

BOXERUL
— Fără nici un dubiu, toate a- 

pele din tara noastră — fie 
curgătoare, fie cele din bazine pă
răsite. au o densitate aproape dublă 
decît cele de pe alte meleaguri.

— Clima noastră este total nein- 
dicatâ : vara cald și iarna rece. Pe 
cînd în Australia, ehehei !...

— Copiii noștri cresc ori prea 
lungi, ori prea scurți, ori așa și 
așa...

— Cronometrelor noastre — nu 
cunosc încă pricina — li se dilată 
arcurile și din cauza asta marchează 
timpii aiurea.

Doar așa și numai așa se explică 
faptul — vă asigur cu o mînă pe 
conștiință și alta în apă — că, în 
ciuda nemaipomenitului entuziasm 
de care dau dovadă antrenorii noș
tri, a orelor lor suplimentare, a 
alergăturii lor prin toate școlile ță- 

comune. pe 
nu scot nici 
europeni, 
antrenor în

Orice apariție pe gazon a interna
ționalului italian Roberto Bonin- 
segna, temutul atacant al lui Inter, 
este salutată în vremea din urmă 
de tribune cu fluierături și proteste, 
însoțite de o poreclă care îl ener
vează pe Boninsegna: il pugile-bo- 
xerul!

Antipatia tribunelor provine de 
la un gol pe care Boninsegna l-a în-

scris în poarta lui Lazio, pe San 
Siro, gol care a stopat oarecum echi
pa romană — favorita publicului 
italian — din lupta pentru titlu.,. 
Totul ar părea o răzbunare de prost 
gust dacă golul respectiv 
fost marcat de Boninsegna 
mina, lucru văzut de toată 
mai puțin de arbitrul care 
dat astfel victoria lui Inter.

n-ar fi 
cu... 

lumea, 
a vali-

Jacques Lecoq povestește în „I 
Sports" o întîmplare al cărui eroi 
fost celebrul internațional 
anilor ’40, Rik Coppens :

„Intr-un meci de cupă, 
tat un penalty, trimițînd 
rect în brațele portarului, 
rămas stupefiat, căci Coppens nu 
tase pînă atunci nici o lovitură 
la 11 m. fiind în culmea gloriei si 
După ratare, l-am văzut pe l*ik îna 
tind spre portarul fericit, cu m 
întinsă; acesta a lăsat mingea j 
Rik a împins-o în plasă cu vîrful 
cancului si s-a întors spre port 
strîngîndu-i mina cu căldură... N 
mal, arbitrul a 
După meci, l-am 
ce s-a întîmplat, 
fi hipnotizat pe 
de unde, mi-a 
întins mî-na să-1 
s-a simțit măgulit, dind drumul ’ 
Ionului-, ca să aibă mina liberă. R 
tul l-ați văzut cu toții..."

Dacă n-ar exista girul lu! Lec 
mai, mai câ n-am crede...

belgian

Rik a 
mingea
Publicu

acordat gol vala 
întrebat pe Coppi 
lumea zicea că 1 
bietul portar...
răspuns Rik, i- 
felicit și bietul

UN INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL SPORTUL

PORTARUL „WUNDERTEAMULUI", RUDI HIDEN
rii, pe la iazurile din 
la lacuri, pe la rîuri. 
campioni olimpici, nici

Deci, m-am hotărit, 
branșa asta mă fac 1 Că — din mo
tive absolut obiective — pot munci 
o viață întreagă și nu mă 
nimeni de rezultate.

Un singur lucru mă mai 
Așa, puțin. Nu știu încă să

întreabă

încurcă.
înot...

N. CLAUDIUIlustrații

MOȘ-
....... __ _ _________________ România
in grupa preliminară a C.M. din 1966 Roger GEORGESCU

și. cine a cîștigat grupa t grupa Tîl, L- Xl1 Vo a r 1. O* "* C ,
noastră au mai făcut parte portugalia, 
Cehoslovacia și Turcia. S-a calificat 
Portugalia, care a ajuns, de altfel. semi* 
finalistă. . „

ECHIPA U.T.A., ARAD. Deci, satisfac
ție deplină pentru modul cum a fost 
arbitrată partida de duminica trecută, 
cu Sport Club, la Bacău, de către 
brigada C. Petrea — V. Pădureanu — 
C. Dragotescu.

V. A. ANDREI, RM. SARAT. „La 20 de 
ani (neîmpliniți, ii împlinesc la 19 no
iembrie), ce sport aș putea începe, 
cu rezultate pozitive ?“ O sută de spor
turi, incepînd cu turismul, cu condi
ția să nu vă gîndiți la un titlu de cam
pion mondial. Ne spuneți . că v-ar 
tenta automobilismul, dar că nu aveți

DESPRE SINE ȘI CONTEMPORANII SĂI
Vi-1 mai amintiți pe Rudi Hiden, 

portarul renumitului „Wunderteam" ? 
„Wunderteamur. selecționata de fai
mă mondială a fotbalului austriac din 
cel de-al patrulea deceniu al aces
tui veac, pe care unii îl numesc al 
tehnicii, alții îl socot al vitezei, dar 
cu toții îl simțim că e al... fotbalu
lui I

Pentru contemporanii care l-au 
uitat, dar mai ales pentru genera
țiile tinere, cărora interlocutorul nos
tru de azi n-a apucat să le dea e- 
moții și explozii de entuziasm, am 
făcut preambulul acesta, adăugind că 
Rudi Hiden, în vîrstă, acum, de 63 
de ani, trăiește în Austria, fiind, fi
rește, pensionar.

Apreciat de tehnicieni, adulat de 
publicul din tribunele și peluzele 
stadioanelor contemporane, la nive
lul și intensitatea unui Pele sau 
Bobby Charlton, personajul care con- 

a 
dat fotbalului vremii sale talent, vl- ; ; - - E] ,.a 
jertfit chiar și unul din picioare — 
cel drept — suportînd o amputare, 
acum, la bătrînețe, ca urmare a u- 
nei leziuni netratate la timp.

părinții mei întregeau — printre pri
mii spectatori veniți la stadion — 
numărul ocupanților locurilor din 
tribună. Deveniseră mîndri de fecio
rul lor. cu toate îngrijorările ma
mei — de, ca mamele I — să nu fiu 
cumva lovit. vătămat.

cu o cifră-recc— ne uluiește, 
interlocutorul nostru. Evenimentu 
reia Rudi Hiden, s-a produs în po 
ța echipei Racing Club Paris, ui 
jucam, dar la care funcționam 
ca antrenor.

stituie subiectul acestor rînduri

goare, curaj și virtuozitate.

— Cum ați descoperit fotbalul, 
Rudi Hiden ?

— Aveam numai șapte ani. dar 
după cum aveam să aflu mal tîr
ziu, se pare că „am știut să 
fotbalul, „să simt" mingea. Părinții 
mei nu mă lăsau să joc fotbal, așa 
că mulți ani participarea mea la 
jocuri s-a făcut pe ascuns față de 
ei. Dar, cînd am devenit consacrat,

văd'

— De 
portar ?

E de la

ce ați ales postul de

sine înțeles că trebuia 
să joc în poartă, Incepînd de acolo, 
din curtea școlii, de bine ce eram 
dintre copiii care nu știau să alerge.

— Care a fost cel mai emoțio
nant moment din cariera dv 
sportivă ?

fi triplat astfel : cînd 
că e mîndru de mine, 
din numele lui mai

— El poate 
tata mi-a spus 
pentru câ fac 
mult decît a făcut oricare alt HIDEN 
din toate generațiile pînă la mine.

— Cite meciuri 
asa-numitul 
cite in alte formații

ați jucat în 
„Wunderteam" și 

naționale ?

In „Wunderteam" 20 de jocuri — 
pe întreaga perioadă de desfășurare 
a acestei formații extraordinare — 
dar în total, sint de 47 de ori se
lecționat în poarta Austriei.

— La cite jocuri publice, de 
campionat sau numai cu miză 
de ..amicale", ați luat parte ?

— La Paris am sărbătorit cel de-al
2 500-lea joc public în care apăream

Dintre portarii lumii, c 
temporani cu dv. pe care i 
cunoscut personal, ca adver; 
in meci și căruia dintre ei îi 
cordați dv. caracterizarea sup 
mă ?

— Cehoslovacul Planicka, spar 
iul Zamora, italianul Combi, engle 
Moss (cel de la Arsenal), germa 
Stuhlfaut, austriacul Saft. Dar c 
tre toți acești corifei, fiecare un 

la rîndul său, Riccardo Zam 
impresionat în mod deosebit 

lăsat amintirea unui „sup 
Ulterior, de astă dată în ni 

calitate de antrenor și-apoi 
ca spectator, îl pot numi la

tan, 
m-a 
mi-a 
om“.
mea 
mai 
celași nivel pe sovieticul Iașln.

— Azi cui i-ați acorda dv. 
țiul suprem de cel mai mare 
tar de fotbal aJ lumii ?

P

— Tuturor și nimănui !

în asfințitul
Hiden povestea 
trăite în sport, 
șit.

...Omul care a fost un stîlp al f 
balului austriac se depărta sprijin 
du-se de baston.

zilei în care 
amurgul unei 

interviul a luat

R
v 
s<
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TREI LOTURI REPREZENTATIVE 5

Cupa tarilor latineIeri, în Giulești :
STEAUA 1—3 (1—1) TRĂGĂTORII ROMÂNI SE MENȚIN IN FRUNTE

DANDY WILLIAMS SADE
8,46 111 LA LUNGIME!

NEW
prilejul 
fășurat 
olimpic 
canul 
primul loc

TREI OBIECTIVE
Zile pline pentru cele trei loturi 

de perspectivă. Juniorii se gîndesc 
la turneul final U.E.F.A., care va 
începe la sfîrșituil acestei luni în 
nordul Italiei... Lotul sub 21 de ani 
vizează un joc bun. sîmbătă 26 măi, 
la Altenburg, cu selecționata simi
lară a R. D. Germane... Iar selec
ționata „under 23“ vrea să definiti
veze clasamentul grupei prelimi
nare a campionatului european de 
tineret încă de sîmbătă 26 mai cînd 
o victorie, la Pitești, în meciul cu 
reprezentativa R. D. Germane, ar 
califica teamul nostru în sferturile 
de finală ale competiției.

în numele acestor speranțe decla-

rate, pregătiri și iar pregătiri. In
tense, dominate de seriozitate și am
biții...

Cornel Drăgușin — care a urmă
rit miercuri seara, la Gera, repre
zentativa de tineret a R. D. Ger
mane, s-a retras cu lotul de tine
ret în liniștea de la cabana Voi na, 
pe plaiuri muscelene, acolo unde 
doctorul Nicolae Stănescu pune ac
cent pe indicii de refacere fizică și 
psihică. Mîine, jucătorii vor coborî 
la Pitești. unde, după-amiaza, 
vor întîlni într-un meci de verifi
care prima echipă a lui F. C. Argeș. 
Acum, sus, la Voina, e liniște, dar 
toate gîndurile se îndreaptă discretULTIMA REPETIȚIE CU PUBLIC

(Urmare din vag 1)

această ocazie noul covor de gazon, 
„tricolorii" vor avea o ultimă re
petiție cu public. Replica va fi dată 
de formația Steagul roșu. In cursul 
zilei de astăzi (n.r. ieri) Nicolae 
Proca a revenit în Poiană pentru a 
discuta cu Valentin Stănescu repe
rele meciului. După cit se pare. 
Steagul roșu se va adapta cerințe
lor antrenorului echipei naționale, 
efectuînd un marcaj strict în pro
pria jumătate de teren.

In vederea meciului cu Steagul 
roșu, Valentin Stănescu va alinia 
următorul „11“ : Răducanu — Săt- 
măreanu. Antonescu, Dinu, Deleanu 
— Dumitru, Radu Nunweiller — 
Troi, Dumitrache, Dobrin, Iordănes- 
cu. Pe parcursul partidei se va a- 
pela și la alți jucători.

în tabăra tricolorilor e o atmos- 
f.-ră de calm și încredere. în mo
mentele de relaxare se fac glume 
pe seama „caruselului retrogradă- 
rii'1. Dar replica lui Anca, Tănă- 
sesou și Antonescu are o vigoare 
deosebită.

în aceste zile fotbaliștii urmăresc 
ci mult interes desfășurarea me
ciului din „Cupa Davis". Observa
țiile depășesc cadrul strict al teni-

sului. Observația crainicului de la 
Scheweningen în legătură cu mo
mentul psihologic al lui Toma Ovici 
la scorul de 5—1 în primul set a 
stîrnit numeroase discuții valabile 
oricînd pentru evoluția 
în jocul de fotbal.

Imediat după meciul 
roșu, „tricolorii" se vor 
autocar, pentru Snagov.

începe ultima săutămină de mun
că. începe sprintul decisiv care îi 
va aduce duminică, 27 mai, pe sta
dionul „23 August".

spre necesitatea victoriei în întilnirea 
de sîmbătă, de la Pitești. Moldovan, 
Mariam Popescu (nume nou în lot). 
Mulțescu, Dudu Georgescu și cei
lalți dau de înțeles că meciul a- 
cesta, deși va fi dificil, trebuie cîș
tigat, pentru că el ar însemna și 
afirmarea echipei noastre.

„Under 21“ are și el obligații și 
ambiții superioare. Poraschi, Cio- 
cîrlan, Iovănescu, Ion Ion. Radu
lescu, Szabados și Onuțan știu că 
au făcut parte din lotul care a o- 
cupat locul III, în martie, la tur
neul internațional de la Viareggio. 
iar Grigoraș. FI. Marin, Saw. G. 
Stan și Custov vor să urce, rapid, 
treptele performanței. Semn că azi. 
la Snagov. în disputa amicală din
tre lotu.1 sub 21 de ani și juniori 
se vor etala multe ambiții și — 
sperăm — talente.

Să nu uităm, deci, că și în 
echipa celor mai mici există jucă
tori de talent, iar Răduca-nu, Ne- 
gruțiu, Stoica, Bălăci și Ciurea se 
gîndesc la grupa preliminară a 
neului U.E.F.A., unde primul 
versair, în partida inaugurală a 
neului din acest an va fii la 31 
puternica formație a Italiei.

...Trei obiective diferite doar ca 
nivel. Pentru că, în toate cele trei 
tabere, cuvîntul de ordine și gîn- 
dul suprem este : O COMPORTARE 
BUNA ȘI UN REZULTAT FAVO
RABIL. Imperativ care va domina 
și intensele zile de pregătire din 
săptămîna viitoare. (M. M. I.).

Profitînd de întreruperea cam
pionatului, Steaua .și Rapid s-au în
tâlnit sîmbătă, pe stadionul Giu
lești, într-un nou meci amical. în
totdeauna jocurile dintre aceste 
două team-uri au oferit întreceri 
plăcute și spectaculoase. Și de 
această dată, cele două combatante 
și-au respectat tradiția, oferind 
celor aproape 3 000 de spectatori un 
joc atractiv. Victoria a revenit, pe 
merit, echipei militare, cu scorul 
de 3—1 (1—1), prin punctele in* 
scrise de Ștefânescu (min. 32 și 61) 
și Voinea (min. 80). respectiv Du- 
mitriu III (min. 37). Din păcate, 
deși era vorba de o întîlnire ami
cală, ne-au surprins cîteva alterca
ții între jucători (Neagu — Ciuga- 
rin, Codrea — Ștefăn’escu), care au 
culminat cu eliminarea de pe. teren, 
în min. 71, a lui Dumitriu II și 
Vigu, pentru lovire reciprocă. Spe
răm că comisia de disciplină a 
F.R.F. va ține cont și de aceste acte 
nesportive... deloc amicale !

Aurel PĂPĂDIE

PONTEVEDRA, 19 (prin telefon). 
Trăgătorii români continuă să aibă 
comportare bună în întrecerile celei 
a 17-a ediții a „Cupei țărilor latine 
Greciei" ce se dispută în acest oraș 
spaniol. Astfel, în cea de a doua zi a 
competiției reprezentanții noștri au cîș
tigat întrecerea pe echipe în clasica 
probă de 120 de focuri la armă liberă 
calibru redus, iar la individual Petre 
Șandor și Nicolae Rotaru au ocupat 
locurile 2 și 3. O comportare foarte bună 
a avut Virgil Atanasiu la dificila între
cere de pistol liber, la care, realizînd 
un nou record personal — 558 p — s-a 
clasat pe locul secund. La pistol viteză,

se

O 
de 
și

scorurilor

cu Steagul 
îmbarca în

VIZITE RECIPROCE

INTRE SPORTIVII CHINEZI

după manșa I, conduc pistolarii români. 
V. Atanasiu și Marcel Roșea, fiecare a- 
vînd 296 p din 300 posibile. Pe locul 3 
se află spaniolul Gonzales cu 295 p.

Iată rezultatele ce ne-au parvenit : 
armă liberă calibru redus 60 f culcat 
(din ziua I) : 1, Manthos (Grecia) 596 p., 
2. N. Rotaru (România) 595 p... I. Co
dreanu 593 p... Șt. Caban 585 p : pe
echipe : 1. România 1773 p., 2. Franța. 
Armă liberă calibru redus 3x40 f : 1.
Emptaz (Franța) 1158 p., 2. P. Șandor 
1148 p., 3. N. Rotaru 1146 p... Șt. Caban 
1140 p... M. Ferecatu 1140 p ; pe echipe : 
1. România 3434 p., 2. Franța 3428 p.. 3. 
Italia 3392 p. Pistol liber 60 f : 1. Fag- 
gion (Franța) 56;) p., 2. V. Atanasiu
558 p.. 3. D. iuga 555 p... L. Giușcă 523 p.

Concomitent se desfășoară la Ponte- 
vedra și concursul internațional de 
„Marele premiu al Spaniei", care 
proba de pistol l;ber a fost cîștigat 
campionul olimpic Skanaker (Suedia) 
562 p. în cadrul aceleiași competiții, 
mânui Ion Olărescu a 
armă 120 focuri.

*

Șl AMERICANI

tur- 
ad- 
tur- 
mai

La Pitești :
F. C. ARGEȘ — PETROLUL 3—0 (2—0)

tir 
la 

de 
cu 

1*0- 
realizat 1142 p. la

Ieri după amiază, la Pitești, in 
meci amical, F. C. Argeș a învins 
pe Petrolul Ploiești cu scorul de 
3—0 (2—0), prin golurile marcate 
de Prepurgel (2) și Roșu. întilnirea 
a plăcut celor peste 2 000 de spec
tatori, cele două formații, mai ales 
cea gazdă, oferind multe faze atrac
tive.

NEW YORK. 19 (Agerpres). — I.a 
New York au sosit selecționatele de 
gimnastică ale R. P. Chineze. Pe aero
port, sportivii din R. P. Chineză au fost 
întimpinați de reprezentanți ai vieții 
sportive americane, ziariști etc. Luni, 
in sala Madison Square Garden din New 
York, echipele din R. P. Chineză vor 
Întîlni reprezentativele S.U.A. In conti
nuarea turneului, oaspeții vor evolua la 
Philadelphia. Tucson. Los Angeles și 
Seattle. După acest turneu, echipele de 
gimnastică ale R. 
în Canada pentru 
monstrații.

P. Chineze vor pleca 
a susține cîteva de-

★
mai va

Al. MOMETE
coresp.

r

ASTĂZI, ÎN DIVIZIA B
în cadrul etapei a XXIV-a a campionatului Diviziei B, astăzi se vor disputa următoarele întîlniri :

la Moscova, din 
internaționale de 

armă liberă 120 f : 1.
1167 p., 2. Marga-

3. Pojer 
C. Codreanu 
Pistol viteză

Cîteva rezultate de 
cadrul -camoionatelor 
tir ale U.R.S.S. :
LucikOV (U.R.S.S.) 1167 p.,
reth Murdoch (S.U.A.) 1161 p.
(Cehoslovacia) 1161 p... 47. 
1123 p (139 de concurenți).
— Torșin (U.R.S.S.) 595 p.

La sfîrșitul lunii 
Chineză o delegație de 
S.U.A. Sportivii americani 
de, timp de trei săptămîni, în principa
lele orașe din R. P. Chineză, un turneu 
demonstrativ. La începutul lunii iulie, 
va sosi la Pekin și o selecționată ame
ricană de baschet.

pleca în R. P. 
înotători din 
vor întreprin-

YORK, 19 (Agerpres). — Cu 
unui concurs de atletism des- 
la Eugene (Oregon), campionul 
la săritura în lungime, ameri- 

Raady Williams, s-a clasat pe 
___ _ Ic2 cu un rezultat excelent : 

8,46 m (cea mai bună performanță mon
dială a anului). Acesta este al doilea 
rezultat din lume al tuturor timpurilor 
(recordul mondial este de 8,90 m și a- 
parține compatriotului său Bob Bea
mon). Pe locul doi s-a clasat James 
McAlister, cu 8,16 m. Două rezultate 
remarcabile a obținut sprinterul jamai- 
can Don Quarrie. El a parcurs 100 yarzl 
în 9.1 (record mondial egalat) și a fost 
cronometrat în cursa de 220 yarzi cu 
timpul de 20.2. Mac Wilkins a cîștigat 
proba de aruncare a greutății cu 19,38 
m, iar francezul Tracanelli s-a clasat 
pe primul loc la săritura cu prăjina cu 
o performanță de 5,18 m.

ECHIPELE DE VOLEI

ALE U.R.S.S

IN JAPONIA
TOKIO. 19 

feminină de . . 
cheiat turneul de 6 jocuri în Japonia, 
în ultimul meci, susținut la Chiba cu 
reprezentativa Japoniei, 
sovietice au terminat învingătoare 
scorul de 3—0 (15—12, 15—11, 
lanțul acestui turneu a 
echipei U.R.S.S., care a 
partide.

Selecționata masculină 
U.R.S.S. și-a început turneul de 6 me
ciuri în Japonia întîlnind la Tokio e- 
chipa „Steel Tube". Voleibaliștii sovie
tici au terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (8, 7, 8).

(Agerpres). — Selecționata 
volei a U.R.S.S. și-a in-

voleibalistele 
cu 

15—9). Bi- 
fost favorabil 
cîștigat cinci

de volei a

de popice (juniori)Azi încep C.E!
R1CI1RD DE PAKIKIPAW IN PROBA PE ECHIPE

cu 6 piste, in locali- 
Prerov. se dă

Pe o arenă 
tatea cehoslovacă 
startul astăzi în cea de a treia edi
ție masculină și a doua feminină 
a campionatelor europene de po
pice, rezervate juniorilor. La între
cerile acestei competiții participă 
pentru prima oară selecționatele

• TELEX • TELEX • TELEX •
SERIA I SERIA A Il-a

EXERCIȚIUL FIZIC AJUTA MUNCA!
(Urmare din pag l)

Dunărea Giurgiu 
C.S.U. Galați 
Progresul București 
Progresul Brăila 
Politehnica Iași 
Metalul Plopeni 
C. S. Tîrgoviște 
Știința Bacău

C.F.R. Pașcani 
Chimia Rm. Vilcea 
Delta Tulcea 
Ș. N. Oltenița 
Metalul București 
Ceahlăul P. Neamț 
F, C. Galați 
Gloria Buzău

Minerul Anina 
Met. Drobeta Tr. S. 
Nitramonia Făgăraș 
Politehnica Timiș. 
Gloria Bistrița 
Metrom Brașov 
Olimpia Oradea

C.S.M. Sibiu
F. C. Bihor 
Minerul Baia Mare 
Corvlnul Hunedoara 
Olimpia Satu Mare 
Elcctroputere Craiova 
Metalurgistul Cugir

în sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Las Vegas, 
americanul Roscoe Tanner l-a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe Cliff Drysdale (R.S.A.) 
Gottfried (S.U.A.) a dispus cu 2—6. 7—5,
6— 0 de australianul Dibley. Pentru se
mifinale s-au mai calificat Ashe (S.U.A.) 
și Richey (S.U.A.) Ashe a dispus cu
7— 6, 6—2 de Fillol (Chile), iar Richey a 
cîștigat cu 6—1, 6—4 meciul cu Moore 
(R.S.A.).

Selecționatele masculine studențești de 
baschet ale Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane s-au intîlnlt intr-un meci amical

Praga. Gazdele au obținut 
scorul de 62—54 (35—29).

victoria

campionatul mondial la cla- 
Victoria a revenit suedezu- 
Andersson („Yamaha"), ur-

tind pentru 
sa 250 cmc.
lui Hakaan
mat de sovieticul Moiseev („K.T.M.") și 
suedezul Hansen 
samentul campionatului 
disputarea
cu 119 p.. 
mania) —
— 62 p.

(„Kawasaki"). în cla- 
’ ' mondial, după 

a 5 probe, conduce Andersson 
urmat de Weil (R. F. Ger- 
89 p. și Mikkola (Finlanda)

tailandez Chartchai Chionoi 
campion al lumii la categoria 
gala desfășurată la Bangkok, 

învins prin abandon în repriza

partidului. în mod deosebit, ne-am 
propus să extindem formele de prac
ticare a 
cit masa 
cuprinsă 
activități 
atelierul,

Responsabilii sportivi din comite
tele și grupele sindicale ale secții
lor au început să privească sarcini
le lor obștești cu seriozitate, rezul
tatele fiind mai mult decit îmbucu
rătoare. S-a statornicit obiceiul în- 
tîlnirilor amicale între secții și gru
pe la tenis de masă, volei, handbal 

repre- 
ma- 

seeției 
mîine, 
ar ac

exercițiilor fizice astfel în- 
largă a salariaților să fie 

într-o formă sau alta de 
sportive, baza constituind-o 
secția, sectorul".

• și șah. Astăzi, de exemplu, 
-zentantul secției încălțăminte 
nuală îl întreabă pe cel al 
încălțăminte mecanică dacă 
după terminarea programului, 
cepta un „amical" de volei. Nu trece 
o singură zi fără ca baza sportivă 

r.u 
a-

— este adevărat, modestă — să 
găzduiască o asemenea întrecere 
micală.

„O ZI PE SÂPTAMÎNÂ - 
iN MIJLOCUL NATURII"

Orientarea cu prioritate spre folo
sirea formelor simple, accesibile, 
desfășurate în aer liber, recomanda
te de Hotărîrea Plenarei partidului, 
a inspirat activiștilor de la „Dîmbo
vița" inițierea unei acțiuni interesan
te : „O zi pe săptămină — în mij
locul naturii". Despre ce este vor
ba ? Mai întîi despre excursii. Tn 
fiecare duminică se organizează, la 
locurile de agrement din împreju
rimile Capitalei, dar si în Parcul ti
neretului din București, exrcursii în

LITORALUL
VA ASTEAPTA!»

(Urmare din vag l)

pament sportiv de închiriat. Apoi, 
sint de amintit, terenurile de mini
golf și bowling-urile.

Bineînțeles, la loc de cinste, sînt 
mijloacele de agrement. Menționăm 
în mod deosebit centrele 
mecanice, parcurile de distracții sau 
de „Luna-Parc“ din Mamaia. în a- 
cestea, copiii și adulții vor avea la 
dispoziție, pentru plimbare și destin
dere, electroscutere, parașute, avia- 
caruri, carusele, miniscutere, trenu- 
lețe ș.a.

Litoralul Mării Negre s-a pregătit 
în mod special pentru acest sezon. 
El este gata să ne primească cu apă, 
aer, soare, flori — cu tot ceea ce ne 
este necesar pentru a ne simți bine 
— nu numai în lunile iulie și au
gust, ci din mai și pînă în octom
brie.

Mamaia, Eforie Nord și Sud, Ju
piter, Venus, Olimp, Saturn, Neptun, 
vă așteaptă !...

de jocuri

I

grupuri mari de salariați de la „Dîm
bovița". Una a avut loc la Snagov. 
alta la Pustnicul. Cei care nu do
resc să se deplaseze pe picioarele 
proprii pînă la aceste puncte, au la 
dispoziție mașini. Dar aceștia sînt din 
ce în ce mai puțini. La locurile de 
agrement, au loc cu regularitate în
tîlniri de volei și fotbal, întreceri 
de tras la frînghie și, absolut nelip
site, concursuri de orientare turis
tică.

SPORTUL ÎN CONTRACTUL 
COLECTIV

Discutam din nou cu secretarul co
mitetului de partid :

— Cum considerați că activitatea 
sportivă de masă, care la „Dîmbovi
ța" este in_ evident progres după 
apariția Hotărîrii Plenarei partidului, 
poate să devină o modalitate de an
grenare a cit mai multor oameni, 
un mijloc de bază pentru fortifica
rea organismului, pentru dezvoltarea 
capacităților fizice, în general ?

— Calea pentru ca sportul să de
vină cu adevărat activitate de masă, 
este una singură : convingerea oa
menilor că practicarea exercițiilor 
fizice este numai și numai în favoa
rea lor. La noi este pe cale de a se 
încetățeni o astfel de convingere. 
Paralel, facem totul pentru a crea 
condiții cît mai bune celor ce devin 
prietenii exercițiului fizic. Avem o 
bază sportivă lingă Tehnic-cîub. pe 
care sperăm s-o extindem. De altfel, 
in contractul colectiv de muncă pe 
acest an este prevăzută obligativita
tea conducerii întreprinderii și a or
ganelor sindicale de a sprijini con
cret activitatea sportivă, astfel 
premisele unui progres sînt create. In 
același timp am hotărît, în comite
tul de partid, să atribuim responsa
bilități concrete și în ceea ce pri
vește sportul. Pregătim un plan de 
măsuri pe care îl vom discuta la 
sfîrșitul acestei luni, prilej cu care 
vom face și o analiză a activității 
asociației sportive".

♦
Concluziile raidului nostru sc des

prind de la sine și sînt edificatoare: 
Ia întreprinderea „Dîmbovița" activi
tatea sportivă de masă se află pe un 
drum bun. Hotărîrea Plenarei parti
dului este un stimulent prețios pen
tru activiștii responsabili de destine
le exercițiilor fizice. Primele rezul
tate obținute sînt convingătoare.

prilejul lucrărilor Federației interna
ționale de schi, la Zurich s-a stabilit 
ca programul competițional al „Cupei 
Mondiale" ediția 1973/1974 să fie mai 
scurt decît în anii trecuți. Cea de-a 8-a 
ediție a „Cupei Mondiale" va debuta la 
3 decembrie cu un concurs programat 
la Val d’Isere (Franța) și se va încheia 
la 10 martie 1974 prin organizarea unei 
competiții in Cehoslovacia, la Vîsokie 
Tatra. Nu mai figurează în program 
competițiile disputate în anii precedenți 
în S.U.A. și Japonia. în total. Ia mas
culin vor avea loc 21 de concursuri (7 
pentru fiecare probă : coborîre, slalom 
special și slalom uriaș). Pentru femei 
sint prevăzute 13 concursuri (6 de fie
care probă).

Pugilistul 
este noul 
muscă. în 
el l-a 
a 5-a pe elvețianul Fritz Chervet. Rănit 
la una din arcade. Chervet nu a mai 
putut continua lupta. întilnirea a fost 
urmărită
a
Pugilistul 
vîrstă de 
la categoria mijlocie, a confirmat cali
tățile sale. în reuniunea desfășurată ia 
Paris. Mundine l-a învins prin abandon 
în repriza a 4-a pe cunoscutul campion 
francez Max Cohen. Aceasta a fost cea 
de-a 42-a victorie repurtată de Mundine. 
din cele 44 de meciuri susținute.

Bulgariei, Italiei și Poloniei, alături 
de reprezentativele Austriei, Ceho
slovaciei, Franței, Elveției, R. D. 
Germane. R, F. Germania. Iugosla
viei, României, Suediei și Ungariei, 

întrecerile se inaugurează cu 
proba pe echipe, primele trei schim
buri din fiecare sextet evoluînd as
tăzi. iar mîine restul sportivilor. 
După toate probabilitățile tara noas
tră va alinia următoarele formații : 
fete — Elisabeta Szilaghi, Bălașa 
Mirică, Vasilica Pințea, Erica Szasz, 
Elena Gonciar. Eugenia Hollesch 
(rezervă — Maria Todea). băieți — 
M. Grigore, A. Marcu, V. Pișcoi, 
C. Lebădă, I. Szasz, I. Stefucz (re
zervă — L. Moldovan).

Reamintim că la ultima ediție a 
C.E. titlurile au fost cucerite de e- 
chipele României 
mania (m), iar la 
liile de aur au 
Ildico Grozăvescu
de bază a reprezentativei de se
nioare) și maghiarului B. Csany.

(f) și R. F. Ger- 
individual meda- 
revenit româncei 

(acum jucătoare

de peste 12 000 de spectatori.

australian Tony Mundine, în
21 de ani, o mare speranță

că

ANGLIA SCOȚIA
7 0, LA FOTBAL

Ieri, la Londra, pe stadionul 
Wembley, în campionatul interbri- 
tanic la fotbal, Anglia a dispus de 
Scoția cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Peters (min. 54).

S-AII ÎNCHEIAT PRELIMINARIILE CE. DE BASCHET

Constantin Gruiescu. la adăpostul căștii, se 
gul său de cluh Faredin Ibrahim

DEOCAMDATĂ, PREGĂTIRE VARIATĂ

PESTE

pregătește împreună cu cole-
Koto : Paul ROMOȘAN

CU SPARRING-PARTNERI

ZILE:
ÎN RINGUL EUROPEAN
ȘASE DEBUTANȚI IN ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI

Slnt mai puțin de două săptămîni 
pînă la începerea campionatelor eu
ropene de box de la Belgrad <1—9 
iunie). Lotul românesc s-a reunit și 
a început pregătirile, care acum se 
află în plină desfășurare.

Sub conducerea antrenorilor eme
riti Ion Popa și Mihai Petre își dc- 
săvîrșesc forma fizică și își cizelea
ză deprinderile tehnice : Ștefan Bă- 
iatu (categoria semimuscă), Constan
tin Gruiescu (muscă). Mircea Toni 
(cocoș), Gabriel Pometcu (pană), Si- 
mion Cuțov (semiușoară). Paul Do- 
brescu (ușoară). Alexandru Popa (se- 
mimijlocie), Sandu Tîrîlă (mijlocie 
mică), Alee Năstac (mijlocie) și Ion 
Alexe (grea). După cum se vede — 
în lipsa unui titular de valoare — 
la categoria semigrea, echipa Româ
niei nu va avea reprezentant.

Parcurgînd lista candidaților la 
centura continentala, se constată

Coxitinuîndu-și turneul în țările africane, 
selecționata de fotbal (tineret) a Bra
ziliei a jucat la Lusaka în compania 
prezentativei Zambiei.- Partida s-a 
chciat.r la egalitate : 3—3 (2—2).
W
La Szczecin (Polonia) s-a desfășurat 
concurs internațional de motocros, con-

re- 
în-

un

i în- 
cam- 

europene de baschet (mas- 
__ _ _ la Viena. Pentru turneul fi
nal. care va avea loc în septembrie la 
Barcelona.- s-au calificat 4 - echipe : Is
rael, Franța, Grecia și Turcia. In ultima 
zi au fQSt înregistrate următoarele re
zultate tehnice : Israel—Grecia 75—73 
(44—34) ; Franța—R. F. Germania 71—68

VIENA, 19 (Agerpres). — S-au 
cheiat întrecerile preliminariilor. < 
pionatelor 
cui in) de

Turcia(43—34) R. D. Germană
63—61 (27—30).

Clasamentul final :
2. Franța —
Turcia — 6 p. (367—384) ; 5. R. 
mania — 6 p. (372—390) ; 6. R. 
mană — 6 p. (326—365).

Cele patru echipe calificate 
alătura altor 8 formații calificate di
rect (printre care și România).

1. israel
9 p. : 3. Grecia -

- 10 p. ; 
8 p. : 4.
F. G-er- 
D. Ger-

se vor

ECHIPAMENTE ORIGINALE NEOBOSITUL BECKENBAUERPE URMELE LEGENDARULUI
IAȘIN Recunoscut drept cel mai bun apără

tor al fotbalului european în 1972. fotba
list de clasă mondială, Franz Becken
bauer se poate lăuda cu o perfonnanță 
rară : de 10 ani de cind joacă sub culo
rile echipei din Munchen. el n-a lipsit 
decît la 9 din cele 262 de meciuri pe 
care formația sa le-a disputat în Bundes
liga 1

De altfel, cine poate uita acea exem
plară dovadă de fidelitate față de echipă. 
De care Beckenbauer a oferit-o spectato
rilor mexicani, jucînd minute in șir — 
contra italiei — cu mina fracturată ?

RECORD DE PUBLIC : 
129.220

Compania turistică londoneză „Jet 
Tour" a organizat recent o excursie in 
Noua Guinee, precedată de o intensă 
campanie publicitară î.n care li se pro
mitea amatorilor unei asemenea călă
torii promenade, prin junglă și întîlniri 
cu. . . canibali !

După ce avioanele au transportat în ■ 
insulă pe cei peste o sută de turiști Și 
după ce aceștia și-au făcut promenada 
pedestră prin jungla, s-au trezit 
dintr-odată înconjurați de un numeros 
grup de indigeni vopsiți în galben, care 
în sunetele tam-tamurilor dansau în 
jurui lor, arătîndu-le un punct în depăr
tare și făcindu-le semne sugestive de 
invitație. Mal departe, scena se, repetă, 
cu același acompaniament sonor și dis
poziție războinică, singura diferență 
fiind că indigenii erau colorați în dungi 
albe și " ' *"
același 
turiștii 
bătălie 
triburi 
locul cu pricina. Surpriza a culminat cu 
intervenția unuia dintre indigeni, care 
intr-o perfectă engleză i-a întrebat dacă 
printre dînșii nu se găsește, întîmplător, 
vreun... arbitru de fotbal dispus să con
ducă meciul din după amiaza acelei zile, 
la care turiștii erau insistent invitați ! 
Cit despre vopselele respective, totul era 
o chestiune de echipament, după moda 
din Noua Guinee.

Cu puțin timp în urmă. Evgheni Ru
dakov. portarul reprezentativei U.R.S.S.. 
a primit titlu do „maestru emerit 
sportului". Cu acest prilej, 
jucător sovietic a răspuns la 
scurte întrebări adresate de 
dentul la Moscova al ziarului 
din Belgrad.

— Ce ar trebui schimbat în regulamen
tul jocului pentru ca fotbalul să devină 
mai dinamic ?

— Nimic ! Fotbalul se dezvoltă de la 
sine, și totul depinde de tempoul pe 
care-I imprimă jucătorii pentru a se 
reuși să se joace cu dinamismul nece
sar acestui sport atît de spectaculos.

— Care jucători reprezintă după dv. 
tipul' ideal de fotbalist ?

— Iașin și Pele.
— Ați avea curajul să arbitrați un joc 

de fotbal în fața a 100 000 de spectatori ?
— Cu destulă teamă. Spectatorii cu

nosc regulamentul și sînt foarte preten- 
țioși.

— Pe ce post ați mai jucat ?
•— întotdeauna numai portar. Sincer să 

fiu n-am dorit niciodată să apar pe alt 
post.

— Care este principala dv. forță ?
— Jocuț pozițional. Acest simț al pla

samentului mi-e prietenul cel mai bun.
— Slăbiciuni ?
— Da, ieșirile din poartă. Știu că 

deficitar în asemenea intervenții.
— Ce atacanți 

mult ?
— Gerd Mttller
— O întrebare 

dacă ar fi posibil, care ar fi cele 3 
rințe pe care le-ați dori cel mai mult 
îndeplinite ?

— Prima, să cuceresc cu 
U.R.S.S. titlul de campioană a 
apoi, să apar ca și idolul meu, 
Iașin. în selecționata mondială, iar 
tima să-mi văd fetița mare și să 
pot mîndri cu ea .’

al 
cunoscutul 

cîteva 
corespon- 

,Sport"
prezența în lot a 4 veterani ai cam
pionatelor europene (Gruiescu, Po
metcu, Năstac, Alexe) și a 6 debu- 
tanți la competiția europeană. Cu o 
astfel de formație mixtă, federația 
română nădăjduiește să poată valo
rifica experiența boxerilor rutinați 
și să profite concomitent de elanul 
și ambiția nealterată a celor tineri. 
Soluția poate fi teoretic supusă dis
cuției, dar este absolut sigur că ve
rificarea ei nu va veni decît în focul 
bătăliilor din ringul de la Belgrad.

Pentru a avea posibilitatea de a 
impune elevilor lor o anumită disci
plină tactică (domeniu deficitar, în 
trecut, în evoluțiile pugiliștilor noș
tri), antrenorii le programează me
ciuri de antrenament cu parteneri cit 
mai variați ca stil. Vineri după a- 
miază, de pildă, s-au oferit cu multă 
bunăvoință, ca sparring-partneri. 
boxeri de frunte de . la cluburile 
bucureștene Steaua și Rapid.

în ring a fost rulat întregul lot si 
ne-a impresionat plăcut pregătirea 
satisfăcătoare manifestată de Gruies
cu, Toni, Simion Cuțov, Năstac, 
Băiatu. Campionul penelor, Pometcu 
resimte încă lipsa de meciuri, el 
absentînd din ring mai multă vreme. 
Avem încrederea că în cele 10 zile 
ce au mai rămas, antrenorii vor adu
ce pe cei 10 reprezentanți ai boxu
lui românesc la forma optimă.

Victor BĂNCIULESCU

roșii. Cum și aceștia arătau spre 
punct situat undeva în junglă, 
și însoțitorii lor au crezut că o 
este iminentă între cele două 
și au hotărît să se depărteze de

sint

DE PLĂTITORI !
în vreme ce 

iică europeană 
de fenomenul, 
numărului de 
stadioanelor — 
o comisie care să studieze cauzele a- 
cestui proces — campionatul spaniol 
cunoaște o frecvență de public neobiș
nuită, superioară celei din anii de 
glorie a Realului !

Se apreciază că principala explicație 
a acestei afluențe este legată de faptul 
că mai multe echipe candidează cu șan
se egale la cîștigarea titlului de cam
pioană. confruntările dintre ele desfă- 
șurîndu-se cu casa închisă. în vreme 
ce tribunele stadioanelor din Franța. 
Austria. Belgia, Polonia și chiar Italia 
numără tot mai puțini spectatori, cam
pionatul spaniol se poate lăuda cu re
cordul de public al sezonului 1972—1973 : 
129 220 de plătitori la meciul Real Ma
drid — C. F. Barcelona !

SINCERITATE SAU CINISM?

întreaga lume folbalis- 
este tot mai preocupată 
îngrijorător, al scăderii 
spectatori în tribunele 
U.E.F.A. a numit chiar

vă „sperie- cel mal

FESTIVALUL ATLETIC ȘCOLAR
DE LA TG. MUREȘ

parte peste 500 de copii din 20 de 
școli generale ale municipiului Tg. 
Mureș, urmînd ca primii doi clasați 
la fiecare categorie de vârsta să se 
întreacă în etapa finală. Toamna 
va fi programat returul competiției, 
de asemenea în două etape (preli
minarii și finală).

Cele mai 
obținute de 
(director — 
ed. fizică — 
repezentanți 
întrecerile următoare, în 11 din cele 
12 categorii de vîrstă (băieți și fete) 
incluse în regulament. (C. ALBU, 
coreSp.).

Comisia județeană de atletism de 
pe lingă C.J.E.F.S. Mureș a inițiat 
un Festival atletic școlar rezervat 
copiilor născuți între anii 1958 — 
1963, avînd drept scop depistarea 
de noi talente pentru activitatea 
sportivă de performanță.

La această amplă acțiune au luat BOXERI ROMÂNI

JEKOV — UN GOLGETER
NEOBOSIT

și Lubanski.
obișnuită de final

do-

bune rezultate aiu fost 
Școala generală nr. 6 
Doina Stănoiu, prof, de 
Atila Lojardi), ai cărei 

s-au calificat, pentru

LA SZCZECIN

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
le la ora 16 : Concursul de primă
vară al seniorilor ; stadionul „23 Au
gust" (str. Maior Coravu). ora 9 : 
cursa de 20 km marș (internaționa
lă).

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : Politehnica Cluj — Academia 
Militară, ICHF — Universitatea Cluj, 
Universitatea Timișoara — Voința, 
LE.F.S. — Farul, Politehnica Bucu
rești — Steaua, Rapid — Dinamo, 
meciuri în cadrul diviziei A ; teren 
Progresul, ora 10 : Progresul — C.S.U. 
Pitești (m.B).

FOTBAL. Teren Progresul, ora 11 : 
Progresul Buc. — Delta Tulcea (Div. 
B); teren Laromet, ora 11: Tehno- 
metal Buc. — Laromet (div. C) 1 
teren Sirena, ora 11 : Sirena Buc. — 
voința (div. C): teren Dinamo, ora 
11 : Dinamo Obor — Olimpia Giur
giu (Div. C); teren 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 IlI-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 III-a și a IV-a).

HANDBAL. Teren Tineretului, ora 
1015 : C.S.U. Construcții — Univ. 
Iași (B.l), ora 11.30 : I.E.F.S. — Univ. 
Timișoara (A.I); 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 11 : 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.

RALIUL ZIARULUI
„STEAGUL ROȘU“

Un grup de peste 30 echipaje au par
ticipat la Raliul ziarului „Steagul roșu" 
(județul Ilfov), organizat pe distanța a 
109 km și prevăzut cu trei puncte de 
control la Sinești. Otopeni și Snagov. 
La avansați, victoria a revenit cuplului 
șt. Vasile—M. Constantinescu (Dacia 1100) 
iar la începători Ion Soare—Ecate,rina 
Soare (Dacia 1300). Pe echipe : 1. Dacia 
Service. 2. Ciclop (la avansați) : 1. A.C.R. 
Giurgiu, 2. A.C.R. Vidra. 3. “ * 
(la începători), 
coresp.).

. : 1. A.C.R. 
O.I.F. Ilfov 

(Daniel DIACON ESCU —

★
a campionatului națio-Prima etapă 

nai de viteză pe coastă ce urma să se 
desfășoare în 2G—27 mai a.c. s-a amînat 
pentru data de 15—16 septembrie. Cele
lalte etape rămîn programate conform 
calendarului.

La tradiționalul turneu interna
țional de box de la Szczecin (Polo
nia). care se va disputa în zilele 
de 1—3 iunie, va participa și un 
lot de boxeri români : Petre Ganea, 
Faredin Ibrahim. Octavian Amăză- 
roaie, Constantin Stanef. Adrian 
Guțu. Vasile Leh&duș. Lotul va fi 
însoțit de antrenorul Gheorghe Ba- 
diu și de arbitrul Ion Ștefan.

Centrul înaintaș al echipei campioane 
a Bulgariei, Ț.S.K.A. Septembrisko Zna- 
me, fost titular în națională, Petar 
Jekov, a înregistrat recent a 300-a par
ticipare în Divizia A. Astfel, numărul 
fotbaliștilor bulgari care au atins și de
pășit această cifră este în prezent de 16.

La cei 29 de ani ai săi, Jecov conti
nuă să fie unul dintre cei mai temuți 
atacanți pentru portarii adverși. El po
sedă un șut puternic, iar specialitatea 
sa — executarea loviturilor libere — a 
contribuit în bună măsură ia marcarea 
celor 235 de goluri, performanță unică 
în istoria fotbalului bulgar. în 5 cam
pionate ale țării ei a fost golgeterul nr. 
1, iar în anul 1969, înscriind 26 de goluri 
' a ciștigat „Gheata de

„France footbal" acor- 
bun realizator din Eu-

(record bulgar), 
aur" a revistei 
dată celui mai 
ropa.

Și în actualul _ ___ _____ _________
o bună formă sportivă. El a înscris go
lurile decisive, care au adus victoria 
echipei sale in meciurile cu Lokomotiv 
Plovdiv și Levski Spartak. în momentul 
de față aflîndu-se, de altfel, din nou 
în fruntea clasamentului golgeterilor, 
cu 21 de goluri marcate.

sezon Jekov manifestă

AU FOST DESEMNAȚI CIȘTIGĂTOR1I
PRIMEI DINAMOVIADE DE JUDO

Vineri și sîmbătă au 
cerile finale ale ediției inaugurale _ 
Dinamoviadei de judo. Tn cele doua zile 
de concurs și-au apărat șansele, p<’ sal
tele instalate in sala din Șos. Ștelan 
cel Mare, aproape o sută de finallșll. 
din cluburile șl asociațiile sportive Di
namo. din Capitală și din țară, califi
cați la etapele anterioare ale competi
ției. Iată primii clasați : cat. 63 kg. : 1. 
ALEXANDRU RUSEA (Dinamo Buc. A),
2. V. Munteanu (Dinamo Suceava), 3. 
N. Gitirea (Dinamo Constanța) și V. 
Solomon (Dinamo Cluj) ; cat. *0 kg : 
1. MIRCEA PETRESCU (Dinamo Buc. 
B), 2. Fl. Marinescu (Dinamo Buc, A), .
3. I. Martac (Dinamo Constanța) ți I.

avut ioc între- 
a

Domăneanțu (Dinamo Timișoara) : cat. 
so kg : 1. SORIN BRATU (Dinamo Ti
mișoara), 2. N. Bumbac (Dinamo Con
stanța), 3. V. Șerban (Dinamo Suceava) 
și I. Cimpoieru (Dinamo Hirșova) : cat. 
93 kg : 1. GHITA DOLEA (Dinamo Buc. 
A), 2. N. Marinciuc (Dinamo Slobozia). 
3. S. Gheorghe (Dinamo Constanta) si 
M. Cosma (Dinamo Buc. B) : cai.
+ 93 kg : 1. ION MIRCEA (Dinamo
Baia Mare). 2. M. Straton (Dinamo Con. 
stanța). 3. V. Cherelu (Dinamo Brașov) 
și M. Balogh (Dinamo Timișoara). Pe 
echipe : 1. DINAMO BUCUREȘTI a 
8 p., 2. Dinamo Constanța 7 p., 3. Di
namo Timișoara 5 p,

echipa 
lumii, 

Lev 
ul
mii

LA 8 AUGUST, PARTIZAN 
BELGRAD — AJAX AMSTERDAM

Profitînd de prezența sa la Munchen, 
cu ocazia jocului Bayern — Ajax, ex-câ- 
pltanul lui Ajax șl actualul director teh
nic al echipei Partizan, Velibor Vaso- 
vici, a perfectat pentru 8 august, la Bel
grad. un meci amical între celebra 
echipă a lui Cruyff și Partizan. De re
marcat că suma pe care Ajax o va 
primi este mai mare in cazul cînd 
echipa din Amsterdam va evolua sub 
titulatura de „campioană a Europei", 
dar numai cu condiția să joace in for
mația completă. Vasovici este sigur că 
Interesul pentru acest joc va fi deose
bit, asigurînd publicului belgrădean un 
excelent spectacol fotbalistic între cele 
două campioane.

Nu demult, partida Lyon—Marseille 
din Cupa Franței, încheiată cu victoria 
primei echipe, a dat naștere multor in
cidente, culminate cu eliminarea de pe 
teren a iugoslavului, Skoblar, golgeterul 
campionatului, recunoscut drept un ju
cător echilibrat. Martorii oculari au sus
ținut, însă, că vina Iui Skoblar a fost 
mult mai mică decît cea a adversarilor 
săi direcți. lyonezii Baeza și Domenech 
care l-au lovit și provocat neîntrerupt, 
eliminarea ------------- * ” ’
rezultatul unui singur moment de ră
bufnire.

De altfel, după lecția de pugilat ofe
rită tribunelor. Raymond Domenech nu 
s-a sfiit să-i declare lui Francois Janin, 
de la „Le Monde" : „Skoblar și Keita 
sint jucători foarte mari, care trebuie 
opriți prin mijloacele de care dispui. 
Pentru asta am fost plătit, și dacă nu 
le place, n-au decit să se apuce de alt
ceva. Lyon a cîștigat, asta este esen
țialul".

Spre surprinderea generală, Janin lau
dă declarația de mai sus, subliniind ca
racterul ei de sinceritate ! Noi am de
numi-o cinism...

atacantului din Marsilia fiind

luni, 21

„PROBLEME

mai 1973, orele 12,30, în sala Dalles;

ACTUALE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV MODERN'
Centrul de 

și documentare tehnică 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu Uni
versitatea populară București, a- 
nunță lecția din cursul de reci
clare cu titlul : „Probleme ac-

cercetări științifice 
al

tuale ale antrenamentului spor
tiv modern". Expunerea va fi 
făcută de conf. Nicu Alexe, în 
sala Dalles, din bd. N. Bălcescu 
nr. 18, luni 21 mai 1973, Ia orele 
12.30. Va urma un film ar
tistic.



De miine, în sala Olimpia din Timișoara

VOLEIBALIȘTI SI VOLEIBALISTE
■> 1

ÎN ORAȘUL
9

DE PE BEGA

ÎN ÎNTÎLNIREA DE TENIS CU OLANDA DIN „CUPA DAVIS'*

ECHIPA ROMÂNĂ ESTE CONDUSĂ CU 2-1
DIN SASE TARI

1 »
PREGĂTIRILE

• Ieri la dublu : Okker, Hordijk — Năstase, Hârădău 8—6, 6—1, 6—1
• Azi, ultimele meciuri de simplu : Ovici — Hordijk și Năstase — Okker

LA STARTUL JOCURILOR BALCANICE
S-AU ÎNCHEIAT

„Ana Lugojana"

Intense pregătiri organizatorice • Primul meci, fa ora 10 • Băieții intilnesc echipa Greciei dă semnalul
ULTIMELE VEȘTI DE LA 

ECHIPELE OASPETE
PROGRAMUL COMPLET AL JOCURILOR BALCANICE Balcaniadei!

ALBANIA:

a Balcaniadei Al- 
numai cu repre- 

. Sosiți de cîteva 
în țară, voleibaliștii albanezi au 

înainte de a se îndrepta 
șoara două jocuri de verili-

La actuala ediție . 
bania va participa 
zeritaliva • masculină. 
Zile 
susținut, 
spre Timi: 
care în compania divizionarei A, Vi
itorul Bacău. Sportivii oaspeți alcă
tuiesc o echipă combativă, cu mari 
resurse. Antrenorii Enver Maci și 
Koja Vangje! au selecționat un lot 
E rmat în majoritate din jucători de 
la o-hipele Dinamo și Partizani, for
mații care domină, de altfel, dispu- 
te’e din campionatul intern. Dintre 
:-?i 14 compe.nenți se remarcă: Aslian 
Ruși (1,87 m), Lena Kico (1.80 m),
En+ Țerihatis (1,89) — de la Dinamo, 
Dashantir Fagu (1,90), Ștefani Koco 
(1.33 m) — de la Partizani și Teodor 
Driza (1,74) — de la Flamurtari.

Cele zece echipe participante, șase la bărbați (Albania. Bulgaria. Grecia, Iugosla
via. Turcia, România) și patru la femei (Bulgaria, iugoslavia, Turcia, România) își 
vor disputa întiietatea în sala „Olimpia*'. după următorul program ;

10 : Iugoslavia—Turcia (m). Bulgaria—Iugoslavia (f)
16 : Grecia—România, Bulgaria—Albania (m)
10 : Turcia—Bulgaria (f), Grecia—Iugoslavia (m)
17 : Turcia—Bulgaria, România—Albania (m)
10 : Bulgaria—Grecia. Albania—Turcia (m)
16 : Iugoslavia—România (f), Iugoslavia—România

luni : ora
ora 

marți : ora 
ora

: ora 
ora

: zi liberă
: ora 10 : Turcia—România (f). Grecia—Albania (m) 

ora 16 : România—Turcia. Iugoslavia—Bulgaria (m) 
simbătă : ora 10 : iugoslavia—Turcia (1). Turcia—Grecia (m) 

ora 15 : Albania—Iugoslavia (m), România—Bulgaria 
garia (m).

miercuri

joi 
vineri

(m)

(f), România—Bul-

TURCIA :

La Timișoara au sosit și echipele 
reprezentative ale Turciei. Media de 
vîrstă a componenților lotului mascu
lin este de 24 de ani, cel mai in vîr
stă fiind Erdal Ontler (31 ani), iar cei 
mai tineri Semih Oktay, Sedat Va- 
vuz și Harun Alkivilcim (22 ani). Toți 
au o bună experiență internațională, 
numărul selecționărilor în echipa na- 
ți >nală depășind, la fiecare, cifra de 
<■’>. detașîndu-se Sami Akgiin (93), Sedat 
Yavuz (88) și Hiiseyin Cakoroglu (87). 
Și lotul feminin, aflat sub conduce
rea antrenorului Cengliiz Giillii, are 
în componența sa multe jucătoare ti
nere, între 18 și 21 de ani cea mai 
în vîrstă fiind Uter Ayata (29 ani), 
iar cea mai tînără N I ;iin Sarar (18 
ani). Media de înălțime este de 1,75 m.

LAUREAȚII EDIȚIILOR PRECEDENTE

6—8, iată finalul acestui set literal
mente ratat de dublul român.

Cum am spus, următoarele seturi 
au fost liniare. De două ori 6—1, 
cîștigate de olandezi fără drept de 
apel.

Așadar, așteptăm decizia în meci 
de la ultimele două dueluri de pe te
renul central „Metsdam" — Schewe- 
ningen. In prima partidă se vor întîlni 
Ovici și Hordijk, iar în cea de a 
doua Năstase cu Okker. Pentru o 
avancronică a acestor meciuri am 
prefera să cităm o declarație ce ne-a 
fost dată de Okker în seara primei 
zile de joc. cea de vineri: „Voi a- 
vea desigur un meci greu cu Ilie 
Năstase care aci a strălucit la prima 
sa apariție, ținînd in picioare între
gul program de vineri. Dar eu știu 
că în tenis ca și în oricare alt sport, 
nici un meci nu seamănă cu celălalt. 
Duminică poate fi altceva, iar eu sper 
să joc mai bine. Cu Ovici, primul 
meu adversar, n-am făcut un meci 
prea bun. Puteam să vin mai des la 
fileu, dar observind că românul știe 
să dea bine passing-shot-ul și lobul 
liftat, am preferat să mă mișc mai 
puțin, atacînd numai cînd eram sigur. 
Sînt mulțumit de .Jan Hordijk deși 
a pierdut net prima partidă de sim
plu, cu Năstase. Și el ne poate aduce 
punctul decisiv".

Am vrea ca din acest citat să ale
gem punctele esențiale, adică exis
tența acelor șanse pe care le avem 
în ultimele două meciuri dar și a di
ficultăților care continuă să ne stea 
în cale.

Radu VOIA

butant pe distanța întregului joc. El 
se crispează de la început, servește 
slab și permite egalarea. Dar, 3—2 
(din nou break pe serviciu lui Okker) 
și apoi 4—2. In acest moment ploaia 
întrerupe jocul care se reia după a- 
proape două ore de așteptare. Și a- 
cest amănunt și-a avut importanța sa. 
După reluare, situația jocului se schim
bă. Olandezii intră mult mai siguri 
pe ci pe teren. Luptă susținut și-l 
caută mereu pe Hărădău cu mingile 
lor puternice. Acesta este învins riin

SCHEWENINGEN, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

După două zile de joc, echipa Ro
mâniei este condusă cu 2—1 în meciul 
cu reprezentativa Olandei, care se 
arată mult mai redutabilă decit se 
credea la prima vedere. In a doua zi 
de joc., după un start în care s-ar 
fi părut că românii au o sarcină nu 
dintre cele mai dificile în fața ad
versarilor lor, aceștia au restabilit 
destul de repede echilibrul de forțe 
continuind apoi să marcheze punct 
după punct și să ia conducerea pe ta
bela de scor a întîlnirii.

Întîlnirea de dublu a fost — ani 
putea spune — un meci de tenis in
tr-un singur set : primul. Intr-adevăr, 
numai în manșa întîi a disputei as
pectul întîlnirii arăta ca o luptă reală, 
susținută cu șanse apropiate de am
bele părți. Celelalte două, după o scă
dere bruscă a potențialului de joc ai 
echipei române, n-au mai avut istoric, 
ele desfășurîndu-se într-un singur 
sens, acela al sprintului spre decizie 
purtat implacabil de olandezi.

Să rememorăm cîteva secvențe din 
acest prim set, singurul de reținut. 
2—0 din start după un break făcut 
pe serviciile încă nesigure ale lui 
Okker. Apoi 2—1 și 2—2 cînd Hără- 
dău, la serviciu, este oprit de la pri
ma sa mișcare de către arbitru pen
tru „greșeală de picior". A cîntărit 
foarte mult, sintem siguri, în indexul 
de comportare a tinărului nostru de

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). Ex
presia ..să organizăm mari competiții 
sportive și în provincie". prezentă în 
planul unor federații, nu se potri
vește în cazul «Tocurilor balcanice de 
volei. Pentru că Timișoarei, aseme
nea mai tuturor orașelor țării, nu 
i se mai poate atribui expresia „pro- 
vincie“ în înțelesul clasic. De pildă, 
hotelul „Continental". unde vor fi 
cazate delegațiile sportive, ce vor fi 
întîmpinate cu steagurile națiunilor 
participante și cu cunoscuta urare 
românească ..Bun sosit“. este o con
strucție deosebit de elegantă și mo
dernă. Sala „Olimpia**, de asemenea 
un edificiu arhitectural impunător, 
creează ambianța necesară unui mare 
turneu sportiv, oricare ar fi exi
gențele. Sub „bagheta magică44 a 
maestrului Toader și a colegilor săi 
de la I.A.B.S., sala a îmbrăcat haina 
de sărbătoare, care va bucura deo
potrivă pe oaspeți și pe spectatorii 
care, sîntem siguri, vor popula pînă 
la refuz tribunele în toate zilele de 
.1 oc.

Comisia de organizare a Balcania
dei, de sub conducerea tovarășului 
George Micota, primarul municipiu
lui Timișoara, și care mai cuprinde 
cadre cu munci de răspundere din 
instituțiile și organizațiile județene și 
municipale cu atribuții în domeniul 
sportului, ca și din C.N.E.F.S. și 
F.R.V., a desfășurat o muncă prodi
gioasă. prevăzînd totul pînă în cele 
mai mici amănunte. Două mari pa
nouri, instalate în locurile cele mai 
frecventate din oraș, circa 2 000 de 
afișe, precum și 1 500 de fluturași, 
iar în centru o vitrină cu fotografiile 
part ici panților popularizează compe
tiția. S-a stabilit ca „semnalul44 jocu
rilor să fie prima frază din cînte- 
cul „Ana Lugojana**, s-au tipărit 
programe și ș-a pus la punct festi
vitatea de deschidere, care va avea 
loc luni după-amiază.

Șase întreprinderi timișorene patro
nează delegațiile participante, iar 
programul extrasportiv prevede, în
tre altele, turul orașului, un specta
col folcloric și alte acțiuni, ce vor 
prilejui oaspeților momente de în- 
cîntare și posibilitatea de a cunoaște 
o parte din viața și realizările po
porului nostru.

Orașui de pe Bega. ora^ al florilor, 
este gata pentru începerea Balcania
dei de volei.

PE MICUL ECRAN

Astăzi, de la ora 15, se vor 
transmite in direct, de la Sche- 
weningen, ultimele partide ale 
meciului : Ovici — Hordijk și 
Năstase — Okker.

nou la al doilea său tur de servicii 
(4_3), apoi 4—4 și seria ghemurilor 
dîrz disputate aduce setul in prelun
giri : 4—5 (pe serviciul lui Okker), 
5—5 (Năstase), 6—5 (Hordijk). Acesta 
a fost ultimul moment de superiori
tate evidentă a cuplului român. După 
acest nou break, perechea noastră s-a 
dezomogenizat total, pierzînd treptat 
întreaga eficiență. La ghemul urmă
tor Hărădău servește, iar cînd tabela 
de scor arăta 30—30, mai purtam spe
ranțe, dar erau ultimele. 6—6, 6—7,

iar la femininLa masculin s-au disputat pînă acum 6 ediții,
onoare al învingătorilor figurînd următoa-doar 5, pe tabloul 

vele echipe :
de

MASCULIN FEMININ

1946
1947
1948
1970
1971
1972

— București :
— Tirana :
— Sofia :
— Atena :
— Sarajevo :
— Sofia :

ROMÂNIA 
Iugoslavia 
Bulgaria 
Bulgaria 
ROMÂNIA 
Bulgaria

ROMÂNIA
Iugoslavia
Iugoslavia

ROMÂNIA
Bulgaria

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA ROLAND GARROS

PE MICUL ECRAN
Redacția sport a Televiziunii ne-a 

informat că iubitorii voleiului vor 
putea urmări, pe micul ecran, evolu
țiile echipelor României. Iată progra
mul :

luni — ora 16: România — Grecia 
(m) — transmisiune directă

miercuri — ora 16: România — Iu
goslavia (f) — transmisie directă ; 
ora 22.40 : România — Iugoslavia 
(m) — înregistrare

vineri — ora 10: România — Turcia 
(f) — transmisie directă; ora 16,30 : 
România — Turcia (m) — transmisie 
directă

sîmbătă — ora 16: România — Bul
garia (f) — transmisie directă ; om 
23,40: România — Bulgaria (m) — în
registrare

ILIE NASTASE
AU FOST DESEMNAȚI 

CA ARBITRI...

tenisului vor încerca o 
nostalgie anul acesta 
duce la arena Roland 

„interna-

DOUĂ «II i\ „REGATA PANMOVO

Federația română de specialitate 
ne-a comunicat numele arbitrilor ro
mâni care vor conduce partide în ca
drul Jocurilor Balcanice. Aceștia sînt: 
Dumitru Radulescu, Victor Ranghet, 
Valerian Arhire și I. Nicolae

Am primit, de asemenea, și 
partea federației turce numele 
trilor deplasați la Timișoara: 
Aydinat și Ismail Esenien.

din 
arbi- 
Ozcr

Mircea COSTEA

SOFIA. 19 (prin telefon), 
artificial Pancearevo, aflat 
de Sofia, au Început întrecerile 
cadrul celei de a Xl-a ediții a „Regatei 
internaționale Pancearevo". la startul 
căreia s-au aliniat schifiști și schi- 
fisle din Algeria. Grecia, iugoslavia. Ro
mânia, R. D. Germană, U.R.S.S. și Bul
garia. Echipajele au oferit întreceri 
atractive și dîrz disputate, urmărite de 
lin mare număr de spectatori.

Schifistele românce. comportîndu-se 
foarte bine, au obținut victoria in doua 
probe, iar in alte trei curse s-au 
clasat pe locul secund.

La 8 + 1. echipajul nostru a dominat 
cursa intr-o manieră impresionantă.

Pe lacul 
la 15 km 

din

ia cap la cap și cîștigînd 
substanțial.

conducînd de 
cu un avans _______ ,___

O comportare la fel de bună a avut 
și echipajul de 4-j-l vîsle, 
ioana Tudoran, Elisabeta 
Bărdaș, Cornelia Blidaru - 
dache, care a depășit 
după ce, la fel ca șl 
8-1-1 s-a menținut în 
gul traseu de 1 00o m.

Locurile secunde au 
tru România de 
la schif simplu, de Teodora Boicu 
M. Sîngeorzan ia 2 vîsle,_ precum și de 
echipajul de 4-1-1 
tinuă astăzi.

alcătuit din
Lazăr. Doina 

Rodlca ior- 
barca Bulgariei 
echipajul de la 
frunte pe între-

fost obținute pen-
Marioara Sîngeorzan 

și

rame. întrecerile con-

TOMA HRISTOV

CONCURSUL DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

cord mondial ? Așa, 63.64 reprezintă 
doar media 
Ori cu 
la 65 ni.

— Da I 
talentatei 
tina Menis să-și realizeze intențiile I

Parcă a zîmbit și Argentina...

5,00 m. 2. D. Piștalu (Dinamo)
3. Cr. Ivan (Dinamo) 4,50 m, 4.

Buc.) 4,50 m, 5. C.
4,40 m ; TRIPLU :

A 26-a ETAPĂ DIN DIVIZIA A
DOMINATA DE DERBY—UL

I.E.F.S UNIVERSITATEA
Astăzi, in divizia A de handbal, sînt 

programate jocurile etapei a 26-a. atit 
la feminin, cit și la masculin. Runda 
este dominată de derby-ul feminin
I. E.F.S. — Universitatea Timișoara, de
cisiv pentru cucerirea titlului de cam
pioană a țării. Meciul are loc pe tere
nul Tineretului, cu începere de la ora
II, 30. Un alt meet se dispută pe terenul 
Constructorul. de la ora 10, in care

DE HANDBAL
FEMININ

TIMIȘOARA
handbalistele de la Universitatea Bucu
rești primesc replica echipei Construc
torul Timișoara. Pe terenul Steaua, 
de la ora 9, Steaua va întîlni echipa 
CAROM din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Celelalte întilniri ale etapei se desfășoa
ră în mai multe orașe din țară.

Ieri, la Sibiu. în cadrul Diviziei A 
masculine : Independența Sibiu — Di
namo București 8—11 (5—4).

Pasionații 
adevărată 
cînd se vor 
Garros, pentru a urmări 
ționalele" Franței. Vechiul complex 
sportiv va fi demolat anul viitor, 
pentru a face loc unui nou Roland 
Garros care, din păcate, nu va fi 
însă gata decit în 1976. Actualul 
stadion a fost construit în mare gra
bă în 1928, pe vremea cind „muș
chetarii" tenisului francez — Henri 
Cochet, Rene Lacoste, Jean Borotra, 
Jacques Brugnon — au luat „Cupa 
Davis" americanilor și cind a fost 
nevoie să se găsească un cadru demn 
pentru „Challenge-round". Apoi, re
numitul turneu internațional, orga
nizat în fiecare an, a primit titlul 
oficios de Campionat mondial pe te
ren cu zgură, titlu deloc uzurpat, 
pentru că învingătorii marii com
petiții de tenis de la Roland Garros 
de după război, se numesc — prin
tre alții — Drobny, Rosewall (în 
1953 și apoi la un interval de 15 
ani, în 1968), Hoad. Trabert San 
tana și Laver.

NEWCOMBE 
Șl „MARELE ȘLEM"

Alegerea capilor de serie s-a do
vedit foarte dificilă, cu atit mai 
mult cu cît rezultatele turneelor 
care s-au succedat săptămînă după 
săptămînă au fost destul de necon
cludente. Stan Smith este acela care 
poartă nr. 1. El a dominat începu
tul sezonului, iar bucureștenii nu au 
uitat calmul său, măiestria arătată

circuitul profesionist pentru a juca 
din nou în „Cupa Davis" pentru 
Australia și pentru a-și pregăti am
bițiosul proiect, de a reuși „marele 
șlem“, adică să cîștige cele patru 
mari turnee ale lumii (numai ame
ricanul Donald Budge în 1938 și Rod 
Laver în 1962 și 1969 au reușit acest 
lucru). El a luat o primă opțiune, 
cîștigînd în iarna aceasta campiona
tele Australiei, la care n-au parti
cipat, ce-i drept, cei mai buni ju
cători.

AȘII PENTRU PRIMA OARA 
ÎMPREUNA

Corespondență specială
din Paris pentru
„SPORTUL"

finala „Cupei Davis". Numărul 2

concursurilor din 1972.
trebuie s-o urc anul acesta 

Yli înțelegi ?
Și îi urăm ambițioasei, 

și sîrguincioasei Argen-

SECRETUL NATALIEI ANDREI...

Natalia Andrei a făcut. în com
pania Măriei Linca, o cursă superbă 
și a realizat un rezultat bun. 
dorește oare această tînără 
ranță a atletismului nostru în 
sezon?

Antrenorul mi-a planificat 
1973 o performanță de 4:16.0 la 

acesta este un secret 
să mă apropii cît 

Asta pentru 
trebui să mă obiș- 
că „bariera" va 
La meciul din 
vreau să realizez

Ce- și 
spe- 

acest

pen-
tru
1 500 m. Dar, 
al meu, vreau 
mai 
că. în 
nuiesc 
trebui 
R. F.
un nou record național (n. n. recor
dul actual este de 4:14,8). Am spe
ranțe că voi reuși. Pe cel vechi 
l-am obținut tot într-o întîlnire cu 
lî. F. Germania, anul trecut pe 
„Republicii". Așa

meu, 
mult de 4 minute, 

cu rinei, va 
cu gîndul 

învinsă. 
Germania

că...

FIȘIER
Gh. Dulgherii

2. Gh. Zamfi- 
Ad. Darvaș (Poli. 

. .. Mitrofan (Dinamo)
5. Ah' Munteanu (Dinamo) 10,8 

Nemeș (Dinamo) 10,9 ; 400 m :
Al. SSlcudeanu (Dinamo) 47,5; 1 500 m: 
p. Lupan (Steaua) 3:45,1.

Onescu (Rovine Craiova) 3:45.9, 
Sirbu (C.A.U.) 3:49,1, 4. A.
(C.A.U.) 3:50,0. 5. 1

BĂRBAȚI : 101) m : 1. 
(Inst. Ped. Pitești) 10.7, 
rescu (Steaua) 10.8, 3. z 
Timiș.) 10.8, 4. S. 
10,8. " 
6. C.
1.
1. 2. N. 

3. Ad.
>»,x, «. Dinescu

(V. .0.0.) o.jv.u. J. I. Bichea (C.S.M. Si
biu) 3:50,6. 6. N. Voicu (Metalul) 3:52,4 ; 
io 000 m : 1. Nicolae Mustață (Dinamo) 
20:07,4 ; 110 mg : 1. E. Sebestien (Steaua) 
13.9, 2. N. Perța (Steaua) 13,9. 3. V. 
Teașcă (C.A.U.) 14.4. 4. N. Petcu (C.A.U.) 
14,i., 5. I. Glavă (Poli. Timiș.) 13.0. «.
l. Crisan (Lie. 11 Cluj) 15.1: ÎNĂLȚIME: 
1 C. Dosa (Inst. Ped. Tg. Mureș) 2.10
m. 2. M. Purice (C.A.U.) 2.05 m, 3. C.
Seafes (C.A.U.) 2.05 m. 4—5. Z. Szy- 
g.ildo (Steaua) și M. Mitilecis (I. C. 
Oradea) 2.00 m, 6. c. Antal (Șc. sp. O- 
radea) m ; Prăjină : Ligor

15.0.

(C.A.U.) 
4,60 m, 
M. Voicu (C.S.S.
Anton (Steaua) 4,40 m ; TRIPLU : 1.
S. Ciochină (Metalul) 16.36 m. 2. V. 
Dumitrescu (Dinamo) 15,78 m, 3. D. ior- 
dache (Rapid) 15,53 m. 4. Er. Rotaru 
(C.S.U. Brasov) 14.93 m. 5. C. Bădol 
(C.A.U.) 14.38 m, 6. M. Calimente (Poli- 
Timiș.) 14.62 m ; greutate : 1. Ad.
Gagea (Dinamo) 17,12 m, 2. M. Iordan 
(Dinamo) 16.94 m, 3. V. pop (Metalul) 
15,92 m, 4. P. Neagu (Lie. 35 Buc.) 15,50 
m, 5. C. Csakany (C.S.M. Cluj) 14.68 
m, 6. C. Buzu (C.A.U.) 14,52 m ; SULIȚA: 
1. D. Silaghi (Steaua) 
Petra (Steaua) 72,96 m, 
lea (Șc. sp. Reșița) 70,52 
(C.S.M. Sibiu) 68,18 m, 
(C.S.M. Suceava) 
teanu (Viitorul G. Humorului)

FEMEI : 100 m :

73,92 m, 2. M. 
?. Gh. Mege 

m, 4. C. Raduly
5. C. Grigoraș 
m. 6. V. Mun- 

68,06 m.
  __  ___ — Marioara Lazftr 

(Poli. Timiș.) 11,8, 2. Mariana Condovlcl 
(Metalul) 11.9, 2. Laura Ratz (Metalul) 
12.1, 4. Mariana Niculescu Gheorghiaș
(C.S.O. Oradea) 12.1, 5. Elenora Mono- 
ranu (C. A. Roman) 12.1, 6. carmen Eno 
(C.A.U.) 12,.1 ; 400 m : 1. Niculina Lungu 
(LEA C-lung) 55,1 — record junioare II, 
2. Leontina Sălaj an " ’ “ v
56.5, 3. ~ ~
56.6, 4.
56.7, 5.
Aurelia . . A ,
1 500 m : 1. Natalia Andrei (U. Craiova) 
4:18,4, 2. Maria Llncă (Metalul) 4:18,5. 3 
Viorie,a Neagu (C.A. Roman) 4:22.4 —
record junioare I, 4. Maricica Puică (Di
namo) 4:20.6, 5. ioana Arășanu (Steaua) 
4:25,5, G. Claudia lacob (C.S.M. Pitești) 
4:27,2 ; 100 mg. : 1. Martha Szatmari
(Inst. Ped. Tg. Mureș) 14.1, 2. Elena
Mirza (Dinamo) 14,2. 3. Valeria Bidu- 
leac (Constructorul) 14.2. 4. Mariana Ne- 
delcu (Șc. sp. Cluj) 14,2, 5. Anca Hoi- 
nărescu (U. Cluj) 14,2, 6. Niculina Ma
nea (Metalul) 14,G. în afară de con
curs. Valeria Bufanu 13.1 ; LUNGIME :
1. Viorica Viscopoleanu (Steaua) 
m, 2. Alina Gheorghiu (Steaua) 6.22 
Doina Spînu (Șc. sp. Pitești) 5,98 
Florica Boca (C.A.U.) 5,78 m, 5. 
rina cătmeanu (Metalul) 5.72 m. 6. 
Hoinărescu (U. Cluj) 5,71 m, 7. î 
Cubleșan (U. Cluj) 5.71 m ; DISC : 
Argentina Menis (Dinamo) 63,64
2. Olimpia Cataramă (Muscelul C-lung) 
59.10 m, 3. Valentina Cioltan (Muscelul 
C-lung) 48.90 m, 4. Ștefania Lesenciuc 
(Dinamo) 46.80 m. 5. Florența ionescu 
(Rovine Craiova) 45.G2 m. 6. Mariana Nan 
(LEA C-lung) 44,94 m.

★
Concursul continua astăzi. pe sta- 

dionui Republicii, de la ora 16,10.
Pe circuitul din strada Maior Coravu 

(lingă stadionul 23 August), de la ora 
9 are loc cea de a V-a ediție a com
petiției internaționale de marș pe 20 km.

68,06

1.

(Lie. 3 B. Mare) 
Bella Duculescu (I.EA C-lung) 
Maria Bădițoiu (C.S.U. Brașov) 
Doina Bădescu (Rapid) 56,7, 6. 
Filip (Lie. 3 B. Mare) 56.8 ;

6,26 
! m, 3.
m, 4. 

Do-
Anca 

Sanda 
1. 

m.

:: &
Fază din jocul București II 
Atac la poarta oaspeților.

Moscova, ciștigat de formația
Foto : Ion

noroc 
arena 

însă

Anul acesta, parizienii au 
în revederea lor de adio cu 
de beton puțin confortabilă, 
înclntătoare, cu aleile sale înflorate. 
Toți așii tenisului vor fi prezenți 
aici, cu excepția celui care este toc
mai unul dintre favoriții amatorilor 
parizieni ai sportului alb, Ken Rose- 
wall. El resimte oboseala unui tur
neu de două săptămâni pe teren cu 
zgură care rămîne suprafața de 
joc cea mai dificilă.

Cit privește pe ceilalți însă, este 
pentru prima oară în cursul anului, 
cînd jucătorii cei mai buni din lume 
sînt reuniți într-un singur turneu, 
tn aceste condiții organizatorii s-au 
văzut constrînși să accepte ca pri
mele două tururi să se joace după 
sistemul „cel mai bun din trei se
turi", iar pe tot parcursul turneu
lui să funcționeze regula tie-break- 
ului. Totuși, turneul rămîne unul 
dintre cele mai remarcabile, după 
cel de la Wimbledon, al cărui loc 
de frunte este incontestabil.

in
a fost atribuit lui Ilie Năstase care, 
în 1972, a fost rivalul cel mai peri
culos al americanului. Parizienii îl 
îndrăgesc mult pe Năstase, tenisul 
său inspirat, fantezia sa. Ei își 
amintesc de frumoasa finală pe care 
el a jucat-o in 1971, contra ceho
slovacului Kodes. Pe de altă parte, 
Năstase va trebui să-i facă să uite 
eliminarea sa prematură de către 
italianul Panatta. anul trecut. Logica 
ar vrea, deci, ca Smith și Năstase 
să se regăsească în finală, dar dru
mul este presărat cu capcane, in 
acest tablou final, care reunește 
128 jucători. Va trebui ca ei să se 
înfrunte mai întîi cu Rod Laver. 
Australianul nu are, probabil, ace
leași veleități de victorie (o rană 
dorsală îl handicapează adesea), 
însă el poate încă să se impună în 
fața celor mai buni. Mai este apoi 
John Newcombe. El s-a retras din

ALBUL NU MAI 
E OBLIGATORIU I

Atracția turneului constă și In 
marele număr de cîștigători posi
bili. printre aceștia figurînd și 
Arthur Ashe (cu rezultate inconstan
te, dar deseori inspirat la Paris), 
Jan Kodes (dublu ciștigător la 
Roland Garros, în 1970 și 1971), spa
niolul Orantes. americanii Connors 
șt Richey etc. Fără îndoială, îi va fi 
greu celui mai bun jucător francez, 
Patrick Proisy, să ajungă în finală, 
ca anul trecut. Sarcina va fi difi
cilă și pentru învingătorul său din 
1972, spaniolul Andres Gimeno, care 
nu a mai cunoscut de atunci suc
cesul.

La femei, o singură absență, însă 
de marcă, Billie Jean King, dețină
toarea titlului. Se așteaptă o con
fruntare între australianca Evonne 
Goolagong și Chris Evert (S.U.A.).

Un fapt inedit al turneului îl va, 
constitui culoarea. Pentru prima 
dată, ținuta albă a jucătorilor nu va 
mai fi obligatorie. De ce să nu se 
dea un aer de veselie unui stadion 
care își serbează ultima sa aniver
sare ?

GILLES DELAMARRE

ECHIPELE FRANȚEI, R. F. GERMANIA Șl ITALIEI5

CALIFICATE IN TURUL URMĂTOR AL „CUPEI DAVISu

moscovită.
mihâica ------------------------------------

REZULTATE SCONTATE ÎN ETAPA A ll-a
„TURNEULUI CAPITALELOR" LA HANDBAL

In celelalte meciuri din cadrul 
turilor de finală ale 
na europeană, 
rea : GRUPA A : Zagreb : Iugoslavia 
— N. Zeelandă 1—2 (după ce lovano- 
vici a pierdut la Parun. Franulovici a 
ciștigat partida întreruptă cu Fairlie 
cu 6—2. 7—9, 2—6, 6—2, 6—1. tn schimb, 
cuplul Parun — Fairlie a dispus de 
Franulovici — lovanovicl cu 6—0, 6—3, 
6—4), Budapesta; Ungaria — U.R.S.S. 
1—2 (Kakulia l-a învins pe Taroczy, iar 
Metreveli pe Baraniy cu 6—2, 6—2, 6—4; 
la dublu : Taroczy, Machan — Metre
veil. Lihaciov 10—8, 6—2. 2—6, 6—0),
Oslo : Norvegia — Franța 0—3 (punctu
lui adus de Proisy i s-au adăugat cele 
obținute de Jauffret în fața lui Melan-

sfer-
„Cupei Davis", zo- 

sltuația este următoa- 
A : ~

der cu 6—0, 6—3, 6—2 șj 
Chanfreau — N’Godrella 
versarilor lor, Moe
7—5, ‘ . ____ _ . .................  ,
R.F. Germania — Anglia 3—0 (Fassben
der, Pohmann — Taylor. Lloyd - “ 
4—6, 6—3, 6—4), Cairo :
Cehoslovacia 0—2 (Kodes a ciștigat la 
Mahmoud, iar Hrbec ia El Shafel cu 
8“—6, 6—4, 3—6, 4—6, 13—11). Reggio Emi
lia : italia — Bulgaria 3—0 (Bertolucci, 
Panatta — Pampulov, Pampulov 6—2. 
7—5, 6—4), Baastad : Suedia — Spania 
1—2 (după victoria Iul Orantes asupra 
iul Borg, Gimeno a dispus de Bengtsson 
cu 6—4, 6—4. 3—6, 6—8, 6—1. La dublu: 
Bengtsson, Norbert — Orantes, Munoz 
6—3, 6—3, 6—8. 6—3).

de cuplul 
împotriva ad- 

Melander cu 
6—3, 7—5), GRUPA B : Munchen :

6—3, 6—4), Cairo :
7—5,

R.A. Egipt —

Pe terenul Dinamo din București 
s-au disputat ieri după amiază jocu
rile din cadrul celei de a Il-a etape 
a competiției internaționale de hand
bal „Turneul Capitalelor". La fel de 
interesante și atractive- ca și în 
runda precedentă, 
dicat ’ _ " ' . _ .
bun, atît în partidele. masculine, cit 
șl în

In partida de debut a etapei se
lecționata secundă a Bucureștiului 
(antrenor Petrică Nicolae) a întilnit 
redutabila formație a Moscovei, 
din prima repriză, handbaliștii 
cotiți — mai rapizi în acțiuni, 
incisivi și mai insistent! — au 

avans confortabil, care le-a

atractive-
jocurile s-au ri

de această dată la un nivel mai

cele feminine.

încă 
mos-

mis apoi un joc liniștit, fără emoții. 
Cu toate eforturile depuse în repriza 
secundă, bucureștenii au fost ne- 
voiți să părăsească terenul învinși cu 
20-11 (10—3).

Opunînd' două team-uri de forțe 
aproximativ egale, întîlnirea dintre 
echipele feminine ale Varșoviei și 
Moscovei a purtat amprenta echili
brului, ......................
totuși, 
naiul 
ătu-ul 
scorul

Adevărat derby al întrecerilor fe
minine. meciul dintre selecționata 
Bucureștiului și cea a Budapestei a 
polarizat atenția tuturor spectatorilor, 
aceste două echipe fiind, de departe, 
cele mai puternice din turneu. Bucu- 
reștencele au abordat jocul cu multă 
ambiție, reușind să ia, chiar din pri-

handbalistele poloneze vădind, 
o ușoară superioritate în fi- 
reprizelor. Acesta a și fost 

cu care au obținut victoria la 
de 9—7 (5—3).

mele minute, un avans apreciabil a- 
șupra adversarelor lor. Pripeala în 
finalizarea acțiunilor (Hobincu, mai 
ales) a făcut ca echipa antrenqrului 
Dan Bălășescu să înscrie în prima 
repriză un număr mic de goluri 
(scor la pauză 4—1 pentru București). 
La reluare aspectul întîlnirii se 
schimbă, handbalistele din Capitală 
fiind mai precise în aruncări și apă- 
rîndu-se mai dîrz. Ele au obținut 
victoria cu 9—3.

In ultimul meci al zilei, prima e- 
chipă de băieți a Bucureștiului, prac- 
ticînd un joc foarte bun. ă întrecut 
formația Varșoviei cu 17—16, după 
ce la pauză fusese condusă cu 8—6.

Astăzi, incepînd de la ora 9. te
renul Dinamo găzduiește ultimele 
partide ale turneului.

Horia ALEXANDRESCU

TURNEUL DIVIZIONAR

bows®
4, Braboveanu 2. Ber- 
arbitrat V. Radar și

(30—44). 
în care 
departe

Țurcanu 15, Mărgineanu 15, Bury
Marinescu 2, 

I. Petruțiu și

S.
arbitrat 
Atana-

X- 1

Craioveanca Natalia Andrei conduce plutonul alergătoarelor de la 1500 m, urmată de Maria Linca, Maricica 
Puică și Ioana Arășanu

Ieri, in sala Floreasca, s-au. dispu
tat meciurile contînd pentru etapa 
a XXVI-a a campionatului masculin 
de baschet. Iată rezultatele înregis
trate :

FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA CLUJ 85—64 (32—40). în 
minutul 10, Politenica conducea cu 
27—11, pentru ca în min. 28, Farul 
să aibă 11 puncte avans : 55—44 ! Au 
marcat : loan 2, Popovici 8, Ivascen- 
co 4, Pașca 13, Purcăreanu 18, Ca- 
raion 6, Spînu 12. Bănică 2 pentru 
Farul, respectiv Banu 11. Moraru 4. 
Moisin 6, Barna 20, Olușteanu 6, 
Vidican 8 și Roman 7. Au 
satisfăcător D. Chiriac și A. 
sescu.

STEAUA — RAPID 73—65 
Început surprinzător de meci, 
Steaua evoluează mult prea _____
de valoarea reală. în min. 6 Rapid 
conducea cu 18—4, iar în min. 11 cu 
30—7 ! Am asistat. din păcate, la 
momente penibile, punctate de pro
teste, vociferări, ieșiri nervoase. în
treruperi prelungite. Principalele 
cauze : arbitrajul slab și mari ca
rențe disciplinare ale jucătorilor 
(Vlădescu — Rapid — a fost penali
zat cu două faulturi tehnice). Au 
marcat : Tarău 13, Grădișteanu 2.

RENE DILLEN (Belgia) ÎNVINGĂTOR

ÎN ETAPA A X-A A CURSEI PĂCII
WLOCLAWEC, 19. Etapa a 

„Cursei Păcii* desfășurată 
pe ruta Nieporec — Wloclawec 
km) a dat cîștig de cauză 
belgian Renă Dillen. un tînăr 
și cu un sprint irezistibil.

Pe cea mai mare parte a etapei s-a 
mers în grup. însă extrem de rapid. 
Abia cu cîțiva kilometri înaintea so
sirii pe stadionul din Wloclawec, patru 
alergători și anume Kaczmarek (Polo
nia). Behuef (Franța), Dillen (Belgia) 
și Smith (Olanda) se rup de pluton și 
iau un avans de cîteva sute de metri, pur
tătorul tricoului galben, polonezul Ryszard 
Szurkowski. sprintează însă puter
nic după fugar, trage plutonul după 
el, dar pînă la sosire nu mai are timp

BASCHET

Savu 18, Pîrșu.4, Cernat 16, Dumitru 
2, Oczelak 18 pentru Steaua, respec
tiv Vintilă 2, T. Stănescu 8, D. Stă- 
nescu 2, Tursugian 4, Simulescu 2, 
Gr. Popescu 27, Predulea 5, Vlădescu 
15. Au arbitrat I. Știrbu și E. Ni
culescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 
ACADEMIA MILITARĂ 99—6" 
(42—47). Au înscris Czmor 39, Cîm- 
peanu 22, Roxin 4, Mănăilă 8, Gal 
5, Minius 14, Chirluță 1. Weber 6 
pentru Universitatea, respectiv Milea 
15, l ui ^ni-U <■„ maigu! 
5, Nicolescu 6, Papo 2, 
Neagu 9. Au arbitrat 
A. Atanasescu.

X-a a 
sîmbătă, 

(154 
rutierului 

talentat

MASCULIN

(46—36). Clujenii au realizat o par
tidă bună, ei reușind să se detașeze 
cu destulă ușurință de colegii lor din 
București datorită, în special, apor
tului adus sub panou de Demian, 
preciziei aruncărilor de la semidis- 
tanță și plusului de tenacitate în 
sistemele de apărare folosite (om la 
om și zonă). Jucătorii de la Poli
tehnica, distanțați din primele mi
nute, nu au avut capacitatea de a 
remonta handicapul, deși ei au avut 
o evoluție satisfăcătoare. Âu înscris 
Demian 36, Riihring 18, Zdrenghea 
16. Schuller 10, Kun 6 pentru „U“, 
respectiv Czell 12, Posa 12, Anasta- 
siu 24, Dudescu 6. Dragnea 10, Rusu 
4, Troacă 4. Au arbitrat bine C. Ne- 
gulescu și N. Iliescu.

să-i prindă pe evadați. „Bătălia" la ca
pătul etapei este cîștigată de Rene 
Dillen. cronometrat cu 3h 11:12. pe 
locurile următoare s-au clasat : 2.
Kaczmarek (Polonia). 3. Behuef (Fran
ța) , 4, Smith (Olanda) toți în același 
timp, 5. Szurkowski (Polonia) 3h 11:15. 
6. Szozda (Polonia). 7. Lihaciov 
(U.R.S.S.). 8. Kreszowiak (Polonia), 9. 
RObberechat (Belgia). io. Danquillau- 
me (Franța). 11. C. Grigore (România) 
— același timp.

T11 clasamentul general continuă să 
conducă Ryszard Szurkowski (Polonia) 
cu 30h 12:20. îl urmează compatrio
tul său Szozda 30h 14:54. apoi 3 Liha- 
ciov (U.R.S.S.) 30h 18:10. 4. Kaczmarek
(Polonia) 30h 13:18. 5. Gorelov (U.R.S.S:) 
30h 19:07. Tn clasamentul genera] pe e- 
chipe conduce Polonia, urmată la 12:34 
de U.R.S.S.

Pînă Ia închiderea ediției nu ne-au 
parvenit locurile ocupate de ceilalți 
cicliști români în această etapă. Astăzi, 
are loc etapa a Xl-a, Wloclawec — Poz
nan, 160 km.

★
N. R. Așa cum 

contratimp — ________
(40 km) — disputată vineri _ _
examen greu pentru rutierii noștri, pe 
care n-au reușit să-1 absolve onorabil. 
Deși fusesem asigurați de către condu
cătorul delegației că, pînă la proba de 
contratimp cicliștii români vor acu
mula un avans care sâ-i pună la adă
post de surprize, echipa României a re
trogradat la locul XI, Aceasta pentru 
că alergătorii români au realizat rezul
tate submediocre. ‘
pei :

X. Szurkowski ________ _ _________ _
Vasile Teodor la 4:32 : ...53. Alex. So- 
fronie la 4:57 : ...59. Vasile Selejan ta 
5:34 ; ...68 Nicolae Andronache ta 6:29 : 
...71. Ion Cernea la 6:42 ; ...88. Constan
tin Grigore la 11:17.

am prevăzut, etapa de 
Strachowice—Radom 

t a fost un

Iată clasamentul

(Polonia) 54:04 :

eta-
...49.

MERCKX CIȘTIGĂ PRIMA 
ETAPA DIN TURUL ITALIEI

După etapa prolog, în Turul Ita
liei a avut loc ieri, prima etapă, 
Verviers (Belgia) — KSln (R.F.G.) 
pe o distantă de 137 km. In sprin
tul final, Eddy Merckx i-a învins 
pe Karstens, van I inden și Dancclli 
— cronometrați toți în 3h:09,20. în 
clasamentul general conduce 
Merckx.

95—74 (53—40).
Niculescu 15, 
16, Haneș 10.

Novac 
res-

10,

— I.E.F.S, 
Popa 21. 
Georgescu
1, Diaconescu 8, 
2 pentru Dinamo, 

, '■ ’ . Molnar 22, Țucunel
Chircă 8, Nagy 6,_Dochia 6, A. Mol
nar 2, Mihuță 
ceanu 14. Au
I. Dinescu.

DINAMO 
Au înscris 
Cernea 12, 
Chivulescu 
10, Visner 
pecii v L.

UNIVERSITATEA CLUJ — PO 
LITEIINICA BUCUREȘTI 86—72

VOINȚA BUCUREȘTI — I.C.H.F.
102—72 (54—37).

Programul zilei de azi : sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 8: Poli
tehnica Cluj — Academia Militară, 
I.C.H.F. — „U“ Cluj, „U“ Timișoara 
— Voința, I.E.F.S. — Farul, Politeh
nica București — Steaua, Rapid — 
Dinamo.

Radu TIMOFTE
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