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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, 
IN ITALIA

Festivitatea de la aeroportul Ciampino, sentimentele de prietenie 
manifestate de cetățenii Romei, înaltele onoruri militare de la Palatul 
Quirinale, omagiul adus președintelui Nicolae Ceaușescu de șefii misiu
nilor diplomatice ai unor țări de pe toate continentele, atmosfera de 
cordialitate care a caracterizat prima convorbire dintre cei doi președinți, 
schimbul de decorații, depășind prin semnificații un act protocolar, ele 
atestînd trăinicia relațiilor reciproce, cuvintele de caldă ospitalitate rostite 
de președintele Giovanni Leone la fastuosul dineu oferit in cinstea soli
lor poporului român, totul, dar absolut totul lasă să se întrevadă încă 
din prima zi a vizitei că ea a început sub cele mai bune auspicii, că 
așteptările celor două popoare, încrederea lor în succesul deplin al 
convorbirilor la nivel înalt româno-italiene se vor împlini.

Suni la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a plecat spre capitala Italiei, unde, 
la invitația președintelui Giovanni 
Leone întreprinde o vizită oficială — e- 
veniment de seamă in dezvoltarea 
tradiționalelor legături româno-ita- 

liene.
Președintele Consiliului de Stat 

este însoțit de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor exter
ne, loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de 
consilieri și experți.

★
... După un zbor de două ceasuri, 

timp în care a fost survolat terito
riul Iugoslaviei prietene, nord-estul

șl centrul Italiei; avionul preziden
țial, arborînd în fața carlingei ste- 
gulețe cu tricolorul român și cel ita
lian, aterizează pe aeroportul Ciampi- 
no-vest, la ora 14,00, ora locală, fiind 
escortat de la graniță de reactoare 
ale forțelor aeriene ale țării gazdă. 
Clădirea aerogării este împodobită 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări. Sub cerul de mai, răsună sal
vele de tun, în semn de salut.

Au venit să intîmpine pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, pe tovară
șa Elena Ceaușescu, să le adreseze 
urarea de bun venit președintele 
Republicii Italiene, Giovanni Leone, 
împreună cu soția, Vittoria Leone, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, președintele Curții 
Constituționale, Francesco Paolo Bo
nifacio, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministru al apărării,

Mario Tanassl; ministrul afacerilor 
externe, Giuseppe Medici.

De asemenea, pe aeroport se află 
miniștri, subsecretari de stat, depu- 
tați și senatori, alte oficialități civile 
și militare.

Sînt de față Iacob Ion’așcu, amba
sadorul României la Roma, membri 
ai ambasadei și ai agenției comercia
le a țării noastre, conducerea „Bi
bliotecii române" din capitala Ita
liei.

Au venit, totodată, să salute pe 
șeful statului român ambasadorul 
Italiei la București, Antonino Resti- 
vo, decanul corpului diplomatic, 
monseniorul Romolo Carboni, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
Roma și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt intîmpinați de 
președintele Giovanni Leone și de 
soția sa, doamna Vittoria Leone. Cei 
doi șefi de stat se salută cu cor
dialitate, își string cu căldură mîi- 
nile, Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Italiei.

Președintelui Consiliului de stat 
șl tovarășei Elena Ceaușescu ie sînt 
prezentate personalitățile oficiale 
italiene venite în întîmpinare.

Apoi, cei doi președinți trec în 
revistă garda de onoare, echipată In 
ținută de paradă.

La rîndul său, șeful statului ro
mân face prezentarea persoanelor
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La 30 mai 
OPTIMILE 

DE FINALĂ 
ALE „CUPEI 
ROMÂNIEI", 
LA FOTBAL

După cum s-a anunțat, opti
mile de finală ale „Cupei Ro
mâniei" se vor desfășura in 
ziua de 30 mai. Iată localitățile 
care vor găzdui partidele :

BUZĂU s F. C. Galați — 
Petrolul ; PLOIEȘTI : Cons
tructorul Galați — Dinamo | 
SIBIU : Știința Petroșani — 
Steaua ; MEDIAȘ : Chimia Rm. 
Vilcea — C.F.R. Cluj ; DRO- 
BETA TR. SEVERIN : Metalul 
București — U.T.A. ; BUCU
REȘTI : F. C. Constanța — 
F. C. Argeș ; BRAȘOV : Spor
tul studențesc — „U“ Cluj j 
GALAȚI : Sport Club Bacău 
— Rapid București.

Toate meciurile vor începe 
la ora 16.30.

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI NOSTRU 

ECHIPA DE JUNIOARE A ROMÂNIEI 
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA POPICE

Echipa masculină a țării noastre s-a clasat pe locul IV

pentru Îndeplinirea prevederilor hotărîrii plenarei c. c. al p. c. r.

RĂSPUNDERE SPORITA Șl RIGHȚA DIN PARTEA SlfflCATtlOR 
PENTRU ORGANIZAREA Șl REZVOLTAREA EDUCAJIEI FIZICE 

Șl SPORTULUI ÎN ÎNTREPRINDERI SI INSTITUȚII
Apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al 

P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a.c., cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și spartului a 
constituit, pentru sindicate, asociații 
și cluburi sportive din întreprinderi 
și instituții, cit și pentru salariați, 
un eveniment de prim ordin. Ea a 
fost primită cu multă însuflețire și 
cu o deosebită satisfacție, a întrunit 
deplina adeziune a tuturor iubitorilor 
sportului, a maselor largi de acti- 
viștȚ sportivi și oameni ai muncii, 
a făcut și continuă să facă obiec
tul unor dezbateri ample la nivelul 
organelor sindicale — în plenare și 
ședințe de birou executiv ale consi
liilor județene ale sindicatelor, al 
consiliilor asociațiilor și cluburilor 
sportive; al grupelor sindicale, a de
terminat o investigație adîncă în pro
blematica actuală și de perspectivă 
a activității de educație fizică și 
sport, finalizată prin adoptarea unor 
planuri de măsuri operative și vii, 
menite să contribuie Ia înfăptuirea 
prevederilor cuprinse în documentul 
de partid.

O trecere în revistă a activității 
desfășurate în perioada ce s-a scurs, 
de la apariția Hotărîrii ne arată o 
marcantă înviorare a muncii în do
meniul sportului de masă, capitol pe 
care Hotărîrea de partid îl subliniază 
în mod deosebit.

In tot mai multe întreprinderi și 
instituții au avut și au loc numeroase 
inițiative concretizate în acțiuni a- 
dresa-te oamenilor muncii, dar mai 
cu seamă tineretului încadrat în pro
ducție : crosuri, excursii, competiții 
de masă, gimnastică la locul de 
muncă ș.a. Este indiscutabil faptul 
că preocuparea pentru organizarea 
cit mai atractivă și utilă a timpului 
liber al salariațilo-r a crescut, nu nu
mai în amploare, dar și în conținut.

în acest context și în spiritul înal
tei exigențe în care a fost analizată 
activitatea sportivă în plenara C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie a.c., 
Comitetul executiv al C.C. al U.G.S.R. 
a dezbătut recent problemele privind 
modul cum s-au Ocupat sindicatele, 
asociațiile și cluburile sportive din 
întreprinderi și instituții de organi

La baza studențească de la Lacul Tei

UN ADEVĂRAT FESTIVAL
AL SPORTULUI DE MASĂ UNIVERSITAR

duminică pe Lacul Tei: întrecerea
iln moment inedit și pitoresc al concursului popular de canotaj disputat 

canoelor de 10+1 a studentelor.
Foto : Theo MACARSCHI

zarea și desfășurarea educației fizice, 
turismului și sportului de masă și de 
performanță in rînduriie oamenilor 
muncii. S-a scos in evidență, în spi
rit critic și autocritic, în mod deo
sebit caracterul sporadic și puțin 
cuprinzător al acțiunilor sportive de 
masă inițiate, insuficienta preocupare 
a organelor sindicale, la toate nive
lurile, a asociațiilor și cluburilor 
sportive din întreprinderile și insti
tuțiile din mediul urban pentru des
fășurarea unei activități de educație 
fizică care să fie accesibilă maselor 
largi de salariați, întregului tineret. 
De asemenea, s-a arătat insuficienta 
preocupare pentru antrenarea acti
vului obștesc ele a participa cu efi
ciență, răspundere și pasiune la con
ducerea asociațiilor și cluburilor 
sportive, la organizarea activității 
sportive de masă, la rezolvarea a o 
serie de probleme gospodărești, ad
ministrative și materiale ale spor
tului.

In măsurile adoptate cu această o- 
cazie de Comitetul executiv al C.C. 
al U.G.S.R., se 'subliniază răspunde
rea sporită ce revine sindicatelor — 
potrivit Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.R. ■— în dezvoltarea continuă a 
activității sportive în rînduriie sala- 
riaților : spartul, ca parte integrantă 
a procesului de educație a oameni
lor muncii, trebuie să ocupe un loc 
important în activitatea permanentă 
a acestora, ele răspunzind de orga
nizarea și desfășurarea educației fi
zice, turismului, sportului de masă 
și de performanță, de conducerea și 

' îndrumarea activității asociațiilor și 
cluburilor sportive din întreprinderi 
și instituții. In toate problemele ac
tivității sportive, se arată în planul 
de măsuri, organele și organizațiile 
sindicale vor conlucra permanent și 
cit mai eficient cu organele locale 
pentru educație fizică și sport, cu 
organizațiile U.T.C., cu oficiile jude
țene de turism și cu celelalte insti
tuții și organizații cu atribuții in 
domeniul sportului.

Sarcina fundamentală, pe linie de 
sport, a sindicatelor și asociațiilor 
sportive din întreprinderi și insti

tuții va fi, și in viitor, organizarea 
educației fizice și sportului de masă. 
In acest scop, se va acorda atenție 
sporită inițierii cu continuitate a u- 
nor acțiuni sportive și recreative, 
care să fie accesibile întregului tine
ret și salariaților și care să contri
buie la fortificarea organismului a- 
cestora, la dezvoltarea capacității fizice 
și creșterea puterii lor de muncă, la 
prevenirea efectelor sedentarismului 
și ale poluării, la reducerea cazuri
lor de îmbolnăviri, la recrearea fizică 
și psihică. Activitatea sportivă de 
masă va fi orientată și organizată, 
cu prioritate, în aer liber, in scopul 
creșterii influenței și eficienței rfxerci- 
țiilor fizice asupra câlirii și rezisten
ței generale a organismului. Pentru a- 
ceasta, se va pune un accent mai mare 
pe organizarea de excursii, drumeții, 
serbări cîmpenești, crosuri, mers pe bi
cicletă, gimnastică zilnică, culturism, 
practicarea unor ramuri de sport în 
funcție de cunoștințe și condiții ma
teriale (inot, canotaj popular, schi, 
patinaj, volei, fotbal, handbal, tenis, 
tenis de masă ș.a.). Activitatea de 
turism este amplu subliniată în pla
nul de măsuri unde se arată că în 
toate întreprinderile și instituțiile, 
organele sindicale împreună cu orga
nizațiile U.T.C. și oficiile județene 
de turism var sprijini asociațiile 
sportive pentru a dezvolta, ta cadrul 
acțiunii „Amicii drumeției", turismul 
de masă activ, o-rganizînd săptămînal 
drumeții și excursii pe jos, cu bici
clete, pe schiuri, în caravane cu 
autobuze și trenuri la punctele pito
rești și de importanță istorică și e- 
conomică. La sfîrșit de săptămînă, 
sindicatele și asociațiile sportive vor 
organiza, pentru salariați și membrii 
lor de familie, ieșiri la diferite zone 
de agrement, folosind, in acest scop, 
ta mai mare măsură condițiile na-

prof. EFREM CHERTEȘ 
adjunct al președintelui Comi
siei sport si turism a C.C.

al U.G.S.R.

PREROV, 21 (prin telefon). în 
localitate au început de două zile 
Întrecerile campionatelor europene 
de popice la juniori, la care parti
cipă sportivi din 12 țări. Pțima 
probă a competiției continentale, 
cea pe echipe, s-a încheiat cu un 
frumos succes românesc, reprezen
tativa de junioare a țării noastre 
cucerind medalia de aur. Astfel, ti
nerele sportive românce cîștlgă pen
tru a doua oară consecutiv titlul 
de campioană europeană.

Ediția cehoslovacă a C.E. este 
deosebit de disputată,, în confrunta
rea pe echipe, de pildă, formațiile 
sînt departajate în clasament la di
ferențe foarte mici. Cele mai bune 
jucătoare din echipa noastră au fost 
Elisabeta Szilagyi — 408 p d, ea 
s-a numărat printre puținele jucătoa
re care au depășit limita, celor 400 
de popice doborite. Vasilica Pin
ten — 399 p d și Bălașa Mirică — 
395 p d. Celelalte trei componente 
ale formației României au punctat 
după cum urmează : Elena Goncear 
368, Erica Szasz 375 și Eugenia Hol- 
lesch 361. Antrenorul formației în
vingătoare este Teodor Buzea.

lată clasamentul competiției fe
minine : ROMANIA 2306 p d, 2. R.D. 
Germană 2279 p d, 3. Ungaria 2271 
p d, 4. Iugoslavia 2196 p d, 5. R.F. 
Germania 2145 p d, 6. Cehoslovacia 
2121 p d.

La băieți, popicarii noștri au avut 
un start mai slab, ei nu s-au putut 
acomoda cu pistele moi, care solicită 
r. tehnică specială de lansare a bi
lei, nici unul dintre ei nu au reușit 
să obțină un rezultat în jurul ci
frei de 850 p d. Componenții forma
ției noastre au realizat următoarele 
rezultate — pe echipe 4950 p d (M. 
Grigore 809 p d, C. Lebădă 831 p d, 
I. Ștefucz 829 p d, V. Pișcoi 837 p d,

A. Marcu 802 p d și I. Szasz 842 p d). 
In clasamentul pe echipe România 
ocupă locul IV, după reprezentativa 
R.F.G (4990 p d). La ora efectuării 
convorbirii telefonice cu Prerov ju
cau ultimele schimburi dinire cele 
două formații pretendente la titlu,

Ungaria șl Iugoslavia. După 5 pe
rechi conduceau popicarii maghiari 
4244---- 4205 p d.

Marți este zi de odihnă, cînd par- 
ticipanțil la C.E. vor efectua o ex
cursie în împrejurimile pitorești ale 
orașului care găzduiește competiția, 
iar miercuri se va disputa proba 
da perechi.

Echipa reprezentativă de junioare a României, campioană europeană. De 
la stingă la dreapta (în rîndul de sus): Bălașa Mirică, Teodor Buzea (an
trenor). Erica Szasz, Elisabeta Szilagyi, (în rindul de jos): Vasilica Pințea, 

Elena Goncear, Maria Todea (rezervă) și Eugenia Hollesch.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR PENTRU MECIUL CU R. D. G.

(Continuare în pag a 2-a)

Deși sesiunea de examene bate 
la ușă, peste 2 500 de studenți n-au 
pregetat să se adune duminică în 
incinta frumosului Complex sportiv 
de pe malul Lacului Tei, pentru a 
marca închiderea anului sportiv u- 
niversitar la Institutul de construc
ții din Capitală, festivitate a cărei 
excelentă organizare a fost asigu
rată de catedra de educație fizică 
și sport și Asociația studenților co
muniști din institut.

Cu acest prilej s-a disputat cea 
de a Xl-a ediție a „Cupei Anghel 
Saligny", competiție tradițională 
desfășurată la atletism, baschet, fot
bal, gimnastică, șah, 
și volei. La capătul

stabilitate mai mare) : 1. Politeh
nica, pe locurile 2 și 3 s-a clasat 
Facultatea de matematică (Univer
sitate) cu două echipaje; CANOE 
(10 + 1) : 1. Facultatea de chimie (U- 
niversitate), 2. Facultatea de drept, 
3. Facultatea de biologie.

Așadar, un adevărat festival al 
sportului de masă pentru studenții 
bucureșteni. Cei mai buni dintre 
ei au 
rilor 
ment

primit din partea organizato- 
frumoase premii în echipa- 
sportiv.

Gh. BURLEA — coresp.

tenis de masă 
unor dispute

Saligny" — 
a revenit Fa

• „Cupa Anghel 
la a Xl-a ediție — 
cultâții de construcții de mașini 

ți utilaje

frumoase și interesante, pe primul 
loc s-a clasat echipa Facultății de 
construcții de mașini și utilaje 
(776 p), care a intrat în posesia tro
feului. La numai patru puncte în 
urmă s-a aflat reprezentativa Fa
cultății de construcții civile (772). 
A treia treaptă a podiumului a re
venit Facultății de construcții fe
roviare. drumuri șl poduri (626 p).

în timp ce terenurile bazei spor
tive erau ocupate de aprigile dispu
te ale studenților constructori, alți 
300 de universitari au luat eu a- 
sâlt... apele Lacului Tei, unde s-au 
desfășurat concursurile nautice. Iată 
și învingătorii : BĂRCI UNIVER
SALE : 1 Facultatea de fizică, 2. 
Facultatea de drept, 3. Facultatea 
de biologie; GIGURI (schituri cu

Prima zi, Ia Snagov, a tricolorilor 
s-a scurs fără evenimente cu totul 
deosebite. Cei 17 jucători (antreno
rii au decis să nu mai cheme pe 
nici unul dintre fotbaliștii aflați pe 
lista înaintată la F.I.F.A.) au trecut 
la ora 9, un riguros control medi
cal efectuat de dr. Dumitru Tomes- 
eu ; rezultatele lui sînt bune. Zilele 
petrecute la Poiana Brașov au avut 
darul să refacă în mod vizibil or-

IERI, ÎN CADRUL UNEI ADUNĂRI FESTIVE

DINAMO BUCUREȘTI A PRIMIT DIPLOMA SI STEAGUL
7 7

DE CLUB FRUNTAȘ ACORDATE DE C.N.E.F.S
7

pentru Educație Fizică și Sport, ai fe
derațiilor sportive, ai unor cluburi 
din Capitală și din țară, antrenori, 
sportivi fruntași , numeroși invitați.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul general locotenent Alexandru 
Dănescu, adjunct al ministrului de 
interne.

Președintele clubului sportiv Dina- 
mo București, colonel Valeriu Buzea, 
a prezentat un bilanț al principalelor 
realizări obținute în acest sfert de 
veac și cu deosebire în 1972, an în 
care Dinamo București a cucerit pen

Ieri după amiază a avut loc, la 
Casa de Cultură a Ministerului de 
Interne din Capitală, ședința festivă 
organizată cu prilejul împlinirii unui 
sfert de veac de la înființarea clu
bului sportiv Dina-mo București și a 
înmînării diplomei și steagului atri
buite de C.N.E.F.S. pentru cîștigarea 
locului I în întrecerea dintre clubu
rile sportive din țară pe anul 1972.

La ședință au luat parte membri ai 
consiliului de conducere al Ministe
rului de Interne, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai Consiliului Național

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., general It. Marin Dragnea, înmineazi Diploma fi tteagul de club frun
taș președintelui clubului Dinamo, colonel Valeria Buzea.

tru o treia oară consecutiv locul I în 
întrecerea organizată de C.N.E.F.S.

In continuare, tovarășul loan Popa, 
secretar al Comitetului municipal 
U.T.C. București, a înmînat unor 
sportivi fruntași ai clubului Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C., iar altora 
Diploma Comitetului Municipal al 
U.T.C.

Au adresat, apoi, saluturi clubu
lui Dinamo tovarășii : Tudor Vasile, 
prim-vicepreședinte al Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și sport 
București, col. Maximilian Pândele, 
președintele clubului sportiv Steaua, 
col. Silviu Ghițescu, vicepreședintele 
clubului Dinamo Brașov, prof Ște
fan Nobilescu, directorul școlii spor
tive Energia, prof. univ. Ion Șiclovan, 
rectorul I.E.F.S., Puiu Anghel, preșe
dintele clubului sportiv Voința, Th. 
Bolea, președintele clubului sportiv 
școlar.

In continuare a luat cuvîntul 
general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport care, în numele Biroului Exe
cutiv, al, președintelui C.N.E.F.S., 
Emil Drăgănescu, și al său personal 
a adus un cald salut sportivilor, an
trenorilor și activiștilor clubului, cu 
ocazia jubileului de un sfert de 
veac, și le-a adresat felicitări pen
tru locul I obținut în întrecerea din
tre cluburile sportive, precum și 
pentru remarcabilele realizări ob
ținute în competițiile cu caracter in
tern și în marile confruntări internați
onale, în care au reprezentat cu 
cinste culorile țării. General lt. 
Marin Dragnea a înmînat, apoi, pre
ședintelui clubului Dinamo Diploma 
și steagul de club fruntaș, iar unor 
tovarăși din conducerea și aparatul 
Ministerului de Interne eu merite

(Continuare in pag. a 2-a)

LA SNAGOV, ORE 
DE LUCRU INTENS...

0 Ieri și astăzi, program de antrenamente fizico- 
tehnice ® De miercuri se intră „in linia dreaptă" a
preparativelor

Dumitru (pe care îl 
vedeți în imagine) 
i-a pasat lui Dumi- 
trache și acesta a re
luat, scurt, în poar
ta apărată de Albu. 
E ultimul gol — al 
cincilea — marcat 
de lotul reprezenta
tiv în partida de du
minică, de la Brașov.

Foto! S. BACKSY

ganismul jucătorilor, după eforturile 
din campionat. Prima probă de con
trol a reprezentat-o șl pe plan fizic 
înttlnirea de ia Brașov. In general, 
componenții latului au trecut-o în 
mod satisfăcător. E încă un indiciu 
furnizat de examenul desfășurat Ieri 
dimineață timp de două ore.

La ora II, sub îndrumarea antre
norului Robert Cosmoc. cei einci ju
cători care nu au evoluat pe stadio
nul Municipal — adică Haidu, Tă- 
năsescu, Sameș, Mureșan și Marcu 
— au efectuat, timp de o oră și ju
mătate, un susținut program de pre
gătire fizico-tehnic, spre a „com- 
gensa" absența din întilnirea cu 

teagul roșu. Se urmărește, astfel, 
menținerea întregului lot la un grad 
cit mai apropiat de pregătire.

Ieri după amiază, la ora 17, toți 
oei. 17 jucători au reapărut pe tere
nul de la Snagov; fiecare a primit 
cite o minge și, timp de două ore, 
a executat un intens program de pre
gătire tehnică. Sigur că, înainte de 
a se ajunge la lucrul cu mingea, s-a 
desfășurat obișnuitul program de pre
gătire fizică. S-a lucrat cu multă 
poftă și conștiinciozitate. Foarte a- 
tent este urmărit Dobrin. In scopul

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

I. E. F. S. - PE DRUMUL AFIRMĂRII
ÎN HANDBALUL FEMININ

tncă o imagine care ilustrează excepționala contribuție a Doinei 
Cojocaru la succesul formației I.E.F.S. Înălțată peste apărarea ti- 
mișorencelor, Doina marchează golul victoriei studentelor bucu- 
reștence !

Citiți In pag. a 2-a comentariul nostru la derbyul handbalului 
feminin.
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Nr, 7420

I.E.F.S. PE DRUMUL AFIRMĂRII în campionatul masculin,

APELE S-AU LIMPEZIT

echipele u- 
feminin de 
luat sfîrșit 
amiază pe 

La capătul

Start in întrecerea de cros a studenților de la Institutul de construcții din cadrul tradiționalei cupe „Angliei 
Saligny" 

H DINAMO A PRIMIT

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA LA CHEILE BACIULUI

DIPLOMA Șl STEAGUL 
DE CLUB FRUNTAȘ

(Urmare din pag 1)
pentru educație 
în colaborare cu 

duminică,

Consiliul municipal 
fizică și sport Cluj, 
ceilalți factorf, a organizat, 
un reușit concurs de orientare turistică 
la Cheile Baciului. Au fost prezență peste 
400 de concurenți, băieți și fete, consti- 
iuiți în 138 de echipe. Traseele au mă
surat 3 200—4 60.0.. m. cu porțiuni de te- 
ren accidentat, avînd diferențe de nivel 
între 120—160 rn.

Iată cîytigătorii: copii — Școala gene
rală nr. 5 Cluj; juniori mici — Liceul 
<le arte plastice: juniori mari — Școala 
profesională U.M.M.R.; tineret 
Cluj: fete — Liceul

Școala generală 
*— Școala generală

ccul Gh. Barițlu. (prof. Gh. LOZINCA — 
coresp.)

IN ÎNTRECERE: LUCRĂTORII 
DIN COMERȚ

rezultatelor 
Onoare a 

asemenea,

A.S.A.
5 Cluj; junioare mici
nr. 9; junioare mari
nr. 5; tineret — Li-

Aflată la cea ce a 12-a ediție, tradi
ționala Întrecere sportivă de masă re
zervată lucrătorilor din comerț, din mu
nicipiul Tg. Mureș, se bucură de o largă 
popularitate, ia întreceri partlcipind nu
meroși tineri și vlrstnici din aproape 
toate unitățile comerciale de pe terito
riul orașului. Pină In prezent, la 
competiție s-au Înscris 8 unități 
claie.

această 
comer-

ÎNTRECERILE ATLETICE ALE ELEVILOR
August" din orașulPe stadionul „23 / z "L

SI. Gheorghe s-a desfășurat, timp de 2 
zile, campionatul de atletism al liceelor 
și școlilor profesionale. Au participat 
cei mai buni atleți ai liceelor de cultură 
generală, liceelor tehnice șt școlilor pro
fesionale din 5 orașe ale județului Co- 
vasna. Iată cîteva dintre cele mai bune

Mariarezultate obținute: 100 m fete ______
Sonka (Sf. Gheorghe) 13 Bec, b&lețl: D. 
Pozna (Baraolt) 12,1, 200 m fete: Maria 
Bakk (Tg. Secuiesc) 29 eec,; 400 m fete: 
Rozalia Szep (Sf. Gheorghe) 66,4; bă
ieți 3. Laszlo 54,1. (Gh. BMOTA — co. 
respondent)

deosebite în obținerea 
amintite, Diploma Ce 
C.N.E.F.S. Au fost, ’ 
înmînate titlurile de 
rit, maestru emerit și maestru al 
sportului unor cadre ' ’ ’
tivi fruntași ai clubului.

în încheierea adunării festive, to
varășul general lt. Alexandru Dă- 
nescu, în numele consiliului de con
ducere al Ministerului de Interne, a 
felicitat călduros pe sportivii, antre
norii și activiștii clubului pentru re
zultatele dobîndite in decursul a- 
cestor 25 de ani și pentru cîștigarea 
întrecerii între cluburi. Totodată, 
vorbitorul a subliniat sarcinile de 
mare răspundere care revin sporti
vilor dinamoviști pentru obținerea 
de noi performanțe la cel mai ridicat 
nivel internațional, in sprijinirea 
sportului de masă, precum și pentru 
o pregătire cît mai temeinică în 
vederea Jocurilor Olimpice din 1976 
de Ia Montreal.

A urmat un frumos program ar
tistic și de gimnastică, apreciat de 
spectatori.

de
antrenor eme-

tehnice și spor-

Dominat categoric de 
niversitare, campionatul 
handbal, divizia A, a 
(teoretic) duminică la 
stadionul Tineretului, 
unui șif de ani de încercări, I.E.F.S. 
reușește — în sfîrșit — să se afle 
în postura de lider al clasamentu
lui cu numai o etapă înaintea în
cheierii campionatului, să fie — 
cum se spune — la un pas de îm
plinirea unui mare Vis. Marele său 
merit este acela de a fi crezut în 
posibilitatea realizării acestei per
formanțe, de a fi reușit să se impu
nă într-o ediție destul de agitată și, 
în fine, de a fi obținut cîte două 
succese la contracandidatele directe 
la titlu, Universitatea Timișoara și 
Universitatea București. în balanța 
succesului său general a atîrpat 
mult contribuția majoră a Doinei 
Cojocaru, o jucătoare de superclasă.

I.E.F.S. și-a consolidat jocul în 
ultima vreme, are o mai mare co
eziune, o mai mare dorință comu
nă de a învinge. Pregătirea fizică 
superioară a majorității componen
telor formației, apărarea fermă (pu
țin cam prea dură însă...), axată pe 
sistemul riscant 4+2. dar eficace 
atunci cînd jucătoarele au resurse 
să-1 susțină, punerea în valoare a 
forței de șut a Doinei Băicoianu și 
trecerile de la ritm lent la ritm ex
trem de rapid în acțiunile de atac 
— iată cîteva din atu-urile actuale 
ale viitoarei campioane naționale. 
Ele au fost puse în evidență, va
lorificate, și cu prilejul derbyului 
susținut în compania Universității

Timișoara. La forte egale, studen
tele bucureștence au zdruncinat... e- 
chilibrul printr-un plus de calm 
-și luciditate în momentele decisi
ve. Am dori însă ca lectorul uni
versitar Ion Bota, antrenorul echi
pei, și jucătoarele de la I.E.F.S. să 
nu treacă peste faptul că în jocul 
lor există încă numer02.se carențe, 
că team-ul nu reprezintă un tot u- 
nitar la nivelul exigentelor, că ac
țiunile de atac nu sînt atît de va
riate îneît să poată surprinde orice 
adversar și, mai ales, că mizînd 
numai pe forța, inteligenta și intu
iția Doinei Cojocaru nu pot avea 
întotdeauna succesul asigurat. O 
jucătoare — chiar de clasa înaltă a 
Doinei Cojocaru — poate avea mo
mente de slăbiciune, scăderi de for
mă. Și, în aceste cazuri, ce se în- 
tîmplă cu echipa ? Pierde, desigur, 

în cazul unui succes în partida 
de duminică cu Rulmentul Brașov 
(mai mult decît firesc), I.E.F.S. tre
buie să se gîndească la Cupa cam
pionilor europeni, la reprezentarea 
demnă, a handbalului românesc în 
această competiție de prestigiu. I se 
va pretinde, fără îndoială, să obțină 
mai mult decît precursoarea 
să-și aducă contribuția la 
nea handbalului feminin 
internațională. Subscriem 
Ia acest deziderat.

sa, 
ascensiu- 
în arena 

integral

Hristache NAUM

DIN NOU SURPRIZE

O minge 
Farul și 
resantă.

ÎN DIVIZIA B

COJOCARU 
de

RĂSPUNDERE SPORITĂ
(Urmare din pag. 1)

turale locale de relief și climă exis
tente.

Competițiile de cros și ciclocros 
vor ieși din sfera acțiunilor ocazio
nale, „festive", intrînd In rîndul ac
tivităților obișnuite, organizate de a- 
sociății ca mijloace de influențare în 
bine a ’ stării de sănătate și a capa
cității de muncă, care să antreneze în 
alergare cel puțin de două ori pe 
lună masa largă de tineri și sala- 
riați din secțiile și sectoarele de 
munță — în pauzele de producție sau 
în timpul liber.

Organizarea gimnasticii la locul d4 
muncă se înscrie, de asemenea, pe 
coordonatele principale ale planului 
de măsuri, care prevede extinderea 
practicării zilnice a acestei activități, 
timp de 5—7 minute, în toate insti
tuțiile și în întreprinderi, la sectoa
rele de activitate unde condițiile si 
specificul muncii permit aceasta, în 
scopul creșterii randamentului în 
tnuncă al salariaților. Pentru aceasta, 
se vor elabora complexe de exerci
ții fizice și indicații metodice pe ra
mură de producție și se vor pregăti 
instructorii voluntari necesari. La 
reușita desfășurării gimnasticii la lo
cul de muncă este necesar să-si a- 
ducă nemijlocit contribuția, pe lîngă 
sindicate, asociații sportive, si orga
nele locale pentru educație fizică șl 
sport împreună ou cadrele medicale 
și comitetele oamenilor muncii.

Grijă se acordă si activității spor
tive specifice femeilor, cuprinderii a- 
cestora în număr cît mai mare la 
practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice. Sindicatele și asociațiile spor
tive, împreună cu comisiile de femei 
din întreprinderi să inițieze acțiuni 
si forme de activitate adecvate par
ticularităților femeilor, ca : centre de 
gimnastică modernă și de întreținere, 
întreceri de alergări, înot, schi, pa
tinaj, volei, handbal s.a.

în localitățile situate în apropierea 
riurilor, lacurilor și în acelea care 
eu bazine de înot, se prevede ca 
sindicatele și asociațiile sportive să 
organizeze săptămînal. pentru sala- 
riați, activități de învățare si practi
care a înotului. De asemenea, în 
•localitățile în apropierea cărora există 
munți si dealuri. în anotimpul de 
iarnă să se organizeze acțiuni pentru 
învățarea șî practicarea schiului.

Activitatea competițională de masu. 
sub forma campionatului intern al 
asociațiilor și a cupelor, va fi orien
tată în principal spre întreceri acce
sibile masei largi de salariați dori
tori de a se recrea prin practicarea 
unei ramuri de sport îndrăgite și cu
noscute. întrecerile pentru cucerirea 
titlului de fruntaș pe unitate se vor 
desfășura de-a lungul întregului an 
Sa diferite ramuri de sport, care sînt 
solicitate, baza acestora — așa cum 
se spune în planul de măsuri — con- 
stituind-o atelierul, secția de produc
ție. serviciul, întreprinderea sau in
stituția.

în vederea cuprinderii tuturor tine
rilor salariați în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice si sportului, 
începînd cu anul 1974, sindicatele și 
asociațiile sportive, împreună, cu or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi 
și instituții și organele locale pentru 
educație fizică și sport vor organiza

să-si a-

Șl EXIGENȚĂ DIN PARTEA SINDICATELOR
întreceri în cadrul „competiției spor
tive de masă cu caracter republican" 
și vor crea condiții tineretului șî 
salariaților pentru a trece normele 
cuprinse în regulamentul complexului 
polisportiv „Sport și sănătate".

O măsură deosebit de binevenită, 
menită să lărgească perimetrul con
dițiilor materiale, de practicare a 
spartului, se referă la desemnarea u- 
nor spații în cadrul caselor de cul
tură și al cluburilor culturale ale 
sindicatelor pentru organizarea unor 
centre de educație fizică și sport pe 
care sindicatele să le doteze cu 
materiale strict necesare în acest 
scop.

Nici activitatea recreativă a oa
menilor muncii aflați în stațiunile 
de odihnă nu este omisă. Sînt pre
văzute măsuri de sprijinire a con
ducerilor stațiunilor de odihnă pen- , 
tru amenajarea de baze sportive sim
ple în aer liber și, împreună cu or
ganele locale pentru educație fizică 
și sport, organizarea de manifestări 
sportive de masă și excursii care să 
dea un conținut cît mai variat, edu
cativ și reconfortant programului zil
nic al celor aflați în stațiuni.

Varietatea și gradul înalt de acce
sibilitate al formelor de practicare a 
exercițiilor fizice si sportului ce vor 
fi organizate de sindicate și asociații 
și puse la dispoziția masei de sala
riați, precum și munca susținută cc 
se va desfășura pentru 
convingerea acestora cu 
necesitatea biologică a 
fizic efectuat sistematic, 
conducă Ia antrenarea, în următorii 
ani, a minimum 25 la sută dintre 
salariați la practicarea, în mod or
ganizat sau independent, a exerci
țiilor fizice, turismului și sportului, 
cel puțin o dată pe săptămînă (a- 
vînd în vedere faptul că în prezent 
procentul acestora este de numai 7—• 
10 la sută). La realizarea acestui de
ziderat trebuie să contribuie mai efi
cient și sistematic mijloacele de edu
cație și propagandă de care dispun 
sindicatele (conferințe, gazetele de pe
rete, stațiile de radioamplificare, bri
găzile de agitație) precum și medicii 
din întreprinderi, specialiștii, presa, 
radioul, televiziunea și cinemato
grafia.

Măsurile care privesc îmbunătăți
rea sportului de performanță din clu- 
burile și asociațiile sportive din în
treprinderi și instituții ocupă, de a- 
semenea, un Ioc important în docu
mentul adoptat de Comitetul executiv 
al C.C. al U.G.S.R. Organele sindi
cale,- la toate nivelurile, vor trebui 
să abordeze, cu toată răspunderea, 
conducerea șt îndrumarea împreună 
eu organele locale pentru educație 
fizică și sport a activității sportive 
de performanță din cluburi și aso
ciații în vederea afirmării pe o 
scară tot mai largă a talentelor, îm
bunătățirii continue a rezultatelor și . 
reprezentării cu demnitate a sportului 
românesc pe plan internațional, 
creîndu-i în acest scop un climat 
favorabil de dezvoltare, condiții or
ganizatorice, materiale și financiare 
și asigurîndu-i cadre tehnice bine 
pregătite. în toate acțiunile de per
formanță ale cluburilor și asociațiilor 
sportive din întreprinderi și institu
ții se vor organiza acțiuni de triere 
a sportivilor, menținînd în pregătire

educarea și 
privire la 

exercițiului 
trebuie să

doar elementele care au valoare și 
perspectivă. în paralel, se va orga
niza o muncă sistematică și conti
nuă de selecționare a elementelor 
tinere și talentate, în primul rînd 
dintre elevii școlilor profesionale, 
care să fie promovate în secțiile de 
performanță. Sportul de înaltă per
formanță din întreprinderi și insti
tuții va fl structurat pe 13 ramuri de 
sport (atletism, box, lupte, haltere, 
caiac-canoe, canotaj, tir, scrimă, 
handbal, volei, biatlon, popice și fot- 
lial) care fac parte din programul 
Jocurilor Olimpice, al campionatelor 
mondiale și europene și la care se 
va urmări ca obiectiv principal ob
ținerea unor rezultate de valoare in
ternațională. La aceste discipline, 
încă din acest an — potrivit progra
mului general al pregătirii pentru 
Jocurile Olimpice din anii 1976 și 
1980 — vor fi nominalizați pe plan 
central. în funcție de valoare și 
perspectivă, un număr de secții și 
sportivi din cluburi si asociații. în 
același scop, vor fi create sau con
solidate unele cluburi puternice cu 
una sau mai multe ramuri de sport.

O sarcină importantă revine sin
dicatelor și în ceea ce privește an
trenarea împreună cu organizațiile 
U.T.C. a tuturor factorilor educativi 
(antrenori, conduceri de cluburi, de 
secții, conduceri de unități economice, 
șefi de ateliere, grupele sindicale, 
școala, familia, spectatorii, presa lo
cală etc.), care să întroneze în clu
buri și asociații un climat sănătos, 
combativ față de orice manifestare 
care contravine eticii socialisle, nor
melor de conduită cetățenească și ale 
vieții sportive, să dezvolte o opinie 
puternică, combativă. împotriva ma
nifestărilor de vedetism și a tendin
țelor de căpătuială, care să conducă 
la formarea unor sportivi cu o înaltă 
ținută moral-cetățenească si la creș
terea răspunderii și preocupării aces
tora față de cerințele pregătirii la 
cel mai înalt nivel.

în plan se mai prevăd și măsuri 
privind consolidarea organizatorică a 
asociațiilor și cluburilor sportive, 
perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă, formarea și folosirea judi
cioasă a unui cît mai larg activ vo
luntar în organizarea activității spor
tive de masă, dezvoltarea, întreține
rea și folosirea rațională .și integrală 
a bazei materiale a sportului, asigu
rarea mijloacelor financiare necesare, 
în principal din venituri proprii, 
creșterea eficienței activității comi
siilor de sport și turism de pe lingă 
organele sindicale s.a.

Ca o notă generală ce se degajă 
pregnant din ansamblul planului de 
măsuri este răspunderea ce o au sin
dicatele ca, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, să 
transpună în fapt, cu consecvență 
și eficacitate, sarcinile ce revin edu
cației fizice și sportului în întreprin
deri și instituții — potrivit măsurilor 
stabilite de conducerea de partid. 
Pentru aceasta, atît sindicatele cît 
și asociațiile și cluburile sportive tre
buie să dovedească multă inițiativă 
și putere de organizare, să asigure 
o activitate continuă cu un conținut 
cît mai atractiv și diversificat care 
să atragă oamenii muncii, făcîndu-le 
plăcere de a lua parte Ia acțiunile 
inițiate.

Duminică 
din cadrul , . __ __
ziei secunde de handbal.' Runda a 
adus cîteva surprize, din rîndul că
rora amintim înfrîngerea formațiilor 
Universitatea Cluj, Rapid București 
și C.S.U. Galați. Iată, de altfel, re
zultatele înregistrate :

FEMININ, Seria I: Confecția - 
Gloria Buzău 9—7 (4—6 !) C.S.U. 
Construcții — Universitatea Iași 9—11 
(5—5), Voința București — Voința 
Craiova 11—9 (6—3), Vulturul Ploiești
— IGEX București 11—5 (5—2), Con
structorul București — Tomistex Con
stanța 9—7 (5—4) ; Seria a II-a : Ni- 
tramonia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
5—9 (2—2), Constructorul Baia Mare
— Universitatea Cluj 16—13 (5—9) 1. 
Voința Sighișoara — Universitatea II 
Timisoara 6—0.

MASCULIN, Seria I : Știința Bacău
— Relon-ul Săvinești 16—16 (11—8) !. 
Comerțul Constanța — C.S.U. Galați
15— 7 (9—2) !, S. C. Bacău — Rafină
ria Teleajen 28—20 (14—10), Univer
sitatea Craiova — Rapid București
16— 15 (7—9) !, Agronomia Iași — Vo
ința Gh. GheOrghiu-Dej 6—0 (nepre- 
zentare) : Seria a II-a : Banatul Ti
mișoara — Nitramonia Făgăraș 17—15 
(8—4X, C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș 14—10 (9—4), Timișul Lugoj — 
Constructorul Oradea 17—14 (9—6), 
Metalul Copsa Mică — Știința I.ovrin 
21—11 (11—7), A.S.A. Sibiu — Gloria 
Arad 0—6.

Corespondenți : St. Gurgui, P. Popa. 
V. LazSr, D. Oriciu, T. Tohătan, C. 
Popescu, N. Ghidu. M. Faliciu, C. O- 
laru, M. Mircov, C. Crețu, I. loniță.

s-au disputat jocurile 
penultimei etape a divi-

ȘTEFAN CHIȚU
Șl TRAIAN MOAȘA AU PRELUAT 

CONDUCEREA 
IN CAMPIONATUL 

DE MOTOCROS

La încheierea celor 50 de 
minute de joc am solicitat 
cîteva păreri despre acest 
derby :

DOINA
(I.E.F.S.) : „Sînt nespus 
fericită ! Cred că a fost u- 
nul dintre cele mai bune 
meciuri ale mele. Fetele 
m-au ajutat foarte mult, iar 
eu, la rîndul meu. am cău
tat să fac tot ce mi-a stat 
în puteri. Acum sîntem foar
te aproape 
campioane ; 
îneît e greu 
dem“.

TEREZIA 
sitatea Timișoara) : 
jul n-a fost la înălțimea, aș
teptărilor. Pe noi cel puțin 
ne-a dezavantajat. E adevă
rat că echipa noastră a în
ceput partida slab și a avut 
încă un moment de cădere 
în repriza secundă. însă cred 
că . un rezultat egal era mai 
echitabil”.

ION BOTA (antrenorul 
I.E.F.S.) : „Am crezut mult în 
această victorie și n-am ră
suflat ușurat 
ierul final, 
însă, decît o 
părerea mea, 
fășurat în limitele sportivită
ții, cu toate că ambele for
mații și-au apărat șansele cu 
dîrzenie. Arbitrajul a fost 
fluctuant și, poate, prea șo
văielnic în unele momente".

CONSTANTIN LACHE (an
trenorul Universității Timi
șoara) : „Sînt foarte nemul
țumit de calitatea arbitraju
lui. La 
joc, s-au 
timp ce 
s-au dat 
mente. în altă ordine de idei, 
cred că echipa mea a evo
luat sub posibilități în repri
za secundă”.

de tricourile de 
atît de aproape 
să le mai pier-

POPA (Univer- 
„Arbitra-

decît după ’ flu- 
N-am cîștigat, 
bătălie... După 
jocul s-a des-

faulturi simple, de 
dictat eliminări, în 
la ieșirile dure nu 
nici măcar avertis-

CONSTANTA CANDIDEAZĂ CU ÎNCĂ 0 ECHIPĂ ÎN PRIMA DIVIZIE

Alături de Constructorul București, 
Agronomia Cluj și U.K.A. Tecuci, XV-le 
Chimiei Năvodari va participa la turneul 
de calificare pentru divizia A.

O asemenea aspirație este perfect în
dreptățită. Echipa rugbyștilor din Năvo
dari, avlnd la cîrmă un antrenor pasio
nat ca Traian Doiciu, s-a Impus drept 
cea mai bună dintre cele care au acti
vat In seria a II-a a divizlej secunde. 
Un singur meci pierdut, în tur, la 
C.F.R. Constanța, cu 8—15 (în retur, re
vanșa a însemnat un euCces categoric el 

‘ chimiștilor: 48—0!) și în rest numai.vic
torii. care de care mai netă. Printre 
acestea. 46—0 cu Constructorul Constan
ța, 64—0 cu I.T.C., 80—8 cu Școala spor
tivă nr. 1...

Traian Doiciu șl-a format la Năvodari 
o adevărată familie de rugbyști, 33 de 
băieți pentru care sportul cu balonul 
oval înseamnă in primul rînd dăruire. 
33 de sportivi, nu toți de aceeași vfrstă, 
dar legați printr-o mare ambiție, de a 
dovedi că această disciplină dură, dacă 
este practicată respectîndu-se principiile 
elementare ale vieții sportive, te poate

menține în activitatea competițională ani 
mulți și rodnici. Gheorghe Celea, ingi
nerul din Bibeștii Gorjului, figurează 
printre... longevivi. Are aproape 35 de 
ani, dar joacă și acum ca în prima ti
nerețe. Un rugbyst de linia a Il-a cu 
un gabarit impresionant (peste 120 de 
kilograme, el este un jucător fără egal 
pe acest compartiment șl ca înălțime: 
1,90 m...) La Chimia Năvodari cazul Ce
lea nu apare izolat...

Ce se va întîmpla în turneul de ca
lificare ?

Rugbyștiî lui Traian Doiciu sînt opti
miști. Ei au convingerea fermă că la 
finele jocurilor se vor întoarce în fru
moasa așezare muncitorească de pe Li
toral cu o performanță maximă. Asta ar 
însemna că zona Constanței va 
două echipe în prima divizie a 
Lîngă Farul, acum și Chimia.

Ce îndreptățește optimismul antrenoru
lui și implicit al întregului lot? în pri
mul rfnd. pregătirea foarte bună a tutu
ror jucătorilor. Apoi. omogenitatea 
compartimentelor. Liniile de înaintare 
și-au isporit simțitor gradul de mobili-

late. în special linia 
promptă legătură cu 
aceea, faptul că întregul lot este valid, 
ceea ce va îngădui schimbări, in funcție 
de situațiile ce se vor ivi. In fine, at
mosfera de încredere pe care o întrețin 
numeroșii susținători ai echipei, cei de 
pe Litoral, Chimia fiind una din forma
țiile cele mai Îndrăgite de constănțeni. 
Pentru jocul ei curat, spectaculos, pen
tru propaganda ce o face — prin acea
sta — rugbyului...

Vasile PENESCU

a 3-a. care face o 
treisferturile. După

Campionatul național de moto- 
cros a continuat duminică prin des
fășurarea celei de a patra etape, 
întrecerile au avut loc pe un traseu 
ales în apropierea orașului Tg. Jiu, 
care a supus pe participanții la 
cele patru probe din program la 
un dificil examen. Terenul, înmu
iat pe unele porțiuni de ploi căzu
tă în prezilele concursului, a soli
citat alergătorilor un plus de re
zistență și îndemînare precum și 
o atenție sporită în pregătirea ma
șinilor. Doi dintre animatorii prin
cipali ai actualului campionat, A- 
dăm Crisbai (250 cmc) și Constan
tin Goran (500 cmc) au avut de
fecțiuni tehnice, fiind nevoiți să 
abandoneze.

REZULTATE TEHNICE : 250 cmc 
— 1. St. Chițu (Poiana Cîmpina) 
8 p, 2. M. Banu (Poiana Cîmpina) 
6 p, 3. Fr. Szinte (Torpedo Zărnești) 
4 p. 4. P. Lucaci (St. r. Bv) 3 p, 
5. ~ .................... ...........
2 p, 6. M. Murgoci (Poiana Cîmpi
na) 1 p;-500 cmc — 1. P. Filipes- 
cu (I.T.A. Tg. Jiu) 8 p, 2. Tr. Moa
șa (St.r. Bv.) 6 p. 3. D. Moțișan 
(Victoria Moreni) 4 p.~ 4. A. Bene- 
dec (St.r.Bv.) 3 p, 5. Tr. Nistorescu 
(I.T.A. Tg. Jiu) 2 p ; 6. J. Sefter 
(I.T.A. Tg. Jiu) 1 p ; juniori : 1. 
T. Isac (Muscelul Cîmpuiung) 8 p, 
2. D. Argăseală (Automobilul Bu
zău) 6 p, 3. C. Băjan (Muscelul 
Cîmpuiung) 4 p : motoreta Mobra : 
1. E. Miilner (Torpedo Zărnești) 
8 'p, 2. D. Zainea (Loc. Ploiești) 
6 p, 3. D. Ardelean (St.r.Bv.) 4 p.

CLASAMENTELE GENERALE 
DUPĂ PATRU ETAPE : 250 cmc 
—1 St. Chitu 23 p, 2. P. Lucaci 

p, 3. M. Banu 18 p: 500 cmc — 
Tr. Moașa 24 p. 2. P. Filipescu 
p. 3. C. Goran (Poiana Cîmpina) 
p : juniori : 1. Gh. Oproiu (Poia- 
Cîmpina) 21 p. 2. T. Isac 20 o,

T. Bălănoiu (Victoria Moreni)

19
1
22
22
na ___r___
3. V Argăseală 13 n : motoreta Mo- 
bra — 1. E. Miilner 32 p. 2. D. 
Zainea 12 p, 3. I. Lăncrănjan (St. 
r.Bv) 10 p.

avea 
tării. .iac-canoe I „REGATA STEAUA"

ÎNCEPE TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA A

„Regatei 
inaugurat 
caiac-ca- 
rezervată 
din cele 

_________ ,__ _________  traseu de 
10 km, s-au încheiat cu învingători 
categorici.

treia repriză a 
concurs care a 
internațional de

Steaua" 
sezonul 
noe pe Snagov, a fost 
probelor 
cinci curse, ale dificilului

de fond. Patru

46:56,2, 3.
47:28,4. 4.

Astăzi după amiază, pe terenul 
Ghencea
MINAUR BAIA MARESTEAUA

Astăzi după amiază, începînd de la 
ora 17, terenul Ghencea din Capitală 
găzduiește un meci de mare .atracție : 
Steaua — Minaur Baia Mare, restanță 
din 'cadrul diviziei A de handbal mas
culin.

Mîine. miercuri 23 mai, începe Turneu! 
de calificare pentru divizia națională A 
de rugby. I.a această întrecere partici
pă patru echipe — de fapt cîștigfitoa- 
rele celor patru serii din divizia B — 
șl anume : Constructorul București. Chi
mia Năvodari, Agronomia Cluj șl U.R.A. 
Tecuci. Turneul se va desfășura în trei 
etape — miercuri, 23 mai, duminică, 27 
mai și duminică, 3 iunie — urmînd deci 
ca fiecare dintre echipe să le întîlnească 
In meciuri directe pe celelalte trei com- 
pețitoare. în final, vor promova două 
formații, primele clasate.

în prima etapă — cea de mîine — sînt 
programate două meciuri. Unul se va 
desfășura la ploiești (teren
17,30) Intre Constructorul București și

vega — ora

Chimia Năvodari, iar cel de-al doilea 
la București : Agronomia Cluj — U.R.A. 
Tecuci (teren Constructorul — ora 17,30).

★
După cum am anunțat, în prezent se 

desfășoară Turneul final al campiona
tului republican de juniori la 
După rezultatele înregistrate > 
(Clubul sp. șc. București — Rapid 21—9 ; 
Șc. sp. 2 București — C.F.R. Brașov 
37—0 ; Gr. Roșie — Șoimii Sibiu 15—0 ; 
Firul—Energia București 24—4) în cursă, 
din cele 12 competitoare, au mai rămas 
numai patru care se vor întîlni în semi
finale. duminică, 27 mai, astfel : Farul 
— Clubul sp. șc. București și Gr. Roșie — 
Șc. sp. 2 București.

rugby.
duminică

Rezultatele principale la fond (10 
km) : Canoe simplu : 1. G. Denîsov 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 52:15,0, 4. Vefedov (T.V.S.K. 
Moscova) 53:10,0. 5. Serafimov
(T.S.K.A. Sofia) 55:50,0 ; Canoe du
blu : 1. Steaua (Danîelov — Simio- 
nov) 45:00,0, 2. Steaua (Ilievici — 
Erofei) 45:33,5, 3. T.V.S.K. Moscova 
(Kiselkov — Rjanikdv) 46:04,6 ; Ca
iac simplu : 1. I. Cemezo (T.V.S.K. 
Moscova) 46:4?,0, 2. I. Terente

50:56,0, 2. I. Sebastian
51:04,5, 3. I. Nichitov

Conform previziunilor, 
etapele 25, 26 șl 27 ale 
campionatului republican 
de baschet masculin, des
fășurate la sfîrșltul săptă- 
mînij trecute în sala Flo- 
reasca, nu au produs mo
dificări în pozițiile impor
tante ale clasamentului. 
Mai precis, Dinamo și 
Steaua continuă să dețină 
locurile 1 și 2 fără a fi a- 
menințate, Universitatea 
Cluj ocupă mal departe 
locui 3, Universitatea Ti
mișoara rămînlndu-i prin
cipală rivală (I.C.H.F.. 
prin cele trei lnfrtngerl, a 
pierdut orice șansă de a 
cuceri medalia de bronz), 
iar Voința și Academia 
Militară stau neclintite pe 
ultimele Jocurț care aduc 
retrogradarea.

Referitor la evoluția 
echipelor, vom remarca în 
primul rînd comportarea 
constant bună, la- un nivel 
ridicat, a fruntașei clasa
mentului, Dinamo, care 
demonstrează maturitate, 
sobrietate și o omogenitate 
deosebită. indiferent de 
partenerele pe care le în- 
tîlnește. Celei de a doua 
clasate, Steaua, îl repro
șăm, însă, că, în ciuda 
unui lot valoros, nu alcă
tuiește încă o ECHIPA. 
Disensiunile dintre jucă
tori, pe de o parte. și 
dintre jucători și antrenor, 
pe de altă parte, grevează 
asupra potențialului aces
tei formații de la care se 
așteaptă mai mult. Ar fl 
cazul ca în rîndul talenta- 
ților baschetbaliști ce al
cătuiesc lotul stelist să 
domnească mai multă 
disciplină și pentru aceasta 
apreciem că intervenția 
Conducerii clubului ar fi 
foarte utilă.

Cît privește pe reprezentanții univer
sităților din Cluj și din Timișoara, vom 
remarca cu satisfacție că șl unii și alții 
șl-au luat în serios rolul de candidați 
la onorantul loc III in. divizia A șl. ca 
atare, s-au pregătit cu asiduitate și au 
practicat jocuri excelente oferind specta
cole de toată frumusețea. Cealaltă pre
tendentă la această poziție, I.C.H.F.. a 
capotat vineri seară in. fața timișoreni
lor și. din acel moment, moralul jucă
torilor ej a scăzut brusc, influențînd și 
comportarea lor in disputele următoare 
(cu Voința și cu Universitatea Cluj) cînd 
I.C.H.F. a evoluat sub posibilitățile 
sale reale. Farul, ocupanta locului 6, a 
cucerit victoria in toate cele trei întîl- 
nirl susținute și, prin conduita generală, 
dovedește că — încetul cu încetul — 
începe să valorifice talentele create de 
unitățile sportive constănțene.
a suferit trei înfrîngerl, dar nu trebuie 
uitat că a jucat cu Dinamo șl Steaua, 
iar în meciul cu Farul s-a făcut simțită, 
maj mult decît oricind. absența iul Cer- 
hat, recent transferat la Steaua.

Cuvinte frumoase se cuvin Politehnicii 
București, la care se constată o radi
cală transformare in bine. Echipa are 
acum preocupări tactice, joacă organi
zat și. mergînd pe această linie, nu este 
exclus ca în campionatul viitor să o ve
dem printre aspirantele la locurile de 
frunte ale clasamentului. Pe locul 9 se 
află Rapid, cu o formație in care ve
teranii Cr. Popescu. Tursugian, Predu- 
lea șl T. Stănescu duc greul, deoarece 
mai tinerii lor parteneri nu sînt capa
bili să-i înlocuiască. Ne Întrebăm ce se 
va întîmpla cu Rapid atunci cînd cei 
citați mal sus vor abdica... Politehnica 
Cluj nu a izbutit să urce mal sus* de 
locul 10. deși are un lot cu tineri talen
tat: și valoroși. însă insuficient de ma
turi pentru „fapte mari". Ne-ar bucura 
să ne înșelăm asupra ultimei afirmații 
și să avem prilejul să scriem că bas- 
chetbaliștil de la Politehnica Cluj s-au 
apropiat de „așii" campionatului națio
nal sau chiar l-au depășit. In sfîrșit,

buclucașă, urmărită de jucătorii de la 
I.E.F.S, care au oferit o dispută inte- 

Foto : Dragoș. NEAGU
cîteva cuvinte despre codașe, Voința șî 
Academia Militară, care de abia acum, 
cînd șansele de a evita retrogradarea 
sînt — practic — nule, joacă mal bine 
ca niciodată șl utilizează cu mult curaj 
elementele tinere de care dispun. Dar, 
prea tîrziu...

în săptămlnile următoare (23—27 mai 
la Constanța și 1—3 iunie la Cluj) vor 
avea loc ultimele turnee. Deci, noi în
treceri, dar fără prea mare miză. Doar 
ambiții (de a avea o evoluție cît mai 
bună, de a ocupa un loc superior în 
clasament, de a învinge un adversar tra
dițional), care sperăm că vor fi mobili
zatoare pentru cele 12 divizionare do
ritoare de a încheia spectaculos un veri
tabil „maraton" competlțlonal început 
13 octombrie 1972.

x

I.E.F.S.

la

D. STANCULESCU

CLASAMENTELE LA ZI

1. Dînamo 27 27 0 2473—1744 54
2. Steaua 27 24 3 2310—1823 51
3. „U“ Cluj 27 20 7 2075—1712 47
4. Univ. Timișoara 27 19 8 2075—1778 46
5. I.C.H.F. 27 16 11 1920—1846 43
6. Farul 27 12 15 1686—1898 39
7. I.E.F.S. 27 11 16 1878—2025 38
8. Polit. Buc. 27 11 16 1832—2031 38
9. Rapid 27 8 19 1715—1930 35

10. Polit. Cluj 27 7 20 1644—1920 34
11. Voința 27 5 22 1553—1863 32
12. Ac. Militară. 27 2 25 1692—2283 29

coșgeterllor continuă săîn clasamentul 
conducă DEMIAN („U“ Cluj),. autor a 
»88 p. urmat de: 2. Czmor (Universita
tea Timișoara) 362 p, 3. Cemat (Steaua) 
474 p. 4. Cr. Popescu (Rapid) 4S9 p. 
5. Spînu (Farul) 446 p. 6. Roman (Poli
tehnica Cluț) 439 p. 7. Cimpeanu (Uni
versitatea Timișoara) 415 p. 8. BrabO- 
vearni (I.E.F.S.) 396 p, 9. pașca (Farul) 
392 p, 10. Savu (Steaua) 391 p, li. 
Zdrenghea (..u“ Cluj) 337 p, 12. Barna 
(Politehnica Cluj) 371 p.

REZULTATE DIN
sîmbătă și 
patrulea tur

DIVIZIILE SECUNDE
Cu meciurile desfășurate 

duminică, fi-a încheiat al 
al diviziei B, urmînd ca, între 1 și 3 iu
nie, cîștigătoarele seriilor (Voința Timi
șoara, Universitatea București, Medicina 
Tg. Mureș și C.S.U. Galați Ia băieți, 
Pedagogic Tg. Mureș, Universitatea Iași, 
Olimpia București și Metalul Salonta la 
fete) să-și dispute turneele de calificare, 
iar primele două clasate să promoveze 
în Divizia A. Iată, însă, rezultatele ulti
mei etape:

MASCULIN : C.S.M. Iași — A.S.A. Ba. 
cău 80—75 (43—38), Sănătatea Satu Mare 
— Medicina Tg. Mureș 85—101 (35—49),
Știința Invățămînt Ploiești — .I.E.F.S. II 
62—49 (40—38), Voința Zalău — Mureșul 
Tg. Mureș 117—77 (51—44), Universitatea 
Craiova — Voința Timișoara 62—61 
(26—22), Progresul — C.S.U. Pitești 79—69 
(30—31) — au înscris D. Ivanov 21. Lun- 
cescu 20, Olteanu și Spînu cite 12, Schrei- 
ge, Constantin, Militam cîte 4, Cucu 
2 pentru Progresul, respectiv Țonea 19,

Ziguli 16, Malusaris 12, Năstase 14, Sa
fari u 7, Conea 1, Crișul Oradea — Clu
jeana 73—38 (42—14), Știința Mediaș — 
Constructorul Arad 71—61 (39—32) — cel 
mai bun de pe teren, juniorul Haiduc, 
autor a 26 de p; Universitatea București
— P.T.T. 77—60 (29—30), Rapid C.F.R.
Galați — C.S.U., Brașov 89—85 (41—54),
C.S.U. Galați — Politehnica Iași 100—75 
(44—44); FEMININ : Sănătatea Ploiești
— Confecția Focșani 40—14 (22—12), Con
structorul’ Arad — Medicina Timișoara 
21—47 (13—19), C.S.U. Galați — Confecția

vDorohoi 105—32 (59—11), Arhitectura
I.E.F.S, II 61—45 (39—17), Pedagogic Tg. 
Mureș — Voința Brașov 60—30 (39—17), 
Crișul II Oradea — Rapid Deva 41—55 
(21—25), Universitatea Craiova — Metalul 
Salonta 53—48 (34—15).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții: Șt. Vida, N. Ghidu, M. 
Bonțoiu, D. Diaconescu, V. Popovici. Gh. 
Andreiță, V. Sere, S. AIbu, R. Zamfir, 
N. Tokacek, R. C. Pop, T. Siriopol, Gh. 
Arsenie, Șt. Iacob.

TLETISM

După o comportare remarcabila,

pectiv 3.

După o comportare remarcabila. Constantin 
(stingă) și Ion Găsitu au ocupat locurile 2 și res-

A INAl'fiUlîAT SEZONUL INTERNAȚIONAL

D. Mitrea 
I. Ciumakov

(Steaua) 
(Steaua) 
(T.S.K.A. Sofia) 47:46,4 : Caiac du
blu : 
menko 
Steaua 
42:34,8, 
Iov — 
Steaua 
tolomeu
cova 1 38:25,0 ; 4. T.S.K.A. Sofia 
40:15,0. Prin cîștigarea a încă trei 
confruntări (de data aceasta la 
fond), reprezentanții clubului 
Steaua București (14 victorii din 18 
posibile, dintre care 11 la viteză) 
se situează p‘e primul loc în clasa
mentul general, cu 49 p. Urmează : 
2. T.V.S.K. Moscova 33 p (4 locuri 
I) și 3. T.S.K.A. Sofia 22 p.

Paralel cu concursul internațio-

1. T.V.S.K. Moscova (Maxi-
— Matveev) 42:34,0, 2.
(Conțolenco — Irimia) 

3. Ț.S.K.A. Sofia (Trandafi- 
Davidov) 44:43,8. caiac 4:1. 
(Coșniță — Pocora — Var-

— Simiocenco) 37:45,5 ; 2. 
37:50,2 ; 3. T.V.S.K. Mos- 

38:25,0; 4. T.S.K.A.

nai, în „Cupa Steaua" au fost pro
gramate și întrecerile interne pen
tru categoriile de juniori, junioare, 
tineret și speranțe, care s-au bucu
rat de o largă participare, aproape 
80 de echipaje, reprezentînd 12 sec
ții de specialitate din centrele nau
tice București, Tulcca, Brăila și 
Arad. Cele 15 curse (4 de fond, 
restul pe 500 m și 1 000 
tive prin dinamism și — 
echilibru valoric, au fost 
în general, de sportivii 
Dinamo, care au ocupat 
locul I în clasamentul generai, cu 
238 p. Urmează : 2. Steaua 184 p, 
3. Delta Tulcea 75 p, 4-5. U.T. Arad 
și C.S.S. București 19 p, 6. Portul 
Brăila 15 p, 7. Olimpia 14 p, 8. 
C.N.U. 10 p. 9—10. Pescarul Tulcea 
și C.S. Brăila 9 p, 11. Școala spor
tivă nr. 2 Buc. 2 p, 12. Rapid.

m), atrac- 
uneori — 
dominate, 

clubului 
de altfel,

* /
MARȘUL FACE

S-ar putea ca 
tițlul să pară super
fluu. Marșul face 
parte, Intr-adevăr, 
din atletism. Tre
buie să recunoaș
tem însă că în sub
conștientul multora 
dintre noi — chiar 
dacă n-am recunos- 
cut-o 
marșul era undeva, 
dincolo de... noțiu
nea de

Dar iată, această 
primăvară ne face 
să asistăm la o a- 
devărată ofensivă a 
acestei discipline și 
a celor mai buni 
practicant! ai săi 
pentru cîștigarea 
unul loc sub soare
le atletismului, un 
loc în același rang 
cu celelalte probe 
atletice și, trebuie 
s-o recunoaștem, a- 
ceastă ofensivă reu
șește să producă 
modificarea de Op
tică la adresa mar
șului.

Un sport ciștigă în 
popularitate — în
tr-o anumită deli
mitare geografică — 
cu cît performan
tele celor mai va
loroși reprezentanți 
ai săi slnt mal a- 
propiate de nivelul 
maxim atins pe plan 
mondial. Și. fără 
îndoială, la noi, în 
acest debut de se
zon. marșul a înde
plinit această con
diție esențială de 
aderență. La primul 
concurs al anului, 
Ion Găsitu a îmbu
nătățit recordul na
țional la 10 km. 

numai o săptămînă. Constantin 
depășește rezultatul lui Găsitu și 

mondial al

deschis

atletism.

După
Stan . . .
în același timp recordul 
distanței. Fericită succesiune, la numai

^3

CICLISM*,;
Ajuns la a V-a ediție. Turul ciclist 

al Dobrogei a devenit anul acesta in
ternațional, prin participarea unei 
formații din Tolbuhin. Au luat star
tul alergători de la Dinamo, Steaua, 
Olimpia București, din Brăila, Cluj, 
Tg. Mureș, Brașov. Ploiești, Plopeni, 
Piatra Neamț și Constanța. Cei 62 
de concurenți și-au disputat întîieta- 
tea pe un traseu bine ales de orga
nizatorii cursei (Consiliul județean ti 
sindicatelor, C.J.E.F.S. și A.S. Loto- 
Pronosport).

Prima etapă, Constanța — Cerna
vodă — Medgidia (97 km) a fost cîș
tigată de Constantin Gonțea (Olimpia) 
cu timpul de 2 h 24:24. întrecerea 
coritracronometru (15 km) a revenit 
stelistului Zoltan Elekes cu 21:00.

PARTE DIN ATLETISM!.
7 zile de la acest record al lumii — 
după 25 de ani avem din nou un record
man mondial lă marș ! — a fost progra
mat acest al V-Iea concurs internațio
nal al României — sperăm că mărșălui
torii noștri vor reuși să-1 impună în 
rîndul competițiilor de tradiție în cir
cuitul internațional — care se anunța, 
prin înscrierea unor nume prestigioase, 
drept cel mai puternic concurs organi
zat vreodată la noi în țară.

Performeri de mare valoare din 9 țări 
au luat startul duminică dimineața alături 
de peste 49 de specialiști români. Ger
hard Sperling (al treilea performer al 
tuturor timpurilor la 20 km). Siegfrid 
Zschiegner. Karl Heinz Stadmiiller. Ev- 
gheni Ivcenko. Janos Tabori, Stefan 
Ingvarrson, Ilans Tenngren, Armando 
Zambaldo sînt nume care ar crește cota 
valorică a oricărei competiții internațio
nale. Alături de ei, Constantin Stan, ion 
Găsitu. Constantin Enache și ceilalți re
prezentanți ai noștri au reușit să . 
furnizeze un adevărat spectacol, ur
mărit măi întîi din curiozitate apoi cu 
reală participare de cele cîteva sute de 
spectatori înșirați pe traseu. (Circuitul 
din str. Maior Coravu este excelent, dar 
este așezat într-o zonă care nu permite 
o afluență prea mare de public. Orga
nizarea unei curse de marș în oraș ri
dică anumite dificultăți, dar se poate 
face, credem, ceva pentru a aduce mar
șul mai aproape de publicul larg.)

Și, lucru remarcabil pentru o aseme
nea companie, principalii animatori al 
întrecerii au fost sportivii noștri, atît 
Stan cît și Găsitu — ambii au’ coborît 
mult sub vechiul record — sau Enache 
dovedind un progres substanțial. De alt
fel, rezultatele excelente înregistrate — 
primii 7 clasați au obținut timpi sub o 
oră și 30 de minute — se datoresc în 
cea mai mare măsură lui Stan și Găsitu 
care s-au aflat la conducerea cursei mai 
bine de trei sferturi din distanță. Iar 
cu performanța reușită de amîndoi — 
de a-1 învinge pe Sperling — puțini spe
cialiști din iume se pot lăuda.
.. . Da, marșul a dovedit că merită un 

loc sub soarele atletismului. Atletismul, 
înainte de a începe cu alergarea, începe 
cu marșul — sau, dacă vreți, cu mersul. 
Marșul a dovedit că merită atenție, iar 
mărșăluitorii admirația noastră.

Vladimir MORARU

„TURUL DOBROGEI"
Etapa a treia, s-a disputat pe ruta 
Constanța — Negru Vodă — Medgidia 
și retur, fiind cea mai dificilă prin 
varietatea traseului. La capătul celor 
141 de km, primul loc a fost ocupat 
de Mihai Hrisoveni (C.S. Brăila) cu 
3h22:50. Cursa în circuit, desfășu
rată duminică în orașul Constanta 
(30 km), a fost cîștigată de Cristian 
Cartier (Steaua), cronometrat cu 
55:55.

Iată cum arată clasamentul gene
ral individual: 1. C. Camer (Steaua) 
71104:43, 2. Z. Elekeș (Steaua) 7h05:20, 
3. S. Suditu (Olimpia) 7h 05:23, 4. M. 
Virgil (Olimpia) 7 h 05:24, 5. M. Bă- 
dilă (CIBO Brașov) 7b 05:51. (r.
ENACHE — coresp.) <
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ASTĂZI DUPĂ AMIAZĂ, LA BUZĂU CAMPIONATtLE NATIONALE

'« Duminică, la Snagov, tinerii fotbaliști au avut ca adversari reprezentativa de 

juniori • Mîine, la Moreni, ultimul joc de verificare inaintea plecării spre 

R. D. Germană

Lotul de tineret (sub 21 de ani) și-a 
Intensificat în aceste zile pregătirile 
pe care le efectuează în vederea 
partidei pe care o va disputa la 26 
mai, la Altenburg, cu selecționata 
Similară a R. D. Germane. Duminică, 
ia Snagov elevii antrenorilor I. Voica 
și O. Popescu au susținut un joc 
de verificare în compania reprezen
tativei de juniori pe care au între
cut-o cu scorul de 5—2 (1—2). Autorii 
golurilor l Savu (2), G. Stan (2) și 
lovănescu. A fost folosită următoarea 
formație : Eftimescu — Porațchi, Gri- 
goraș, F. Marin, Ciocîrlan — Savu, 
lovănescu — Pisau. Păunescu, Ion 
Ion, G. Stan. Pe parcursul jocului 
au fost introduși și ceilalți compo- 
nenți ai lotului : Voinea în locul lui 
Eftimescu, Custov l-a înlocuit pe Po
rațchi, iar Răduiescu 
Au absentat jucătorii

badoș, ei fiind plecați în aceste zile 
cu echipa lor de club, Jiul, într-un 
turneu în Uniunea Sovietică.

A fost o verificare utilă în cere 
selecționabilii au manifestat o bună 
dispoziție, cil toate că au primit o 
replică foarte dîrză din partea mai 
tinerilor lor adversari. întreaga for
mație a căutat să respecte sarcinile 
de joc specifice unei partide în de-

plasare cum va fi cea de la Alten
burg, acționînd grupat în apărare, 
cu o substanțială activitate și o va
riată circulație a mingii la mijlocul 
terenului și bineînțeles urmărind de
clanșarea unor contraatacuri rapide.

In continuare, programul a cuprins 
luni șl marți cîte două antrenamente 
zilnice, iar mîine după amiază între
gul lot se va deplasa la Moreni unde 
va întîlni formația Flacăra din loca
litate. Pentru joi dimineață este pre
văzută plecarea spre R. D. Germană. 
Toți jucătorii sînt valizi, cu excepția 
fundașului Porațchi ușor accidentat 
în meciul de duminică.

ZILL DECISIVE PENTRU IOTUL DE TINERET
PÎNĂ EA 23 DE ANI

LOTUL DE JUNIORI SUSȚINE
ULTIMUL TEST DIN CICLUL

DE PREGĂTIRE SISTEM - U. E. F. Â

EUROPENE

pe Păunescu. 
Onuțan și

FL. MARIN

„Under 23“ a părăsit ieri dimineață 
Cabana Voina, din preajma câmpu
lungului Muscel. Lotul de tineret, an
trenat de Cornel Drăgușin și Emeric 
Jenei, a coborît la Pitești, unde ur
mează „săptămîna de foc“ pentru me
ciul de sîmbătă cu reprezentativa si
milară a Republicii Democrate Ger
mane, în cadrul grupei preliminare 
a campionatului european rezervat 
formațiilor de tineret. Zilele de la 
Voina au fost foarte utile pentru re
facerea fizică și psihică a jucătorilor 
convocați. Și acum, pe acest fond ac
tiv, doctorul Nicolae Stănescu și cei 
doi antrenori speră în acumulări su
perioare și atingerea formei maxime 
în ziua partidei decisive din campio
natul european.

La Voina a fost liniște șl voie 
bună. Dar s-a discutat, mai în șoap
tă, mai cu voce tare, despre meciill 
de sîmbătă. S-a pornit mereu de la 
greșelile din partida cu Albania, de 
la București, cînd, deși au cîștigat, 
jucătorii noștri n-au strălucit, și, lo-

gic, s-a ajuns la concluzia necesității 
unei evoluții superioare. Pentru că, 
antrenorul Cornel Drăgușin care a 
Urmărit la Gera, la 16 mai, amicalul 
reprezentativelor de tineret R.D.G. — 
Ungaria (scor 0—0) s-a convins, o dată 
în plus, de forța adversarului nos
tru de sîmbătă, de marea sa putere 
de luptă, elemente ce pot fi contra
carate printr-un joc care să valori
fice tehnicitatea superioară a jucăto
rilor noștri.

Au început, așadar, zîlele de febră 
și pentru lotul de tineret pînă în 23 
de ani. Zile serioase, intense, în care 
se va munci susținut, 
biectivului declarat — 
sferturile de finală ale 
european.

De la sfîrșitul săptămînii trecute, 
lotul național de juniori și-a stabi
lit locul de pregătire la Snagov, 
în vederea participării sale la Tur
neul U.E.F.A. Ședințele de antre
nament, conduse de antrenorii C. 
Ardeleanu și I. Voinescu și-au pro
pus ca principal scop, pentru aceas
tă perioadă premergătoare depla
sării în Italia, aducerea întregului 
efectiv de jucători la un nivel op
tim al capacității fizice și de omo
genizare de ansamblu a formației 
de bază.

în această idee se înscrie și jo
cul de duminică după-amiâză, dis
putat la Snagov în compania se
lecționatei de tineret sub 21 de 
ani, partidă care constituie cel de 
al doilea test din cadrul ciclului 
de întîlniri-școală sistem U.E.F.A. 
La Snagov juniorii au pierdut cu 
5—2, dar ni se pare demn de re
ținut faptul că la pauză ei condu
ceau cu 2—1 și că, timp de 60 de 
minute, comportarea lor a fost foar
te bună, atîta vreme cit potenția
lul fizic s-a menținut la un nivel 
ridicat. Antrenorul coordonator al 
lotului C. Ardeleanu, pune acest

lucru pe seama unui program prea 
încărcat în ultimul timp, cît și pe 
faptul că din formația folosită du
minică au lipsit nu mai puțin de 
șase titulari, acuzînd diferite indis
ponibilități : Negruțiu, Naghi, Coti
gă, Chivu, Hurloi și Stoica.

Supuși unui tratament intensiv 
și în permanentă supraveghere me
dicală, toți aceștia au fost recupe
rați și în prezent sînt apți pentru 
joc. Ei vor fi utilizați de altfel 
chiar astăzi după-amiază, în meciul 
cu divizionara B, Gloria ~ 
(programat pe stadionul din Bu
zău la ora 17) meci cu care de 
altfel se încheie și ciclul celor trei 
jocuri de verificare în sistemul de 
desfășurare al competiției U.E.F.A. 
La sfîrșitul acestui ultim test cei 
doi antrenori ai lotului, C. Arde
leanu și I. Voinescu, vor trage de
sigur concluziile corespunzătoare, 
privind stadiul real al pregătirii, 
stabilind totodată eventualele retu
șuri Ce urmează a fi aduse, pe 
parcursul procesului de instruire, 
precum și componența definitivă 
a lotului.

Buzău.

29-a a cam- 
r___ m__  __ _ __ caracterizat
prin succesul pe toată linia al echi
pelor gazdă. Titlul de campioană nu 
mat ridică nici un semn de între
bare, echipa militară v S.K.A. fiind 
practic de neajuns, dar lupta pentru 
ocuparea locurilor 2 și 3 se anunță 
foarte interesantă. Iată rezultatele 
înregistrate : T.S.K.A. Sofia — Cerno 
More 2—1 (dar oaspeții au ratat un 
11 m), Slavia — Etîr 5—1 (toate go
lurile au fost marcate în primele 
35 de minute !), Lokomotiv Plovdiv 
— Levski Spartak 2—1 (ambele go
luri ale gazdelor au fost înscrise de 
Bonev), Beroe — Lokomotiv Sofia 
3—1, Botev — Akademik 4—1, Cer- 
nomoreț — Volov 3—0, Dunav — 
Laspov 3—0, Spartak Pleven — Tra- 
kia 3—0, J.S.K. Spartak — Pernik 
2—0.

în clasament conduce T.S.K.A. — 
45 p, urmată de Lokomotiv Plovdiv

BULGARIA : Etapa a 
pionatului bulgar s-a

UNGARIA (etapa a 26-a) : Tata- 
banya — Szeged 2—1; Csepel — Vi
deoton 2—2 ; Salgotarjan — Raba 
Eto 2—1 ; Diosgyor — Egyetert.es 
2—1; Pecs — Vasas 1—1, Fe- 
rencvaros — Komlo 1—0, M.T.K. — 
Honved 3—2; Ujpesti Dozsa — Za- 
laegerszeg 3—0. Clasament: 
pești Dozsa — 42 p ; 2. Vasas 
3. FerencvaTOS — 34 p.

PORTUGALIA (etapa a 
Barreirense — Sporting Lisabona 
1—4 • Belenenses — Coimbra 3—1 ; 
Setubal — Beira Mar 3—0; F. C. 
Porto — Boavista 1—0 | Unio Tomar 
— Leixoes 1—1 î Farense — Monti- 
jo 2—1 ; Guimaraes — Atletico 0—0 ; 
Benfica — C.U.F. 2—0. Clasament: 1. 
Benfica Lisabona — 55 p ; 2. Be
lenenses — 38 p | 3. Sporting — 35 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 29-a); Rad- 
nicki Nlș — Dynamo Zagreb 1—1 |

1. Uj- 
— 36 p

28-a) !

DISCIPLINA

O DATORIE PRINCIPALA

A ANTRENORULUI!
Să rhăi rel:iăm acum cît de 

importanțăj'reșț.e: atitudinea antre
norului pe planul comportării 
morale — ni: se pare inutil. Am 
vrea să SfSUnam atît că exemplul 
omului care conduce — sub toate 
aspectele — activitatea unei echipe 
are dublă valoare sub aspectul 
pozitiv și' dublu efect cînd aceste 
exemple sînt negative. Antrenorul 
— OM, antrenorul — PROFESOR, 
antrenorul — PĂRINTE, iată pos
turi în care jucătorul așteaptă de 
la omul cu experiență și valoare 
profesională care îl dirijează, 
pilde, mereu pilde frumoase.

Nu face excepție de la riguroa
sa conduita a antrenorului nici 
atitudinea sa în timpul jocurilor; 
ba am putea afirma ca acest mo
ment așa de supus ieșirilor ne
sportive, gesturilor necugetate și 
necontrolate trebuie să-l găsească 
pe antrenor calm, lucid, echili
brat : în situația — deci — să in
tervină direct și decisiv și prin au
toritatea și prin forța atribuțiilor 
lui, pentru a preintîmpina sau 
curma actele nesportive ale elevi
lor lui. în acest sens am înțeles 
destul de tîrzia intervenție a Cole
giului de antrenori care a dictat

a

Șl TEXTILA
SERIA I

Minobradul Vatra Dornei — I.T.A. iași 
l__0 (0—0) ; A.S.A. Cimpulung — Fo
resta Fălticeni 0—0 ; Minerul qura Hu
morului — Unirea Iași 1—1 (0—1) : C-S.M. 
Suceava — Textila Botoșani 3—0 (2—0) ; 
Nicollna Iași — Danubiana Roman 1—1 
(0—0) ,; Cristalul-Dorohoi — Avîntul Fra
sin 2—1 (1—1) ; Victoria Roman — Stră
duință Suceava 3—0 (2—0).

(Corespondenți : P. Spac, A. Rotaru. 
D. Bolohan, C. Alexa, V. Diaconescu, !■ 
Mandache si G. Groapă).

1. CSM suceava
2. Victoria Roman
3. Danubiana Roman
4. Avtntui Frasin
5. Foresta Fălticeni
6. Minerul Gura Hum.
7. Minobradul V. D.
8. Nicollna Iași
9. A.S.A. Cimpulung

10. Unirea Iași
11. Străduința Suceava
12. Cristalul Dorohoi
13. ITA Iași
14. Textila Botoșani

22 14 5 3 46—15 33
22 13 2 7 45—22 28
22 12 3 7 43—27 27
22 11 2 9 30—25 24
22 9 5 8 30—30 23
22 9 4 9 35—37 22
22 9 3 10 39—35 21
22 8 4 10 30—31 20
22 7 6 9 26—31 20
22 7 6 9 31—40 20
22 6 7 9 18—26 19
22 8 3 11 26—48 19
22 6 4 12 17—30 16
22 5 6 11 23—42 18

Etapa viitoare (27 mai) : Textila Boto
șani — Avîntul Frasin (1—4), Unirea 
iași — Victoria Roman(i—5), I.T.A. Iași 
— A.S.A. Cimpulung (2—6). Danubiana 
Roman — Minobradul Vatra Dornei (1—1). 
Minerul Gura Humorului —■ Străduința 
suceava (0—3), C.S.M. suceava — Nico- 
lina lași (1—2). Foresta Fălticeni — Cris
talul Dorohoi (0—2).

SERIA a ll-a

Rulmentul Bîrland — Textila Buhuși 
2—1 (2—1) ; Cimentul Bicaz — Unirea
Tricolor Birlad 5—0 (4—0) ; U.R.A. Tecuci 
— Oltuz Tg. Ocna 5—1 (2—1) : Viitorul 
Vaslui — Minerul Comănești 3—0 (1—0) ; 
Petrolul Moinestl — Letea Bacău 3-2 
(1—2) ; Relonui Săvinești — Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Del 2—0 (1—0) : Con
structorul orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Locomotiva Adjud 3—2 (3—1).

(Corespondenți : E. Solomon. St. Ghfm- 
ne. V. Dorns. M. Fierea. P. Harabagtu,
C. Nemțeanu și Gh.

1. Petrolul Moinești
2. Viitorul Vaslui
3. Relonui Săvinești
4. Letea Bacău
5. Textila Buhuși
6. Rulmentul Birlad
7. Locomotiva Adjud
8. Constr. Gh. Dej
9. Trotușul Gh. Dej

10. Oituz Tg. Ocna
11. U.R.A. Tecuci
12. Minerul Comănești
13. Cimentul Bicaz
14. Unirea Tricolor

Birlad

Gorun).

22 13 6 3 40—13 32
22 12 7 3 40—11 31
22 10 5 7 37—26 25
22 9 6 7 36—27 24
22 10 3 9 44—33 23
22 9 5 8 40—29 23
22 10 3 9 35—36 23
22 8 6 8 29—37 22
22 7 7 8 21—17 21
22 8 4 10 29—33 20
22 7 6 9 25—34 20
22 5 7 10 21—33 17
22 6 4 12 31—39 16

22 4 3 13 19—79 11

Etapa viitoare : Viitorul Vaslui — Ci
mentul Bicaz (3—3), Textila Buhuși — 
Petrolul Moinești (0—1). Unirea Tricolor 
Birlad — Relonui Săvinești (0—9). U.R.A. 
Tecuci — Constructorul Gh. Gheorghiu- 
Dej (0—0). Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Oituz Tg Ocna (4—1). Minerul Co
mănești - Rulmentul Bu-i-n (0-1). Le
tea Bacău — Locomotiva Adjud (0—0).

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL
AL DIVIZIONARELOR NOASTRE A

perioada lungă de între- 
campionatului, nu în-

în numele o- 
calificarea în 
campionatului

lău-

SĂTMĂREANU II

primele suspendări din oficiul de a 
conduce echipa în teren a unor 
conducători tehnici care s-au făcut 
vinovați de atitudini deloc 
dabile; e cazul să tragem, mai de
parte, un semnal de alarmă și 
pentru alții care nu sint departe 
—‘ prin atitudinile lor — de re- 
cenții sancționați. Subliniindu-i și 
aici marile merite în redresarea 
formației Rapid, puterea lui de 
muncă remarcabilă, dorința de a 
se perfecționa permanent, îl vom 
cita 
antrenorul giuleștenilor, ' 
Macri, care trebuie sâ facă 
eforturile spre a-și înfrîna 
ieșiri din timpul jocurilor; el 
păstrează permanent locul 
banca rezervată conducerii 
nice, gesticulează, strigă tot timpul 
la jucătorii lui, intră pe teren 
fără încuviințarea arbitrilor. Ma
cri și alți antrenori în situația lui 
trebuie să reflecteze — mai cu 
seamă în această perioadă de 
pauză a campionatului — la dato
ria de a avea EI IN PRIMUL 
R1ND o comportare perfect disci
plinată pe teren.

Firește, 
rupere a 
seamnă și o vacanță automată pen
tru divizionarele noastre A. Ele 
întrețin o intensă campanie de 
pregătiri, paralelă cu preparativele 
„naționalei" în vederea marelui 
examen de la 27 mai. Formula O- 
bișnuită o constituie meciurile a- 
micale cu caracter intern, dar iată, 
Universitatea Craiova și Jiul Pe
troșani pun în aplicare un plan 
de anvergură mai mare, concreti
zat prin două turnee în străinăta
te. Astfel, lidera clasamentului, 
desigur fără Țarălungă, Marcu 
și Sameș, a plecat sîmbătă 19 mai 
în Cipru, unde într-un interval de 
10 zile va susține trei jocuri în 
compania unor echipe de club. La 
rîndul său. Jiul a decolat ieri spre 
Moscova, de unde își va continua 
drumul spre Kaliningrad, gazda 
primului meci (cu Volga din loca
litate) din seria de trei (următoa
rele, în compania lui Sahtior Ka
raganda și Kairat Alma-Ata) pe 
care le va susține în U.R.S.S. Lotul 
care a făcut deplasarea : I. Gabri
el, Marincan, Stocker, Tonca, Geor
gescu, Dodu, Onuțan, Naghi, Li- 
bardi. Cotormani, Urmeș, Szaba- 
dos, Naidin, Caramaiis II, Kosty- 
al și Gruber. Remarcăm promo
varea lui Gruber, Caranaalis II și 
Kostyal din echipa de tineret-re- 
zerve, ultimii doi, evident, înlocu
itori ai lui Muițescu, și Roznai,

pentru reprezentativa de 
care va înfrunta formația

reținuți 
tineret 
similară a R. D. Germane, sîmbătă 
26 mai, la Pitești.

Tot un turneu peste hotare, dar 
de durată scurtă și într-o perspec
tivă mai îndepărtată, a contractat 
și revelația campionatului nostru, 
C.F.R. Cluj. Feroviarii clujeni vor 
dispilta în ziua de 5 iunie o întîl- 
nire amicală în R. F. Germania ; 
partenera sa : V. F. Bochum.

La Pitești se d'ispută în această 
săptămînă cîteva meciuri intere
sante. Astfel, miercuri 23 mai, de 
la ora 15, se va disputa următorul 
cuplaj : F. C. Argeș — C. S. Tîi- 
goviște și Lotul de tineret (sub 23 
ani) — Dacia Pitești. Sîmbătă. tot 
de la ora 15 : F. C. Argeș — Steagul 
roșu Brașov și, în continuare, me
ciul internațional oficial: Româ
nia (tineret) — R. D. Germană (ti
neret).

A.S.A. TG. MUREȘ, ÎN FOCUL 
UNEI COMPETIȚII OFICIALE
Se știe, A.S.A. Tg. Mureș este 

angrenată în „Cupa Balcanică", 
într-o serie cu Sutjeska 
(Iugoslavia) și Labinoti 
(Albania). Mîine. 23 mai, 
disputa pe teren propriu 
meci al său din cadrul „Cupei Bal
canice", avînd ca adversară pe
Sutjeska Niksici. Reamintim rezul
tatele precedente: Sutjeska —
A.S.A. Tg. Mureș : 1—0 ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Labinoti 5—1.

Niksici
Elbasan

A.S.A. va 
al treilea

Brazilianul Jos6 Altafini fnr. 13) înscrie golul victoriei în meciul 
Roma — Juventus (1—2), care a adus victoria finală a clubului torinez 
în campionatul Italiei TcJefoto i A. P. — AGERPRES

— 37, Levski Spartak și Slavia Sofia — 
36 p. în clasamentul golgeterilor: Jekov 
(T.S.K.A.) și Bonev — 21 goluri, 
llristov (Dunav) — 18, A. Mihailov 

Sofia) — 17. (TOMA(Locomotiv
HIIISTOV)

A.
17.

Titlul de campioană a 
și in acest an de for-

ca un avertisment — pe
Tacite 
toate 
unele 
nu-și 

• pe 
teh-

LA SNAGOV,
(Urmare din pag l)

ca acumulările la capitolul pregătire 
fizică să se producă mai rapid. Apoi, 
o scurtă odihnă, și cina.

Programul de astăzi se deschide la 
ora 9.30 cu o analiză a jocului de 
duminică, de la Brașov ; antrenorii 
vor efectua o trecere în revistă a 
comportării fiecărui jucător, după 

ocupa de randamentul 
pe Lijuipc. hiuc^l'2 și, în final, de 
randamentul general al echipei. La 
ora 11, un nou antrenament de pre-

care se vor 
pe compartimente

XXII-a m

ORE DE LUCRU INTENS

OLANDA : 
fost cîștigat , ..
mația Ajax Amsterdam, antrenată de 
românul Ștefan Covaci. în ultimul 
meci, fotbaliștii de la Ajax au în
vins, pe teren propriu, cu scorul de 
3—0 echipa A. Z. 67 Alkmaar. Alte 
rezultate din ultima etapă ; Nee Nij
megen — F. C. Utrecht 3—0 ; Feye- 
noord Rotterdam — P.S.V. Eindho
ven 2—0 ; F. C. Groningen — Go 
Ahead Deventer 1—1 ; N.A.C. Breda— 
F. C. Amsterdam 1—0; Haarlem — 
Tel.star 3—2 ; Tvente Enschede — 
MW Maastricht 0—0 ; F. C. den 
Bosch — Sparta Rotterdam 0—5 :
F. C. den Haag — Excelsior Rotter
dam 1—1.

Clasament final : 1. Ajax Amster
dam — 60 p din 34 de partide și 
un golaveraj de 102—18 ; 2. Feye- 
noord Rotterdam — 58 p (89—28) ; 
3. F. C. Twente Enschede — 50 p.

Sloboda Tuzla — Vojvodina Nov! 
Sad 0—0 ; Vardar Skoplie — Haj- 
duk Split 1—2 ; O.F.K. Beograd — Ve
lez Mostar 2—0; Sutjeska Niksici — 
Spartak Subotița 3—1 ; Olimpia Liu- 
bliana — Borac. Banja Luka 3—0 ; 
Bor — Celik Zenika 0—0; Partizan 
Belgrad — Zelezniciar Sarajevo 1—0; 
Sarajevo — Steaua Roșie Belgrad 
2—2. Clasament: 1. Steaua Roșie 
Belgrad — 44 p ; 2. Velez Mostar — 
40 p; 3. O.F.K. Beograd — 38 p.

GRECIA (etapa a 32-a): Olympia- 
kos Voios — Olympiakos Pireu 1—2 ; 
Panionios — P.A.O.K. 0—0; Panathinai- 
kos — Panseraikos 4—1 ; Atromites 
— AEK l—o ; Heraklis — Panahaiki 
1—0 ; Kalamata — Aegaleo 2—0 :
Olympiakos Nicosia 
Ethnikos — Kavala 2—1 ; 
Trikala 3—2. Clasament: 
piakos Pireu — 88 p ; 2. 
86 p 1 3. Panathinaikos —

Aegaleo
— Fostir 0—11

Aris —
1. Olym- 

P.A.O.K. —
77 p.

• ••
gătire fizică. Observați cît 
se pune accentul în aceste 
acest 
rnînd 
el să 
tactic 
țelor . . _ „ „ „____
minică. Tocmai de aceea, și 
după amiază se va efectua 
trenament ,de data aceasta 
racter fizic-tehnic-tactic.

Atmosfera rămine mai departe cal
mă și încrezătoare în sinul echipei 
noastre. Vechii internaționali, cei 
care au trecut prin atîtea examene

aspect 
ca de 
scadă 
și în 

pentru

de mult 
_ _ zile pe. 

al antrenamentului, ur
la jumătatea săptămînii, 
în folosul aspectului 

acel al acumulări; for- 
greaua partidă de du- 

mîine 
un an- 
cu ca-

grele — și ei sînt majoritatea în for
mația probabilă pentru duminică — 
transmit _ celor mai noi (în cazul nos
tru Troi, Țarălungă, Sameș, Tănă- 
sescu, Murcșan) forța lor de a trece 
peste aceste ore, care devin tot mai 
fierbinți cu cît ne apropiem de ziua 
întîlnirii. Zilele de miercuri, joi și 
vineri vor fi dedicate unei ultime re
petiții de ansamblu, dar și unui a- 
profundat studiu — bazat pe film, 
mai cu seamă — al modului de a ac
ționa al viitorilor adversari.

Orele se scurg, cu folos, la Sna
gov...

SPANIA : Campionatul s-a înche
iat cu victoria echipei Atletico Ma
drid, care a realizat 48 de puncte 
din 34 jocuri disputate. Rezultatele 
din ultima etapă : Real Sociedad — 
Atletico 
Espanol
V igO — nea, .„a,...u .j—v ,
— Betis Sevilla 3—1 ; Gijon — Ovi
edo 1—0 ; Las Palmas — Valencia
1— 0 ; Atletico Madrid — Deportivo 
Coruna 3—1 ; C. F. Barcelona — Sa
ragossa 1—1 • Burgos — Granada
2— 1. Clasament final : 1. Atletico 
Madrid — 48 p ; 2. C. F. Barcelona
— 46 p ; 3. Espanol Barcelona — 
45 p ; 4. Real Madrid — 43 p.

Bilbao 1—0; Malaga —
Barcelona 0—1 ; Celta 

Real Madrid 3—0 ; Castellon

ELVEȚIA (etapa a 23-a) : F. C. 
Basel — Chiasso 4—0 ; Granges — 
Chaux de Fonds 1—1 ; Fribourg — 
Young Boys Berna 2—2 ; Grasshop
pers Zurich — Lausanne 2—1 ; St. 
Gall — Lugano 0—4; Servette Geneva
— F.C. Zurich
— Sion 
F. C. Basel 
Zurich — 31

5—1; Winterthur 
0—1. Clasament : 1.

— 34 p ; 2. Grasshopers 
p; 3. Sion — 29 p-
(etapa a 24-a) : Rapid

- Wacker Innsbruck f
Salzburg — A.K.
Austria Klagenfurt

Linz 2—0 ; Bregenz
Sport Club 1—1 ; ASK

— F. C. Vienna 4—2;

Divizia C UNiREÂ DEJ, VULTURII LUGOJ, VIITORUL VASLUI
ODORHEI ÎNTR-O SPECTACULOASĂ CURSĂ PENTRU ȘEFIA SERIILOR

SERIA a lll-a SERIA a V-a
Prahova Ploiești — Chimia Buzău 5—1 

(4—1) ; Șoimii TAROM Eucureștl — Pe
trolul Berea 4—2 (3—1) ; Chimia Brazi — 
Poiana Cîmplna 1—1 (0—1) : I.R.A. Cîm- 
pina — Unirea Focșani 1—1 (0—1) ; Me
talul Mija — Olimpia Rm. Sărat 2—1 
(2—0) ; caraimanul Bușteni — Petrolis
tul Boldești 2—0 (2—0) ; Victoria Flo-
rești — Carpați Sinaia 3—2 (3—2).

(Corespondenți : A. Crlstea, N Toka-
cek, C. Averchi, C. Virjoghie, C. Ale
xandru, V. Zbârcea și N. Coman).

1 Metalul Mija 22 12 5 5 32—26 29
2. Caraimanul Bușteni 22 10 7 5 23—20 27
3. Olimpia Rm. Sărat 22 9 7 6 32—29 25
4. Prahova Ploiești 22 9 6 7 37—29 24
5. Unirea Focșani 22 8 8 6 32—25 24
6. Carpați Sinaia 22 9 5 8 25—21 23
7. Victoria Florești 22 10 3 9 29—33 23
8. Petrolistul Boldești 22 8 6 8 32—23 22
9. Șoimii TAROM Buc. 22 8 5 9 20—18 21

10. I.R.A. Cîmpina 22 7 7 8 22—22 21
11. Petrolul Berea 22 8 5 9 26—33 21
12. Poiana Cîmpina 22 6 8 8 32—23 20
13. Chimia Brazi 22 6 6 10 26—34 18
14. Chimia Buzău 22 4 2 16 16—46 10

Tehnometai București — Electronica 
București 4—3 (2—2): Flacăra roșie Bucu
rești — Laromet București 2—1 (1—0); 
Azotul Slobozia — Sportul Clorogîrla 
6—0 (3—0); Autobuzul București — Uni
rea Tricolor București 1—0 (1—0); Sirena 
București — Voința București 1—1 (1—1): 
Dinamo Obor București — Olimpia Giur
giu 2—0 (2—0); T.M. București — celu
loza Călărași 1—1 (1—0).

(Corespondenți : P. Popa, C. Toader. 
I. Matei. O. Guțu, Gh. Vlad. D. Daniel 
și C. Popescu).

Etapa viitoare : Flacăra roșie Bucu
rești — Autobuzul București (0—1), Celu
loza Călărași — Olimpia Giurgiu (2—2), 
Voința București — T.M. București (1—1). 
Electronica București — Dinamo Obor 
București (0—0), Unirea Tricolor Bucu
rești — Azotul Slobozia (2—3). Sportul 
Clorogîrla — Tehnometai București 
(0—3), Laromet București — Sirena 
București (0—1).

1. Celuloza Călărași 22 15 5 2 41—13 3S
2. T.M. București 22 11 6 5 39—28 28
3. Autobuzul Buc. 22 10 6 6 32—20 26
4. Azotul Slobozia 22 11 3 8 37—32 25
5. Flacăra roșie Buc. 22 9 5 8 26—21 23
6. Electronica Buc. 22 9 4 9 29—20 22
7. Unirea Trie. Buc. 22 9 3 10 28—26 21
8. Olimpia Giurgiu 22 7 7 8 22—24 21
9. Sirena București 22 8 5 9 28—39 21

10. Din. Obor Buc. 22 5 10 7 23—21 20
11. Voința Buc. 22 6 8 8 20—22 20
12. Laromet Buc. 22 7 5 10 18—22 19
13. Tehnometai Buc. 22 4 9 9 26—36 17
14. Sportul Ciorogîrla 22 3 4 15 16—61 10

SERIA a Vl-a

Etapa viitoare : Carpați Sinaia — Șoi
mii TAROM București (0—1), Chimia Bu
zău — Caraimanul Bușteni (0—2), Petro
listul Boldești — Prahova Ploiești (1—2), 
Petrolul Berea — Victoria Florești (0—3), 
Chimia Brazi — Unirea Focșani (0—3), 
Poiana Cîmpina — Metalul Mija (1—2), 
Olimpia Rm. Sărat — I.R.A. Cîmplna 
(2-2).

SERIA a IV-a
Marina Mangalia — Portul Constanța 

1—0 (0—0) ; cimentul Medgidia — Oțelul 
Galați 2—2 (1—0) ; Viitorul Brăila —
I.M.U. Medgidia 4—2 (1—2) ; Dunărea
Tulcea — Ancora Galați 3—0 (1—0) ■

Știința Constanța — Comerțul Brăila 7—o ’ 
(3—0) ; chimia Brăila — Electrica Con
stanța 1—0 (0—0) ; constructorul Galați 
— Granitul Babadag 5—2 (3—0).

Unirea Drăgășani - Răsăritul Caracal 
j—2 (0—0) ; chimia Tr. Măgurele — Pe
trolul Videle 2—0 (0—0) : Automatica A- 
lexandria — Recolta Stoicănești 3—0 
(1—0) : Oltul Slatina — Petrolul Ttrgo- 
vlște 1—0 (0—0) ; C.F.R. Roșiori de

Vede — Flacăra Moreni 0—0 ; Dacia 
Pitești — Progresul Corabia 2—0 (1—0) : 
Chimia Găești — Textilistul Pitești 
4—0 (2-0).

(Corespondenți : D. Denghel, D. Gruia, 
M Bizon, C. Glilțescu, T. Negulescu, 
AI. Momete și S. Frățiiescu).

SERIA a Vll-a
Minerul Rovinari — Meva Drobeta Tr. 

Severin 4—1 (2—0); Minerul Motru —
știința Petroșani 3—0 (1—0): Dunărea 
Calafat — Vulturii textila Lugoj 1—0 
(0—0); Cimentul Tg. Jiu — Metalul Oțelu 
Roșu 2—1 (1—0); Steagul roșu Plenița
— Metalul Topleț 5—1 (2—0): Victoria
Craiova — A.3. Bocșa 2—1 (0—0); Mi
nerul Moldova Nouă — Pandurii Tg. 
Jiu (nedispulat).

(Corespondeți : N. Gherguș, G. Ju"’
naru, A. Traistaru, B. 
și G. Ștefan).

Manole, I. Julea

1. Mineruj Motru 22 14 5 3 57—17 33
2. Vulturii Lugoj 22 14 4 4 50—17 32
3. A.S. Bocșa 22 11 2 9 37—31 24
4. Min. Mold. Nouă 21 10 3 8 39—26 23
5. steagul r. Plenița 22 11 1 10 28—27 23
6. Metalul Topleț 22 10 1 11 37—41 21
7. Pandurii Tg. Jiu 21 10 1 10 23—30 21
8. Știința Petroșani 22 10 0 12 31—31 20
9. Dunărea Calafat 22 9 2 11 28—34 20

10. Min. Rovinari 22 8 4 10 28—35 20
11. Met. Oț. Roșu 22 8 3 11 33—36 19
12. Cimentul Tg. Jiu 22 7 4 11 18—45 18
13. Victoria Cv. 22 6 5 11 17—41 17
14. Meva Drobeta T.S. 22 6 3 13 22—37 13

Etapa viitoare : Metalul Oțelu Roșu — 
Metalul Topleț (1—2), Pandurii Tg. Jiu
— Dunărea Calafat (0—3), Minerul Mo
tru — Cimentul Tg. Jiu (1—1), Minerul 
Moldova Nouă — Victoria Craiova (0—1),

■ Meva Drobeta Tr. Severin — A.S. Bocșa 
(1—2), Știința Petroșani — Steagul roșu 
Plenița (0—1). Vulturii Lugoj — Minerul 
Rovinari (0—0).

SERIA a Vlll-a
Minerul Ghelar — Vagonul Arad 4—1 

(1—0): Gloria Arad — Minerul Lupent 
4—1 (2—1); Constructorul Arad — Mu
reșul Deva 1—4 (0—2); U.M. Timișoara
— Victoria Călan 3—1 (1—1); Furnirul
Deta — Electromotor Timișoara 0—0; 
C.F.R. Slmeria — Progresul Timișoara 
3—2 (2—1); Minerul Teliuc — Unirea
Tomnatic 0—0.

SERIA a iX-a SERIA a Xl-a
C.I.L. Blaj — industria sîrmei Cîmpia 

Turzii 3—2 (2—1); Arieșul Cîmpia Turzii 
— Tehnofrig Cluj o—0; Dermata Cluj — 
C.I.L. Gherla 1—0 (1—0); Soda Ocna
Mureș — Aurul Brad 3—1 (1—0); Arieșul 
Turda — Metalul Aiud 1—0 (0—0); Uni
rea Dej — Unirea Alba Iulia 2—0 (1—0); 
Minerul Bihor — Minaur Zlatna 1—0 
(0-0).

(Corespondenți : V. Munteanu, Șt. 
Giurgiu, I. ion, A. Verdeș, p. Lazăr, T. 
Prodan și M. Domițian).

Unirea Cristuru Secuiesc — Minerul 
Bălan 0—1 (0—0) ; Foresta Bistrița — Gaz 
metan Mediaș 0—5 (0—2) ; Viitorul
Gheorghieni — Textila Odorheiul Secuiesc 
2—3 (0—0) ; Carpați Covasna — Oltul Sf. 
Gheorghe 2—1 (1—0) ; Lacul Ursu Sova- 
ta — Mureșul Toplița 3—3 (0—0) ; Vitro- 
metan Mediaș — Viitorul Tg. Mureș 3—1 
(2—0) ; Forestierul Tg. Secuiesc — So
meșul Beclean 1—0 (0—0).

(Corespondenți : P. Ion. I. Toma, I. 
Păuș, Fr. Gazdag, A. Fekete, R. Zamfir 
și I. Ion).

(Corespondenți : I. Cloboată. R. Avram. 
N. Costfn. I. Turșie. P. Enache, D. Cris- 
tache și Gh. Arsenic).

1. Constructorul Gi. 22 13 5 4 38—16 31
2. I.M.U. Medgidia 22 10 6 6 29—26 26
3. Marina Mangalia 22 10 5 7 23—17 25
4. Portul Constanța 22 9 6 7 29—17 24
5. Chimia Brăila 22 9 6 7 28—25 24
6. Oțelul Galați 22 9 6 7 19—17 24
7. Electrica Cța. 22 10 2 10 24—20 22
8. Viitorul Brăila 22 8 5 9 36—32 21
9. Cimentul Medgidia 22 7 7 8 19—20 21

10. Dunărea Tulcea 22 9 3 10 24—28 ZI
11. Granitul Babadag 22 5 10 7 21—23 20
12, Ancora Galați 22 7 5 10 18—33 19
13. Știința Constanța 22 5 8 9 25—28 18
14. Comerțul Brăila 22 2 8 12 12—33 12

Etapa viitoare : I.M.U. Medgidia — 
Granitul Babadag (3—3), Marina Manga
lia — Știința Constanța (2—0). Chimia 
Brăila — Cimentul Medgidia (0—0). Co
merțul Brăila — Viitorul Brăila (0—3), 
Oțelul Galați — Dunărea Tulcea (1—2), 
Ancora Galați — Constructorul Galați 
(1—4). Electrica Constanța — Portul Con
stanța (0—5).

1. Flacăra Moreni
2. Dacia Pitești
3. Oltul Slatina
4. Automatica Alex.
5. Progresul Corabia,
6. petrolul videle
7. Chimia

Tr. Măgurele
8. Unirea Drăgășani
9. Petrolul Tîrgovlște

10. Chimia Găești
11. Răsăritul caracal 
12 C.F.R. Roșiori
13. Recolta Stolcăneștl
14. Textilistul pitești

22 14 5 3 38—12 I
22 13 3 6 38—17 29
22 10 9 3 35—21 29
22 9 7 6 23—16 25
22 9 3 8 29—33 23
21 6 10 6 22—18 22

22 8 6 8 26—28 22
22 7 7 8 19—18 21
22 7 6 9 29—37 20
22 7 5 10 27—30 19
22 6 6 10 26—26 18
22 5 8 9 24—40 18
22 5 5 12 28—54 15
22 5 4 13 24—38 14

Etapa viitoare : Progresul Corabia — 
Oltul Slatina (0—4), Recolta Stolcăneștl 
— Unirea Drăgășani (0—2), Petrolul Tîr- 
goviște — Flacăra Moreni (0—4). Textt- 
listul Pitești - Chimia Tr. Măgurele 
(2—3). Automatica Alexandria — Petro
lul Videle (0—0), Răsăritul Caracal — 
Chimia Găești (2—3), C.F.R. Roșiori — 
Dacia Pitești (0—6).

(Corespondenți : FI. Oprita, I. Ște ^u,
S. lacob, St. Marton. P. Toma, M. Mun- 
teanu și I. Vladislav).

1. Mureșul Deva 22 14 5 3 42—12 33
2. UM Timișoara 22 ii 3 8 37—19 25
3. Victoria Călan 22 10 5 7 33—28 25
4. Electromotor Tim. 22 9 6 7 38—20 24
5. C.F.R. Simeria 22 9 5 8 33—25 2.3
6. Minerul Lupeni 22 10 3 g 32—32 23
7. Minerul Teliuc 22 9 5 8 25—26 23
8. Vagonul Arad 22 9 3 10 30—29 21
9. Gloria Arad 22 9 3 10 31—39 21

10. Unirea Tomnatic 22 9 3 10 31—42 21
11. Minerul Ghelar 22 9 1 12 30—34 19
12. Furnirul Deta 22 V 5 10 24—31 19
13. Progresul Tim,. 22 6 6 10 24—35 18
14. Constr. Arad 22 5 3 14 26-64 13

Etapa viitoare : Gloria Arad — Con
structorul Arad (0—3), Vagonul Arad — 
Unirea Tomnatic (1—2). Electromotor Ti
mișoara — Minerul Ghelar (0—4), C.F.R. 
Simeria — Minerul Teliuc (1—2), Mine
rul Lupeni — U.M. Timișoara (0—2), 
Victoria Călan — Mureșul Deva (0—2), 
Progresul Timișoara — Furnirul Deta 
<2—2).

1. Arieșul Turda
2. Unirea Dej
3. Ind. sîrmei C. T.
4. Minaur Zlatna
5. Aurul Brad
6. C.I.L. Blaj
7. Unirea Alba Iulia
8. Metalul Aiud
9. Minerul Bihor

10. Soda Ocna Mureș
11. C.I.L. Gherla
12. Dermata Cluj
13. Arieșul C. Turzii
14. Tehnofrig Cluj

22 14 4 4 44—21 28
22 14 4 4 37—16 28
22 13 3 6 39—20 25
22 10 5 7 29—20 25
22 10 3 9 26—25 23
22 10 2 10 26—28 22
22 8 5 9 23—28 21
22 9 3 10 24—30 21
22 10 0 12 25—38 20
22 8 4 10 25—38 20
22 8 3 11 27—26 19
22 4 7 11 17—25 15
22 6 3 13 16—25 15
22 4 6 12 9—27 14

1. Gaz metan Mediaș
2. Textila Odorhei
3. Viitorul Tg. Mureș
4. Viit. Gheorghieni
5. Lacul Ursu Sovata
6. Minerul Bălan
7. Vitrometan Mediaș
8. Unirea Cristur

(Echipele Arieșul Turda, Unirea Dej și 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii au fost 
penalizate cu cîte 4 puncte).

Etapa viitoare : Unirea Alba Iulia — 
Arieșul Cîmpia Turzii (0—2), Arieșul 
Turda — Soda Ocna Mureș (4—1), Teh
nofrig Cluj — C.I.L. Blaj (0—2), Mi
naur Zlatna — Unirea Dej (0—4), Me
talul Aiud — C.I.L. Gherla (0—2). Au
rul Brad — Minerul Bihor (2—0), Indu
stria sîrmei Cîmpia Turzii — Dermata 
Cluj (1—1).

9. Oltul Sf. Gheorghe 
” Forest. Tg. Secuiesc

Mureșul Toplița 
Carpați Covasna 
Someșul Beclean 
Foresta Bistrița 

(Echipa Vitrometan r 
nalizată cu 4 puncte).

10. 
11. 
12.
13.
14.

22 14 4
22 11 4
22 11 3
22 9 6
22 10 3
22 11 3
22 7 7

2 
4
4
6
3
2

22
22
22
22
22
22

9
8
7
5
6
4

Mediaș

22 14 5 3 64—13 33
4 49—24 32
7 35—32 26
8 30—33 25
7 38—34 24
9 32—26 23
8 27—22 21
8 30—28 21

11 55—31 20
10 32—33 20
11 28—42 18
11 32—43 16
13 18—63 15
16 19—65 10
a fost pie-

Etapa viitoare : Mureșul Toplița — Fo
resta Bistrița (0—1), Someșul Beclean — 
Viitorul Gheorghieni (0—2), Gaz metan 
Mediaș — Lacul Ursu Sovata (2—2), Mi
nerul Bălan — Forestierul Tg. Secuiesc 
(0—1), Oltul Sf. Gheorghe — Vitrometan 
Mediaș (1—2), Textila, Odorhei — ‘Car
pați Covasna (4—3), Viitorul Tg. Mureș 
— Unirea Cristur (0—1).

SERIA a X-a
Someșul Satu Mare — Minerul Bala 

Borșa 2—0 (0—0) ; Bihoreana Marghita — 
C.I.L. sighetul Marmației 3—o (0—0) ; 
Minerul Cavnie — Bradul Vișeu 0—0 ; 
Rapid Jibou — Voința Cărei 7—2 (3—0) ; 
Topitorul Baia Mare — Minerul Baia 
Sprie 2—2 (0—1) ; Victoria Cărei — Re
colta Salonta 6—0 (4—0) ; Unirea Zalău — 
Constructorul Bala Mare 2—0 (0—0).

(Corespondenți : Z. Kovaes, A. Pașca- 
lău, Z. Debrețeni, F. Kulcsar, T. Teodor, 
Tr. Silaghi și M. Bonțoiu).

1. Victoria Cărei 22 16 2 4 79—16 34
2. Minerul Cavnie 22 14 3 5 32—22 31
3. Topitorul Baia M. 22 11 5 6 41—22 27
4. Minerul Baia Sprie 22 10 3 9 34—28 23
5. Bihoreana Marghita 22 11 1 10 40—36 23
6. Bradul Vișeu 22 9 5 8 21—28 23
7. Voința Cărei 22 11 1 10 30—43 23
8. Recolta Salonta 22 9 2 11 19—31 20
9. Rapid Jibou 22 7 5 10 27—40 19

10. Minerul Borșa 22 8 2 12 28—34 18
11. C.I.L. Slghet 22 8 2 12 28—34 18
12. Unirea Zalău 22 7 4 11 22—33 18
13. Someșul Satu Mare 22 6 4 12 21—31 16
14. Construct. Baia M. 22 7 1 14 23—47 15

Etapa viitoare : Minerul Cavnlc — To
pitorul Baia Mare (0—3), Unirea Zalău — 
Victoria Cărei (0—5), Someșul Satu Mare 
— Recolta Salonta (0—0), C.I.L. Slghet — 
Minerul Borșa (1—3), Constructorul Bala 
Mare — Bihoreana Marghita (0—3), Ra
pid Jibou — Bradul Vișeu (i 3), Voința 
Cărei — Minerul Bala Sprie (0—6). _

SERIA a Xll-a
Tractorul Brașov — Chimia Victoria 

4—3 (3—0) ; Chimica Tîrnăvenl — Lotrul 
Brezol 2—1 (1—1) ; Metalul copșa Mică 
— Carpați Brașov 1—8 (1—0) ; U.P.A. 
Sibiu — i.C.I.M. Brașov 0—0 ; Indepen
dența Cisnădie — Torpedo Zărneștl 4—0 
(2—0) ; Oltul Rm. Vîlcea — C.F.R. sighi
șoara 4—0 (2—0) — Meciul a fost oprit 
de către arbitru în min. 62, deoarece un 
jucător eliminat (Forțea — C.F.R.) n-a 
vrut să părăsească terenul ; c.S.U. Bra
șov — Textila Sebeș (nedisputat).

(Corespondenți : G. Lorac, I. Ducan, 
M. Fallciu, I. Boțocan, A. Andrei și P. 
Giornoiu).

zată cu 4 puncte).

1. Tractorul Brașov 22 13 6 3 49—17 32
2. I.C.I.M. Brașov 22 10 6 6 30—15 26
3. Carpați Brașov 22 11 2 9 29—17 24
4. Metalul Copșa M. 22 10 3 9 28—20 23
5. Oltul Rm. vîlcea 22 8 7 7 34—31 23
6. Indep. Cisnădie 22 10 2 10 32—31 22
7. C.F.R. Sighișoara 22 8 6 8 23—31 22
8. Chimia Victoria 22 9 3 10 36—35 21
9. Lotrul Brezol 22 8 5 9 18—36 21

10. U.P A. Sibiu 22 5 10 7 23—32 20
11. Chimica Tîrnăveni 22 7 6 9 23-37 20
12. C.S.U. Brașov 21 6 7 8 21—25 19
13. Torpedo Zămești 22 6 4 12 25—27 16
14. Textila Sebeș 21 8 t 12 19—36 13

( Echipa Textila Sebeș a fost penali-

Etapa viitoare : C.S.U. Brașov — Trac
torul Brașov (0—0), I.C.T.M. Brașov — 
Carpați Brașov (0—2). Metalul Copșa 
Mică — Chimica Tîrnăveni (0—0), Chi
mia Victoria — Oltul Rm Vîlcea (0—1)> 
Torpedo Zărneștl — U.P.A. Sibiu (0—1), 
C.F.R. Sighișoara — Independența Cis
nădie (1—3), Lotrul Brezoi — Textila 
Sebeș (0—1).

AUSTRIA
Viena 
Austria 
1—0 ;
Voest 
Wiener 
Linz
Sturm Graz — Admira Neustadt 5—0. 
Partidele Admira Wacker — Alpine 
Donawitz și Eisenstadt — Austria 
Viena au fost amînate. Clasament: 
1. Rapid Viena — 33 p. ; 2. 
Innsbruck — 31 p (un joc mai 
3. Admira Wacker — 31 p 
mai puțin).

2—2 ;
Graz

Wacker 
puțin) ; 
(un joa

CEHOSLOVACIA (etapa a !5-a) î 
A. C. Nitra — T. Z. Trjinec 0—0 | 
Banik Ostrava — Slovan Bratislava
1— 0 ; Dukla Praga — Tatran Preșov
2— 0 ; SKLO Union Teplice — Spar
tak Hradec Kralove 5—0 ; Slavia 
Praga — VSJ Kosice 0—0 ; Lokomotiv 
Kosice — Zbrojovka Brno 4—1 j 
Skoda Plsen — Sparta Praga 1—0; 
Spartak Trnava — ZVb Jilina 1—0. 
Clasament : I. Spartak Trnava — 31 p 
(un joc mai puțin) ; 2. Tatran Pre
șov — 30 p ; 3. VSJ Kosice — 29 p.

LA 27 MAI 1973,

0 NOUĂ TRAGERE

A LOTERIEI ÎN OBIECTE
Continuă In întreaga țară vinzarea bi- 

letelor la tragerea LOTERIEI ÎN OBIEC
TE care va avea loc la 27 mal a.c.

La această atractivă tragere se acordă 
autoturisme DACIA 1300 și cîștiguri în 
obiecte în valoare de 20.000 lei, 10.000 
lei, 5.000 let, 2.000 lei ș.a.

Participarea se face pe bilete de 5 leî 
bucata ce se pot procura prin unitățile 
Loto-Pronosport, prin unitățile Comer
țului de Stat și prin unitățile Coopera
ției de Consum.

Se pot obține — în afara autoturisme
lor DACIA 1300 — televizoare, aparate 
de radio, garnituri de mobilă, stofe, 
ceasuri de mînă etc. în limita sumei 
ctștigate și conform listelor de obiecte 
afișate. Amănunte în prospectele exis
tente în agențiile Loto-Pronosport.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Egyetert.es


VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAI
4

NICOLAE
(Urmare dm pag 1)

care îl însoțesc i Ion Pățan, Geor
ge Macovescu, loan Avram.

Cei doi șefi de stat iau Ioc, apoi, 
pe un podium special amenajat în 
fața tribunei oficiale, de unde ros
tesc scurte alocuțiuni.

★
După terminarea ceremoniei ofi

ciale, cei doi președinți, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Vittoria Leone, se urcă intr-un eli
copter. îndreptîndu-se spre oraș.

De la bordul elicopterului, care sur
volează orașul, panorama Romei este 
impresionantă.

Elicopterul aterizează la cazarma 
Macao.

De aici, președinții . Nioolae 
Ceaușescu și Giovanni Leone iau loc 
intr-o mașină deschisă, urmată de 
mașina în .care se află tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Vittoria Leone. 
Motocicliști și un escadron de cora- 
țieri călare — garda republicană — 
purtind uniforme de gală, deschid 
drum cortegiului oficial, care se în
dreaptă spre Palatul Quirinale, locul 
de reședință rezervat Inalților oaspeți 
pe timpul șederii în capitala Italiei.

Acum, la ceasurile amiezii, pe tra
seul străbătut de cortegiul oficial - 
Piazza della Croce Rossa, Porta Pia, 
Largo Susana și Via XX Settembre 
— locuitorii Romei și, alături de ei, 
mulți turiști străini fao semne prie
tenești, salută cu spontaneitate pe 
șeful statului român. Asistăm la ma
nifestări emoționante, de profundă 
considerație față de solii poporului 
nostru. Se aud voci adrestnd urări i 
„viva il presidente Ceaușescu!", 
„viva la Romania !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură saluturilor și urări
lor care i se adresează. Simpatia și 
ospitalitatea orașului gazdă le regă
sim pretutindeni exprimate cu preg
nanță. Am desprins din toate acestea 
caldul mesaj de prietenie al poporului 
italian, satisfacția și interesul ou care 
este primită, încă din prima zi, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Pe peronul de onoare al palatului

CEAUȘESCU, IN ITALIA 
sînt aliniate o gardă de carabinieri șl 
o gardă de corațieri călare, în ținută 
de gală, care prezintă onorul.

Sosirea celor doi șefi de stat este 
anunțată prin sunet de trompetă.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Giovanni Leone se încli
nă In semn de salut în fata drape
lelor Republicii Italiene șl Republicii 
Socialiste România. Răsună acordurile 
imnurilor de stat ale celor două țări.

.Președinții trec în revistă garda de onoare.
Șeful, statului român și tovarășa 

Elena- Ceaușescu sînt conduși în sa
loanele rezervate drept reședință.

★
; Im dună amiaza zilej de 21 mai, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceapșesou, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit. în „Sala 
degli; ambasci-atori11, de la palatul 
Quirinale, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați în capitala Italiei, 
cu soțiile.

întîlnirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu șefii misiunilor diploma
tice din Italia, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a reflectat încă o 
dată relațiile prietenești pe care le 
întreține România pe plan extern, 
prețuirea de care se bucură țara noas- 
stră în lume.

La Palatul Quirinale, în cabinetul 
oficial de lucru al p.
Italiei — Studio della vetrata — a 
avut loc luni după-amiază o întllnî- 
re între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Italiene, Giovanni 
Leone.

In cadrul convorbirii, președinte- 
confirmat simpatia cu 

primit 
Nicolae 
rîndul

președintelui

le Leone a 
care înaltul 
în Italia.
Ceaușescu a r____  _____
său, satisfacția deplină pentru în- 
tîlnire. Cu acest prilej, pe baza rea
firmării valabilității principiilor res
pectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi a 
statelor, neamestecului în treburile

oaspete este
Președintele 
exprimat, Ia

„CUPA DAVIS“ SUB

fIIIIMAT IA PfM MECIUl URMĂTOR

Debutul reprezentativei României 
în noua ediție a „Cupei Davis“ a 
coincis cu o victorie, însă foarte 
dificilă, în deplasare: 3—2 cu O- 
landa. Succesul de la Scheveningen 
are semnificații aparte. Subliniem 
acest lucru pentru că, fără Ion Ți- 
riac, dar cu Ilie Năstase avînd a- 
iături un cvasidebutant — Toma 
Ovici — și un debutant — Dumitru 
Hărădău — echipa noastră a reu
șit totuși o calificare meritată dar 
plină de emoții, după trei zile de 
dispute îndîrjite, în fața unui team 
devenit extrem de redutabil prin 
revenirea în rînduriie sale a fai
mosului jucător profesionist Tom 
Okker. Astfel, izbînda tenismenilor 
români apare în adevărata ei lu
mină, fiind foarte prețioasă în con
dițiile amintite.

Supercampionul nostru Ilie Năs
tase și-a demonstrat din nou in
comparabila sa artă care l-a făcut 
atît de reputat, depășindu-și fără 
drept de apel adversarii, pe exce
lentul Tom Okker învingîndu-1 de 
o manieră entuziasmantă, după ce 
fusese condus cu 3—0 în primul 
set. Execuțiile sale de mare finețe 
și intuiția sa desăvîrșită au dus ia 
deconcertarea adversarilor, au cu
les elogiile tribunelor care l-au răs
plătit cu ropote de aplauze.

Coechipierul lui, Toma Ovici, a 
înscris o evoluție bună. El a ac
ționat lucid, a aplicat consecvent 
tactica adecvată, mai ales împotri
va lui Nick Fleur, aducînd un 
punct important echipei. Am fi do
rit însă ca în partida cu Okker 
să fi fost mai activ pentru că era 
clar, în compania unui tenismande 
talia adversarului său, doar jocul 
de așteptare — oricît de bine diri
jat — nu avea sorți de izbîndă în 
nici un caz. Concepția de joc și re
pertoriul lui tehnic sînt pasibile

încă de multe ameliorări, realizate 
concomitent cu îmbogățirea expe
rienței de concurs.

Și tînărul Dumitru Hărădău a a- 
rătat unele calități, dar însemnăta
tea meciului i-a produs o stare de 
inhibiție considerabilă, 
este firesc. Totuși, ce-i de făcut ? 
Experiența competițională și teh
nica nu se acumulează peste noap
te. Oricum, trebuie acționat, mai 
ales dacă se va avea în vedere fo
losirea și în continuare a lui Hă
rădău la dublu. Nu pretindem un 
rodaj de ani de zile, dar cîteva 
participări împreună cu Năstase 
sînt- strict necesare în următoarele 
două luni pînă la întîlnirea cu 
Noua Zeelandă. în același context 
solicităm ca meciul din semifinala 
zonei europene (grupa A> de la 
București să fie pregătit cu maxi
mum de atenție și exigență. In spe
cial cu referire la coechipierii lui 
Ilie Năstase. în timp ce multe din
tre echipele prezente in cursa pen
tru „Salatiera de argint" s-au în
tărit substanțial prin cuprinderea 
în componența lor a jucătorilor 
profesioniști, selecționata noastră 
cuprinde acum jucători debutanți 
în „Cupa Davis". De asemenea, 
alte formații beneficiază de 
aportul unor jucători aflați în pro
gres evident. De pildă Noua Zee
landă cu Parun și Fairlie, adică 
tocmai viitorii adversari de la 
(București (20—21—22 iulie). Pînă 
atunci este încă timp pentru ca in
struirea celor care ne vor repre
zenta să atingă indicii corespunză
tori.

Poate că

ȘASE VICTORII IN DEPLASARE

în afara semifinalei România — 
Noua Zeelandă, în cadrul zonei eu
ropene mai sînt programate (tot în

TENISMANUL PILICI SUSPENDAT DE FEDERAȚIA IUGOSLAVĂ
BELGRAD, 21 (Agerpres). — Federația 

iugoslavă de tenis a hotărlt 65-1 sus
pende pe Nikola Pilici, ea urmare a re
fuzului acestuia de a juca în echipa Iu
goslaviei în meciul pentru „Cupa Davis'1, 
susținut la Belgrad cu formația Noii 
Zâelănde. Nikola Pilici, angajat în gru
parea W.C.T., a preferat să participe

la turneul de la Las Vegas, disputat in 
aceeași perioadă. Secretariatul Federa
ției internaționale de tenis (F.I.L.T.) a 
fost informat de suspendarea lui Pilici. 
Se așteaptă reuniunea comisiei de dis
ciplină a F.I.L.T., care va examina acest 
caz.

Interne, a avantajului reciproc, 
renunțării la folosirea forței — 
fost abordate temele cele mai im
portante care privesc pacea în lume 
și eforturile ce trebuie întreprinse 
pentru a favoriza destinderea, în
deosebi în ce privește zona europea
nă și mediteraniană.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra probleme
lor specifice conferințelor de la Hel
sinki și Viena.

In ce privește relațiile bilaterale 
s-a luat act cu satisfacție de sta
diul colaborării economice, tehni- 
co-științifice și culturale, fiind con
firmată dorința comună de a le 
dezvolta pe

Convorbirea, 
și douăzeci 
surat. într-o

' cordială.

CURSEI PĂCIH

X 26-a EDIȚIE

DUPĂ O ZI
ÎNCEPUT JOCURILE BALCANICE

comună 
mai departe.

. care a. durat o oră 
de minute, s-a desfă- 
atmosferă deosebit de

. ★
In. „Sala del Brustolon" din palatul 

Quirinale a avut loc luni seara so
lemnitatea schimbului de decorații.

In cadrul solemnității care a avut 
loc, președintele Nicoiae Ceaușescu 
a înmînat șefului statului italian or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

La rîndul său, președintele Gio
vanni Leone a înminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu cea mai înaltă 
distincție italiană ordinul „Marele 
Cordon al Meritului Republicii".

Tovarășei Elena Ceaușescu 1 s-a 
înmînat Ordinul „Marea Cruce a 
Meritului Republicii11.

★
Lunî seara, în marele „Salone 

delle feste11 din Palatul Quirinale, 
președintele Republicii Italiene, Gio
vanni Leone, și soția sa doamna Vitto
ria Leone, au oferit un dineu în o- 
noarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul' dineului, care s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă caldă, de cor
dialitate, președintele Italiei și pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România au rostit 
toasturi.

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI
A DISPUS CU 3-0 DE

REPREZENTATIVA GRECIEI

REFLECTOR

• Cum pregă 
tim întîlnirea de 
la București cu 
echipa Noii 
Zeelande © Lui 
Ilie Nâstase îi 
sînt necesari 
parteneri veri
ficați

Tn derbyul de 
la Scheveningen, 
Ilie Năstase diri
jează tirul ,.spre 
Okker" cil măies
tria sa binecunos
cută.

Telefoto : A.P.
AGERPRES

DE ODIHNĂ
ÎNTRECEREA1
SE REIA AZI

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). în 
moderna sală a sporturilor 
șui de pe malul Begăi au 
luni dimineață întrecerile 
Balcanice la volei, la care 
reprezentativele Bulgariei,

din ora- 
început 

Jocurilor 
participă 
Iugosla

viei, Turciei și României — atît în 
competiția masculină cît și în cea 
feminină — precum și ale Albaniei 
și Greciei — numai la confruntarea 
formațiilor masculine. Echipele își 
vor disputa titlurile celei, de a 7-a 
ediții in competiția rezervată băie
ților

In 
zile, 
line 
fost  .......—.
final de voleibaliștii iugoslavi. Ei 
și-au bazat jocul pe forța de pene
trație a atacanților, fără a dovedi 
insă prea multă fantezie în realiza
rea acțiunilor la fileu.

De partea cealaltă, sextetul turc, 
bine dirijat de ridicătorul Sukru 
Yengil, n-a opus rezistență decît în 
trei seturi ale meciului (diferența 
din setul I nu oglindește evoluția

reală a celor două echipe) fiind apoi 
depășit clar (cu toate că și-a adju
decat setul al doilea) datorită unei 
pregătiri fizice insuficiente. Așadar, 
3—1 (5, —12, 13. 3) pentru Iugoslavia. 
Din formația cîștigătoare s-a detașat 
Sinișa Bakarec. A .condus foarte bine 
cuplul V. Arhire (România) — V. 
Dukov (Bulgaria).

A urmat partida • feminină dintre 
reprezentativele Bulgariei și Iugo* 
slaviei. Fără a depune .eforturi deo
sebite, sportivele bulgare s-au im
pus. cîștigînd în mai puțin de o oră 
în fața unei garnituri care a comis 
extrem de multe greșeli, ©edînd ta 
o diferență categorică. Sopr : 3—0 
(3, 3, 3) pentru Bulgaria. Au arbitrat 
foarte bine : Bilal Fuga (Albania) și 
Ismail Esemen (Turcia).

și a 6-a în cea a fetelor, 
deschiderea programului primei 
au . ’
ale Iugoslaviei
un meci de luptă, cîștigat în

evoluat team-urile mascu- 
și Turciei. A

PROGRAMUL DE AZI
Bulga-ora 10 : Turcia —

ria (f)
Grecia — Iugoslavia ,
ora 17 î Turcia — Bulgaria 

(m)
România — Albania (m)

(m)

Reprezentativa masculină a țării 
noastre a debutat în actuala ediție 
a Jocurilor Balcanice întîlnind echi
pa Greciei. Conform calculelor ante
rioare, se prevedea o victorie a 
voleibaliștilor români. Și, după nu
mai o oră de joc, aceasta a fost 
realizată la capătul unei bune evo
luții în ansamblu. Scorul, 3—0 (1Q, 
0, 3,), reflectă fidel situația de pe 
teren. După un început mai puțin 
sigur, timp în care jucătorii greci 
au reușit să mențină un scor strîns 

—ba chiar să aibă de două ort con
ducerea, în primul set — echipa 
antrenată de trioul Horațiu Nicolau 

Aurel Drăaan — Gabriel Chera-

bețiu — pune stăpînire pe joc, prtn 
atacurile puternice ale lui Udiștea- 
nu, Dumănoiu, Chițigoi, Bartha, șl 
domină lupta ta fileu, realiztnd — 
mai cu seamă în partea finală a în- 
tîlnirii — numeroase puncte direct 
din serviciu. Sextetul Greciei, an
trenat de bulgarul Dimitrie Zaha- 
riev, nu a rezistat percutanților ata- 
canți români decît o jumătate de 
set, după care dînd și vădite semne 
de oboseală (au început meciul în- 
tr-un ritm mult prea alert pentru 
disponibilitățile lor fizice) au cedat 
punct după punct. Doar tînărul Ca- 
liopoulos (17 ani) ți Kurbetis au 
încercat să se ridice peste nivelul 
coechipierilor 
Zvonko Kirac 
condus foarte 
mâții.

ROMANIA !
ețîrlici), Duduciuc, Udișteanu, Bar
tha, Oros.

GRECIA : Androniadis, Polîzos
(Horianos), Kurbetis, Iorganidis (A- 
vramidis), Lajos (Iliopoulos), Colio- 
poulos (Agrapidakis).

După această întîlnire, a urmat, 
în cadrul unei frumoase festivități, 
deschiderea oficială a competiției, 
cuvîntul de salut fiind rostit de to
varășul George Micota, primarul 
municipiului Timișoara.

în încheierea programului primei 
zile, au evoluat formațiile masculine 
ale Bulgariei și Albaniei. Deși se 
anticipa o victorie facilă a vicecam- 
pionilor mondiali, voleibaliștii alba
nezi au opus 
fiind chiar la 
primul set în 
13—10. In cel 
slăbit ritmul...
bulgari să-1 cîștige la 9 și să se 
impună și 
Scor : 3—9 
foarte bine 
(România).

lor. Arbitrii iugoslavi 
șl Miloran Rogosic au 
bine următoarele for-
DumSnoiu, Chițigoi

o dîrză rezistență, 
un pas de a cîștiga 
care au condus cu 
de-al doilea, ei au 

permițînd jucătorilor
mal lejer în ultimul. 
(13, 9, 4). Au arbitrat

I. Nicolae și V. Ranghel

Emanuel FANTANEANU

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — Par- 
tlcipamțil ta tradiționala întrecere 
ciclistă „Cursa Păcii" au petrecut luni, 
în orașul Lublin, o binevenită zi de 
repaus după II etape, Insumînd 
1 456 kilometri parcurși pe șoselele 
Cehoslovaciei șl Poloniei. A doua trei
me ■ cursei, ta fel de rapidă și dâ 
spectaculoasă ca șl prima, a confir
mat forma bună a rutierilor polonezi» 
care domină competiția, ocupînd locu
rile fruntașe in ambele clasamente. 
Liderul formației poloneze, Ryszard 
Szurkowskl, păstrează tricoul galben 
șl se pare că tentativa sa de a cîștiga 
a treia oară cea mal importantă com
petiție clclistă a amatorilor 
are șanse de reușită. Nivelul 
tehnle al cursei este exce
lent i tn etapa a 11-a, Torun-Poznan 
(150 km), primii clasați, printre care 
și românul Vaslle Teodor, au înre
gistrat recordul absolut de viteză dirt 
istoria Cursei Păcii — 49,800 km me
die orară I Media orară a primului 
clasat este, după 11 etape, de 43,900 
km. Cicliștii români s-au menținut în 
ritmul cursei în etapele cu plecarea 
în bloc, dar slaba pregătire la contra- 
cronometru le-a adus pierderi sub
stanțiale de minute, astfel că, în cla
samentul pe echipe ocupă doar locul 
10 din 16 formații rămase în cursă.

Iată situația Înaintea ultimelor 5 
etape :

Clasamentul general Individual i
1. R. Szurkowskl (Polonia) — 33hl2:45 ;
2. Szozda (Polonia) — la 2:53; 3.
I.ihaciov (U.R.S.S.) — la 5:43. Locu
rile cicliștilor români î Vasile Teodor 
(25) la 16:04 ; V. Selejan (43) ; A. So- 
fronie (49), I. Cernea (56), N. Andro- 
nache (64), C. Grigore (66).

Clasament pe echipe : 1. Polonia 
091143:34; 2. U.R.S.S. la 13:37; 3. Ce
hoslovacia la 22:02 ; 4. Franța la 22:50 ; 
5 Belgia la 31:20 ; 6. R. D. Germană 
la 35:40 ; 7. Bulgaria — la 47:03 ;
8. Italia la 51:00 ; 9. Ungaria la 57:21 ; 
10. România la 59:39 ; 11. Olande, la 
lh04:00 ; 12.
14. Cuba, 15. Maroc, 16. Danemarca.

Marți (n.r. azi), competiția se reia 
cu etapa a 12-a, Lublin — C3.ll'— 
(110 km).

.. ----- . ... cnanur, ia
Anglia, 13. Australia :

Gorlitz

Corespondență din Budapesta

CAMPIONII NU CUNOSC ODIHNA!...

meciuri în gru- 
deosebit de in- 

mai

luna iulie) încă trei 
pele A și B, toate 
teresante. Vom sublinia însă 
întîi succesul de Ia Zagreb al ad
versarilor cu care ne vom întrece 
la București. Parun s-a arătat deo
sebit de redutabil, la fel și 
cuplul pe care-1 alcătuiește îm
preună cu Fairlie. în prima gru
pă se vor confrunta și reprezentati
vele U.R.S.S. și Franței. Echipa so
vietică s-a calificat greu, învingînd 
Ungaria la Budapesta unde Metre- 
veli a făcut două puncte, iar Ka- 
kulia l-a învins surprinzător pe 
Taroczy, speranța tenisului ma
ghiar. La Oslo, tenismenii francezi 
au avut o misiune ușoară, cîștigînd 
la zero întrecerea 
vegiene.

In grupa B, în perspectivă 
semifinale foarte 
Germania — Cehoslovacia și 
lia — Spania. Dacă victoria în 
turtle de finală a Cehoslovaciei, 
chiar în deplasare la Cairo, era

cu gazdele

atractive :

nor-

două 
R.F.
Ita- 

sfer-

«>

oarecum scontată, la Miinchen, ju
cătorii vest-germani au obținut un 
succes neașteptat de facil în fața 
Angliei, alcătuită din jucătorii pro
fesioniști Taylor și Cox, ambii în
vinși de Fassbender, în mare for
mă. Italienii nu au întîmplnat o 
rezistență consistentă din partea 
partenerilor lor bulgari. în schimb, 
extrem de disputată a fost partida 
de la Baastad unde oaspeții spa
nioli, cu un Orantes în 
dispoziție, au învins la 
suedezi.

Așadar, patru intîlnîrl 
cu rezultate greu i 
Dar, tocmai această 
dă farmec și culoare sportului 
general și tenisului în special, 
încă ceva. Avantajul terenului 
mai constituie un atu decisiv, 
șase dintre cele opt sferturi de 
naiă desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute oaspeții au ieșit în
vingători !

Constantin COMARNISCHI

excelentă 
limită pe

decisive, 
de Întrevăzut, 

incertitudine 
in 
Și 

nu 
In 
fi-

UN NOU SUCCES AL ECHIPEI DE GIMNASTICĂ FLACĂRA
Echipa de gimnastică Flacăra din 

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej a 
susținut duminică, în sala de sport 
din orașul de pe Trotuș un nou 
concurs internațional, întîlnind se
lecționata de junioare a orașului 
Katowice. Manifestînd o superiori
tate netă, valoroasele sportive ro
mânce au cîștigat atît Pe echipe cît 
și la individual compus, unde pri
mele trei locuri au revenit unor 
sportive din localitate. Iată rezulta
tele tehnice : echipe — Flacăra 
185,60, Sei. Katowice 180,20 ; indi-

vidual compus — Georgeta Gabor
37.65, Iuliana Marcu 35,95, Luminița
Milea 36,85. (Gh. Grunzu — coresp).

Campionii nu stau liniștiți nici 
după ce au cucerit laurii marilor 
competiții. Așa se întîmplă și în 
Ungaria unde marii performeri sînt 
solicitați tot timpul, chiar și în a- 
fara stadioanelor sau sălilor de în
treceri. Suporterii 
să-i audă vorbind 
lor.

în momentul de 
licitat în această 
Csaba Fenyvesi, scrimerul care du
pă Ciudad de Mexico și-a reeditat 
marea performanță și la Munchen, 
cîștigînd proba de floretă, atît pe 
echipe cît și individual. Tînărul me
dic al spitalului feroviar din Buda
pesta (Fenyvesi are 28 de ani) se 
pare că va doborî și recordul fot
balistului Lakat, care după Olim
piada de la Mexico a susținut nu 
mai puțin de 100 de simpozioane. 
Dintr-o statistică 
reiese că cea mai 
marile competiții 
au avut-o sportivii clubului Hon- 
ved Budapesta. Deși roș-albii n-au 
recoltat nici o medalie de aur, 
prin punctajul realizat ei se si
tuează totuși pe primul loc. 
Cluburi mai mici, cum sînt Vasas, 
Vasutas și Csepel, toate din capi
tala țării, au adus mișcării sporti
ve din Ungaria medalii de aur, la 
scrimă și sporturile de forță. Pen
tru Vasas au cucerit medalii olim
pice boxerii Gedo și luptătorul He- 
gedtls. pentru Vasutas scrimerul Fe
nyvesi, iar pentru Csepel penta- 
tlonistul Balczo. Cluburi puternice, 
ca Dozsa sau Ferencvaros, n-au 
reușit să aibă reprezentanți prin
tre cei mai buni olimpici.

Asistînd la simpozioanele sporti
vilor fruntași, chiar și noi. care zi 
de zi trăim în cercurile sportive, 
aflăm amănunte inedite, nu lipsite 
de interes. Iată mai jos cîteva din
tre acestea :

Imre Foldi — halterofil din Tata- 
banya : „Mulți cred că voi abando-

vor să-i vadă, 
despre victoriile

față cel mai so- 
privință este dr.

apărută recent, 
bună evoluție în 
ale anului 1972

BASCHETBALIȘTII IEȘENI

LA VARȘOVIA SUCCESELE

AZI, In SALA FESTIV ALN A DIN SOFIA

START IN MARELE TURNEU INTERNATIONAL DE SCRIMĂ
9

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — Turneul 
Internațional de baschet (rezervat echi
pelor de juniori) de la Varșovia a fost 
cîștigat de selecționata orașului Moscova 
— 10 p, urmată de reprezentativele ora
șelor Varșovia — 9 p, Praga — 8 p, 
Berlin — 7 p, Neapole — 6 p șl Iași 5 p. 
In ultima zl a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : Moscova — 
Varșovia 58—48 (30—28), Praga — Iași 
94—72 (49—36); Berlin — Neapole 83—79 
(31—28).

SPORTIVILOR ROMÂNI

LA CAMPIONATELE

INTERNATIONALE DE TIR

ALE IUGOSLAVIEI

Celebrul halterofil Imre Făldi. va ridica bara de oțel la a doua mișcare. 
na sportul de performanță, ca mulți 
dintre acei care au trecut de 30 de 
ani. Dar nu, eu vreau să concurez 
și la Montreal în ’76. Nu mi-e frică 
nici de faptul că stilul meu favo
rit, împinsul, a fost scos din dis
ciplina mea, nici de faptul că va 
trebui să lupt cu o generație nouă 
de halterofili".

Andrâs Balczo — pentatlonist de 
Ia clubul Csepel: „Nu m-am decis 
încă dacă mă retrag sau nu din 
sport. Simț însă că îmi lipsește por
ția zilnică de antrenament. S-ar 
putea totuși să nu abandonez com
petițiile. Am primit cîteva oferte 
să concurez peste hotare, unele foar
te tentante. Lucrez la cartea mea de 
amintiri, care va apare în curînd. 
Este, de altfel, o succintă istorie a 
pentatlonului maghiar din ultimii 
10 ani".

Csaba Fenyvesi — floretist (Vasu
tas) : „Un an de zile mă abțin de 
Ia orice activitate de performanță, 
deoarece pregătesc o lucrare de doc
torat. Apoi, firește, voi lupta în 
continuare pentru culorile clubului 
meu și — poate — și pentru cele 
ale țării, dacă voi fi în formă. Eu 
nu pot să concep viața fără sport, 
fără scrimă11.

Csaba Hegedus — luptător (Va
sas) : „într-un an am reușit nespe
rat de mult. Am devenit campion 
mondial și olimpic, cu toate că în 
urmă cu doi-trei ani pe arena in
ternațională numele meu nu era 
cunoscut. Sînt deosebit de fericit că 
am fost al 100-lea campion olim
pic maghiar din istoria J.O. Prac
tic un sport care nu-mi dă răga?" 
pentru alte preocupări. Antrena
mente și — aproape săptămînal — 
întreceri în campionatul pe echine. 
E destul de greu, dar sportul de 
performanță, cere sacrificii".

Gj’orgy Gedo — boxer (Vasas) : 
„A doua zi' după ce m-am întors 
de la Mănchen, împreună cu soția, 
m-am dus la un film, căci aseme
nea distracții nu ne erau accesibile 
înaintea Jocurilor. Antrenorul Las- 
zlo Papp nu permitea nici mă
car așa ceva. Acolo, spre stupefac
ția mea, m-am întîlnit cu maestrul 
Papp. La despărțire, atîta mi-a 
spus : «De mîine începem pregăti
rile pentru Montreal...»"

Campionii nu cunosc odihna !

DEZSO VAD
„Nepsport” — Budapesta

în sala Festivalna din capitala 
Bulgariei începe azi marele turneu 
internațional de scrimă care va 
reuni reprezentativele a 8 țări so
cialiste — Cehoslovacia, Cuba. R.D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria, Uniunea Sovietică și Bulgaria. 
După cum se știe, aceasta este ul
tima mare competiție de scrimă îna
intea campionatelor mondiale ce 
vor avea loc in iulie la Goteborg. 
Așadar, asalturile din sala Festi
valna vor constitui un serios exa
men pentru toți cei aproape 200 de 
trăgători din rîndul cărora se vor 
selecționa elementele pentru C.M.

Țara noastră deplasează la Sofia 
un lot larg cuprinzînd specialiști 
la toate probele. La floretă băr
bați, de pildă, vor concura Mihai 
Țiu, Aurel Ștefan, Tudor Petruș, 
Ștefan Ardelcanu și Constantin Ni- 
culescu. Floretistele vor fi repre
zentate de Olga Szabo, Suzana Ar- 
deleanu, Viorica Draga, Ana Gîr- 
bea și Marina Stanca-Filip. La sa
bie, țara noastră va avea pe plan
șă pe Alexandru Nilcă, Dan Popes
cu, Cornel Marin, Gheorghe Culcea 
și Constantin Nicolae. Iar la spadă, 
lingă Anton Pongraț se vor afla 
Constantin Bărăgan, Ion Popa, Con
stantin Duțu și Alexandru Istrate.

Dintre scrimerii cunoscuți, cîțiva 
nu fac deplasarea, din motive o- 
biective. Este vorba de cvartetul 
de floretiste alcătuit din Ana Pas- 
cu, Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai 
și Magda Bartoș, care vor concura 
sîmbătă și duminică, la Como, în 
Trofeul tradițional dotat cu „Flo
reta de argint". De asemenea n-a 
făcut deplasarea în capitala Bulga
riei, sabrerul Dan Iriiniciuc, care 
urmează un tratament medical.

La Sofia, primii sosiți au fost 
scrimerii cubanezi. Sabrerii au venit 
direct din Italia, unde au luat par
te Ia Trofeul Luxardo, moment im
portant pentru scrima cubaneză da
torită unui prestigios loc III prin 
Francesco de la Torre. Tot la sa
bie, Cuba va mai concura- cu Ortiz 
și Salazar. Dintre floretiști rețin a- 
tenția J. Gil, alături de Garbey și 
Guevarra, iar din cel al floretiste- 
lor Rodriguez și Garda. în fine, la 
spadă sportivii cubanezi vor bene
ficia de serviciile apreciaților Al
varez, Cabrera și Infante.

în vederea acestui important tur
neu federația de resort a Bulgariei 
a convocat pe cei mai buni trăgă
tori, în frunte cu campionii țării 
pe anul în curs, adică M. Gaidov 
(floretă bărbați), Ecaterina Batu-

Iinska, V. Nikolov (spadă) și I. A- 
postolov (sabie). Dintre ceilalți com- 
ponenți ai loturilor țării gazdă se 
remarcă A. Mihailov — vicecam- 
pion balcanic la sabie în 1972, sa- 
brerul M. Spiridonov — campion 
balcanic în 1969 și 1970. floretistele 
Terezieva și Brankova și spadasinii 
Dimitrov și Simionov.

★
în ce ne privește, așteptăm în 

special de la sportivii români foarte 
tineri (I. Popa, C. Marin, Ana Gîr- 
bea) sau de la cei care din diferite 
motive au întrerupt un timp acti
vitatea competițională internațio
nală (D. Popescu, Marina Filip, St. 
Ardeleanul, să confirme valoarea 
lor și implicit încrederea ce li se 
acordă...

MARELE PREMIU
MOTOCICLIST

Campionatul mondial de motociclism 
programat o nouă probă, desfășurată pe 
circuitul de la Monza. La clasa 
victoria a revenit cunoscutului 
italian Giacomo Agostini („M. 
gusta“), urmat de finlandezul 
Lansivuori (,,Yamaha“) și suedezul Kent 
Andersson (,,Yamaha“). Acesta din 
urmă a terminat învingător la clasa 
125 cmc. în clasamentele campionatului 
mondial conduc olandezul Teo Timmer 
(la clasa 50 cmc), suedezul Kent An
dersson (125 cmc) și finlandezul Teuvo 
Lansivuori (350 cmc). în timpul desfă
șurării curseț de la clasa 250 cmc, din 
cauza unei busculade, cauzată se pare 
de existența pe circuit a unor pete de 
ulei, s-au accidentat mortal finlandezul 
Jarno Saarinen și italianul Renzo Pa
solini.

a

350 cmc, 
campion 
V. A-

Teuvo

BELGRAD, 21 (prin telefon). Trăgă
torii români, care participă la campio
natele Internationale de tir ale Iugo
slaviei, alături de sportivi din Cuba, 
Elveția, Ungaria șl țara gazdă, au o 
evoluție remarcabilă. Astfel, la proba 
de armă standard 60 focuri poziția cul
cat senioare, românca Mariana Feodot 
a ocupat locul 1 cu 594 p, pe echipe 
termlnînd victorioase tot sportivele 
noastre, cu 1 762 p, ele fiind urmate de 
țintașele iugoslave cu 1 750 p. La ace
iași probă, la juniori, a cîștigat repre
zentantul nostru V. Stancu, care a to
talizat 589 p. Pe echipe : 1. rugoslavia 
1 756 p, 2. România 1 754 p. 3. Elveția 
1712 p. La armă liberă calibru re
dus 6ș focuri culcat, o frumoasă com
portare a avut M. Marin — locul n cu 
593 p. Proba a revenit iugoslavului Mi- 
lutinovici cu 595 p. Pe echipe : 1. Iu
goslavia 2 357 p, 2. România 2 342 p.

ILONA GUSENBAUER A CÎȘTIGAT
ROMA, 21 (Agerpres). — Primul 

mare concurs internațional atletic 
european în aer liber s-a desfășurat 
în localitatea italiană Formia și a 
reunit la start numeroși campioni 
și recordmani 
ale lumii.

în cea mai 
competiției — 
400 m garduri 
pic de la Miinchen, ugandezul John 
Akii-Bua, l-a întrecut pe linia de

DUELUL CU IORDANKA BLAGOEVA

din mai multe țări

disputată probă a 
cursa masculină de 
— campionul olim-

sosire pe atletul grec J. Tauros, 
ambii cronometrați cu timpul de 
50,9. Proba feminină de săritură în 
înălțime a oferit miilor de specta
tori un interesant duel între actua
la și fosta recordmană mondială, 
respectiv Iordanka Blagoeva (Bul
garia) și Ilona Gusenbauer (Aus
tria). A cîștigat Gusenbauer cu 
performanța de 1,89 m, urmată de 
Blagoeva — 1,86 m.

TELEX 6 TELEX ® TELEX

SPASSKI ÎNVINS DE HECHT!
DORTMUND, 31 (Agerpres). — 

In turneul internațional de șah de 
la Dortmund, după runda a 4-a, 
conduce marele maestru vest-ger- 
man Hans Joachim Hecht (care 
în runda a 2-a la învins pe fos
tul campion mondial Boris Spas
ski). cu 3‘/t puncte, urmat de Dii- 
bell — 3 puncte, Keres și Anders-

son — 2*/i puncte. Victor Ciocâl- 
tea (România) se află pe locul 12, 
cu l*/z puncte și o partidă între
ruptă. Rezultate din runda a 4-a: 
Hecht — Popov 1—0; Keres — 
Spasski remiză; Andersson — 
Keene remiză; Kostler — Par
ma 0—1 ; Gerusel — Marovici re
miză.

TURUL ITALIEI
Etapa a 3-a a Turului ciclist al 

Italiei, disputată pe ruta Luxem
burg — Strasbourg (239 km.), a fost 
cîștigată de olandezul Rik van Ros- 
broeck, cronometrat în 6 h 55:01. 
în clasamentul general, tricoul roz 
este în continuare purtat de belgia
nul Eddy Merckx.

LA Lima, in cadrul turneelor finale ale 
„Festivalului mondial de baschet11 s-au 
disputat alte două partide. In compe
tiția masculină, echipa Iugoslaviei a în
trecut, la capătul unul meci echilibrat 
cu scorul de 93—89 (51—39), selecționata 
S.U.A.. Reprezentativa feminină a Bul
gariei a obținut o victorie clară în me
ciul cu formația Peru, pe care a învins-o 
cu scorul de 95—57 (43—30).
■
Prima ediție a „Cupei Mondiale11 la lupte 
libere pe echipe s-a încheiat la Toledo 
(Ohio) cu victoria selecționatei U.R.S.S., 
care a terminat neînvinsă competiția. în 
finală, luptătorii sovietici au întrecut cu 
16—4 puncte echipa S.U.A. Anterior, se
lecționata U.R.S.S. a învins cu 17—3 Ja- 
ponla și cu 20—0 Canada. Iată clasa
mentul final al turneului: 1. U.R.S.S. — 
6 p; 2. S.U.A. — 4; 3. Japonia — 2 p; 
4. Canada — Op.

Galina Șugurova, studentă din orașul 
Omsk, a cucerit titlul de campioană uni
onală la gimnastică artistică, totalizînd 
47.15 puncte. Pe locurile următoare a-au 
clasat Natalia Krașeninkova — 47,10 p 
șl Alia Zasuhlna — 46,55 p.

început și desfășurat sub semnul sur
prizelor (au fost eliminați pe rind Stan 
Smith, Rod Laver, Ken Rosewall, Roy 
Emerson, Cliff Richey), turneul inter
național de tenis de la Las Vegas a 
avut și un epilog cu totul neașteptat. In 
finală, tînărul jucător american Brian 
Gottfried l-a învins cu 6—1, 6—3 pe ce
lebrul său campatriot Arthur Ashe. Pro
ba de dublu a fost cîștigată de cuplul 
american Gottfried — Stockton, învingă
tor cu 6—7, 6—4, 6—4 în finala susținută 
cu perechea australiană Rosewall — 
Stolle.

■
Cu prilejul unui concurs atletic desfășu. 
rat la Chișinău, fostul campion Viktor 
Bolșov. care își continuă activitatea la 
vîrsta de 34 de ani, a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu rezultatul de 2,20 
m, cea mal bună performanță a sezo
nului în U.R.S.S.

Peste 20 000 de spectatori au urmărit pe 
circuitul de la Zolder cea de-a 31-a edi
ție a „Marelui premiu automobilistic al 
Belgiei11. Victoria a revenit scoțianului 
Jackie Stewart (pe „Tyrell Ford1'),


