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LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBALCupa primăverii4!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA’$1 SPORT

la pentatlon modern

DUPĂ 4 PROBE
CONSTANTIN CĂLINA *

• Dumitrache, nerefăcut, nu 

poate face deplasarea • Se
lecționații au jucat ieri cu divi-, 
zionara C Unirea Tricolor • 
Miine, ultimul meci la două 

porți înaintea plecării spre 
Brazilia.

ÎN PLINĂ PREGĂTIRE

IN CINSTEA CELEI DE A XXX-a ANIVERSARI A’ ELIBERĂRII PATRIEI

$1 A CELUI DE AL Xl-lea CONGRES AL PARTIDULUI

UN FRUMOS BUCHET DE INIȚIATIVE
AL ASOCIAȚIEI SPORTIVE ELECTRICA - SIBIU

chemare

PE PRIMUL LOC
• Pe echipe, conduce Olimpia I

• Azi, ultima probă crosul

în cadrul concursului de 
Ion modern dotat cu „Cupa 
verii", ieri s-au desfășurat 
probe, tirul și înotul. Dimineața, la 
poligonul Tunari concurențij au 
susținut examenul celor patru se
rii de pistol viteză, probă încheiată 
cu succesul scontat al lui Constan
tin Călina. El a realizat un punc
taj ridicat — 196 — 1 044 p, dove
dind mai ales constanță : 49, 49. 49, 
49 ! Pe locul secund s-a clasat un 
alt sportiv de la Olimpia I, Alex. 
Naghi: 195 — 1 022 p. De subliniat 
comportarea remarcabilă a doi 
sportivi tineri. Răcăreanu și Mitici, 
situați pe locurile următoare cu 188
— 868 p, respectiv 187 — 846 p. 
fit afară de concurs, Dumitru Spîr- 
lea, deși bolnav, a obținut un punc
taj bun: 195 p. Pe echipe, prima 
s-a clasat Olimpia I — 2 780 p, ur
mată de Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești, cu 2 384 p.

în cursul după-amiezii, la bazi
nul de la complexul sportiv „23 Au
gust" a fost programată cea de a 
patra probă a întrecerii — natația. 
Participanțiî au parcurs, ca de o- 
bicei, 300 m liber. Cum era și de 
așteptat, superioritatea a fost de 
partea sportivilor timișoreni, cla
sați pe primele locuri cu rezultate 
bune. Victoria a revenit lui Fran- 
cisc Rolik, în evidentă revenire de 
formă și confirmîndu-și calitățile 
de bun înotător, care a realizat 
3 :40,7 — 1 108 p. Pe locul secund
— Iosif Galovici, tot de la Univ. 
Timișoara, cu 3:56,2 —984 p, iar al 
treilea s-a clasat Vasile Urs (Univ. 
Timișoara II) cu 4:00,2 — 952 p. 
Rezultate bune au mai obținut Zvo- 
nimir Zvolenski și Marian Cosmes- 
cu — ambii cu 948 p. înaintea ulti
mei probe, crosul — care se va des
fășura în cursul dimineții de astăzi 
în pădurea de la Călugăreni — li
derul competiției este Constantin 
Călina cu 4 089 p, urmat de Alex. 
Naghi — 3 927 p și Francisc Rolik
— 3 801 p. Pe echipe : Olimpia I — 
11 662 p, Univ. Timișoara î — 
10 908 p, și Olimpia II — 9 184 p

pentat- 
pri • ă- 

două

Componenții lotului reprezenta
tiv de fotbal își continuă cu in
tensitate pregătirile în vederea 
jocurilor cu echipele Braziliei și 
Argentinei. După ce, marți, an
trenamentele au cunoscut o zi de 
vîrf, ieri, după o nouă ședință de 
pregătire — programată în cursul 
dimineții — a avut loc un meci 
la două porți în compania for
mației de Divizia C, Unirea Trico-

disponibil pentru 20 de zile. Se
lecționații au căutat să imprime 
jocului un ritm cît mai viu. cu 
pase directe. Foarte mult a acti
vat aripa Lucescu — Iordănescu, 
acolo fiind construite majoritatea 
acțiunilor de atac. Remarcabil tra
valiul lui Dinu și aparițiile lui Bă
lăci în ofensivă. în aceste 45 de 
minute, lotul a marcat trei go
luri : de două ori prin Iordănescu 
și o dată prin Bălăci.

în repriza secundă, lotul a ali
niat următorul unsprezece : IOR- 
GULESCU — ANGHELINI, AN
TONESCU DINU, HAJNAL — 
BELDEANU, BROȘOVSCHI — 
TROI, DUDU GEORGESCU, DU
MITRACHE, LUCESCU. La cîteva

și Neagu, a avut contribuții me
ritorii. Selecționații au marcat de 
trei ori prin Lucescu, Neagu și 
Dudu Georgescu. Constituind un 
util partener de antrenament, ju
cătorii echipei Unirea Tricolor 
(antrenor D. Ignat) au jucat 
toată convingerea și foarte 
rect

Pentru astăzi, programul
gătirilor prevede noi antrenamen
te, iar mîine va avea loc un nou 
joc la două porți, pe durata nor
mală, de două reprize a cîte 45 
de minute, în compania formației 
Rapid. Va fi ultimul din suita 
de antrenamente și jocuri ale lo
tului. Sîmbătă dimineața, cu avio-

cu 
co-

pre-

jocul de antrenament alFază din

lor. Partida 
renul de la

în prima 
zentat
GHELINI,
CRISTACIIE — DINU, BĂLĂCI — 
LUCESCU, IORDĂNESCU, 
MARCU. Poarta echipei 
Tricolor a fost apărată de 
GULESCU care, așa cum 
nunțat, a fost convocat 
înlocui pe Răducanu, i

s-a desfășurat pe te- 
Snagov.
repriză, lotul a pre- 

formația î JIVAN — AN- 
ANTONESCU. SAMEȘ,

KUN.
Unirea 

IOR-
am a- 

; spre a-1 
devenit tn-

minute după începerea jocului, 
Dumitrache a trebuit să 
sească terenul ; el resimte 
la piciorul la care a suferit 
tură musculară în partida 
Galați. I-a luat locul 
care rămîne astfel in lotul 
tru turneul sud.-ameyican, 
un început mai nesigur, lotul a 
terminat cu cîteva frumoase com
binații în atac unde, din nou Lu
cescu, alături de Dudu Georgescu

pără- 
dureri 
o rup- 
de la 

NEAGU,
pen-

După

selecționaților, în compania divizionarei C — Unirea Tricolor
Foto : ȘT. CIOTLOȘ

nul, lotul reprezentativ de fotbal 
se va îndrepta spre Brazilia, pri
ma escală a turneului său sud- 
american.

-f

SÎMBĂTĂ

DE Mi INE, IN SALA FLOREASCA

CAMPIONATELE
După concursurile internaționale 

desfășurate recent la Moscova și 
Riga, o nouă întrecere de anver
gură continentală este gata de start. 
De data aceasta, o parte a elitei 
gimnasticii europene se reunește în 
capitala țării noastre, gazdă a ce
lei de-a XVII-a ediții a Campiona
telor internaționale de gimnastică 
„Gheorghe Moceanu" ale României. 
Competiția începe mîine după-amia
ză în sala Floreasca și contează pe 
o participare care ne face să anti
cipăm un spectacol sportiv intere
sant, atractiv, de bună valoare.

Bucurîndu-se de atenția și inte
resul multor federații sportive eu
ropene, Concursul internațional or
ganizat de forul nostru de specia
litate figurează și pe agenda com- 
petițională a Federației internațio
nale de gimnastică, fiind una din 
cele mai importânte 
caracter internațional 
luna aprilie. Aceasta explică, 
altfel, numărul mare de țări care 
și-au anunțat participarea la con
cursul ce începe mîine în sala Flo
reasca. în cursul zilei de miercuri 
au și sosit în Capitală delegațiile 
din Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslova
cia, Elveția, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria și Italia, iar pentru astăzi 
dimineață sînt anunțate sosirile ce
lorlalte loturi de sportivi, din Uniu
nea Sovietică și R.F. Germania.

Interesul țărilor participante se 
explică, între altele, și prin aceea 
că întrecerea de la București pro
gramează atît exerciții liber alese, 
cît și programul impus cu care se 
va i concura la campionatele mon
diale din acest an. Iată de ce spec
tatorii care vor fi prezenți în sala 
Floreasca, timp de trei zile vor a- 
vea de văzut un spectacol sportiv 
de calitate, vor fi, cu siguranță, 
martorii unor exerciții de nivel 
european, avînd posibilitatea să 
descifreze de pe acum intențiile 
sportivilor pentru apropiatele cam
pionate mondiale.

Pentru gimnaștii noștri exame
nul de la București nu este deloc 
ușor, dacă ne gîndim că ei se vor 
prezenta pentru prima oară în a- 
cest an în fața publicului, cu noul 
program pregătit în perioada de 
iarnă pentru viitorul sezon compe- 
fițional. Cu toții sînt dornici să se 
prezinte la un nivel cît mai ridicat, 
spre a-și asigura selecția în lotu
rile ce urmează a susține în lunile 
următoare noi examene internațio
nale și, în ultimă instanță, țintind 
selecția în echipele reprezentative.

una din 
întreceri cu 
organizate în 

de

• Sec(ia de orientare a acestei asociații a lansat o 
la întrecere menitâ să dea „sportului pădurilor** autentice dimen
siuni de masă • Printre obiective: organizarea de concursuri 
simple cu porți deschise tuturor; calificarea „din mers** a cadrelor 
de specialitate; o învățare gradată, direct pe teren, a acestui 
sport.

Sport cu multiple valențe — înce- 
pînd de la pregnantul caracter teh- 
nlco-aplicativ și pînă Ia virtuțile 
sale recreative — orientarea turis
tică se bucură de o atenție cres- 
cîndă. O dovedește prezența aces
tei discipline printre probele noului 
complex polisportiv „Sport și sănă
tate", în marea competiție de masă 
„Cupa Tineretului", printre criteriile 
de obținere a insignei „Amicii dru
meției", pe lîngă faptul că ea face 
parte din programul de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei.

Sportul cu harta și busola a pășit, 
așadar, într-o conjunctură favora
bilă care îi poate conferi, în scurtă 
vreme, dimensiunile unei autentice 
activități de masă, cu largă și me-

ritată audiență în toate categoriile 
de vîrstă ale populației țării noas
tre. Firește, nu-i de-ajuns să existe 
o asemenea conjunctură ; ea trebuie 
valorificată — din plin— de orga
nele și organismele cu atribuții in 
domeniul sportului, Ia toate nivelele. 
Este momentul, prin urmare, să se 
treacă la acțiune, să nu se mai aș
tepte instrucțiuni, sarcini, îndem
nuri...

îmbucurător! De la Sibiu ne-a și 
sosit vestea unei extrem de valo
roase inițiative în acest sens. Aso
ciația sportivă Electrica — a cărei 
secție de orientare este condusă de 
un om pasionat și plin de idei, ca 
antrenorul Dezideriu Heintz, al că
rei președinte, Victor Petrovici, se

dovedește un entuziast al „sportului 
pădurilor1' — și-a propus să orga
nizeze o serie de acțiuni deosebit 
de interesante, unele înscrise în pe
rimetrul competițional dar altele 
vădind o lăudabilă preocupare pen
tru o cît mai largă propășire a aces
tei discipline, pe calea ajutorului a- 
cordat cu un spirit tovărășesc, cu o 
generozitate care fac cinste condu
cerii asociației sibiene. Mai mult 
decît atît, A. S. Electrica a consi
derat — pe drept cuvînt — că ini
țiativa sa merită să se generalizeze 
și, în acest scop, a lansat o chemare 
la întrecere către toate cluburile șî 
asociațiile sportive din țară cu sec
ții de orientare, chemare pe care o 
pune sub semnul luminoaselor eve
nimente ale acestui an din viața

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU „CUPA FEDERAȚIEI"
• BARNA Șl WEBER — PROMOVAȚI ÎN LOTUL NA

TIONAL, CZMOR — ABSENT, DEOCAMDATĂ NEMO

TIVAT • ECHIPA R. F. GERMANIA A AJUNS LA CLUJ,

CEA A UNGARIEI SOSEȘTE ASTĂZI • PROGRAMUL

COMPLET AL ÎNTRECERILOR • ÎN ECHIPA R. F. GER

MANIA, ȘASE JUCĂTORI CU ÎNĂLȚIMEA PESTE 2 M I

Trei dintre cele patru participan
te Ia turneul internațional de bas
chet masculin dotat cu „Cupa fede
rației" se află deja la Cluj (este 
vorba de reprezentativele Româ
niei, R. F. Germania și de echipa 
R.T.I. Minsk), iar a patra (selec
ționata Ungariei) sosește în orașul

Tînărul Braboveanu are 
prilejul să demonstreze 
și în meciuri interna

ționale talentul său 
Foto : S. BAKCSY

SE DESCHIDE SERIA

gazdă astăzi dimineață. Toate efec
tuează în cursul zilei de azi ultimele 

• urmînd ca vineri, 
duminică, să susțină 

meciurile competiției, după urmă
torul program : vineri, ora 17,30: 
R.F. GERMANIA — R.T.I. MINSK, 
ora 19: ROMANIA — UNGARIA ; 
sîmbătă, ora 17: UNGARIA — R.F. 
GERMANIA, ora 18,30: ROMÂNIA 
— R.T.I. MINSK; duminică, ora 
10 : UNGARIA — R.T.I. MINSK, 
ora 11,30: ROMÂNIA — R. 
GERMANIA.

Sportivii români, veniți de la 
Kosice duminică seară, și-au per
mis luni o scurtă odihnă, iar seara 
au luat parte la un antrenament 
desfășurat în Sala sporturilor. 
Marți au urmat alte antrenamente, 
iar miercuri au susținut un joc de 
verificare în compania baschetba- 
liștilor de la R.T.I. Minsk, pe care 
l-au cîștigat cu 86—83 (36—40). într-o 
convorbire avută cu antrenorul Mi
hai Nedef, acesta ne-a precizat că 
lotul care ne-a reprezentat țara la 
Kosice a fost completat cu doi ju
cători : Barna de la Politehnica 
Cluj și Weber de la Universitatea

antrenamente 
sîmbătă și <

Timișoara. Czmor, care fusese și el 
solicitat, nu s-a prezentat la Cluj 
și urmează să se stabilească moti
vele absenței. Iată numele „tricolo
rilor" i Ta-rău, Cernat, Oczelak. Gh. 
Cîmpeanu, Popa, Georgescu, Nicu- 
lescu, Braboveanu, A. Molnar, 
Mănăilă, Spînu, Pașca, Barna și 
Weber.

Selecționata R. F. Germania a 
aterizat ieri pe aeroportul interna
țional Otopeni și. după cîteva ore 
petrecute în Capitală, a plecat — 
tot cu avionul — la Cluj. Lotul 
oaspeților (între paranteze, înălți
mea) : Schulte (2,07), Reiter (2,04), 
Blasius (2,03), Kleen (2,01), Pithraa 
(2,00), Wohlers (2,00), G. Pollex (1,97), 
Geschwinder (1,96), Ilaehenberg (1,94), 
Peters (1,87), J. Pollex (1,86), Rupp 
(1,82). Antrenori : P. Equjl.ian și Y. 
Bilek. De remarcat talia impresionan
tă : șase jucători de peste 2 ni, me
dia echipei 1,98 m !

Cît privește pe sportivii din Un
garia, ei au anunțat că vor deplasa 
următorul lot. : Gyurasits, Losbnczv, 
K. Nemeth, Lang, Marton, G. Ne
meth, Ilalmos, Tanias, Recska, Sal- 
go, Galamb, Agfalvy, Feher și Oj- 
helyi. Antrenor : Iozsef Balogh.

RUTIERE INTERNAȚIONALE
19 aprilie se reia „Cupa Federației", 
printr-o cursă de 100 km (șoseaua 
Olteniței — start la ora 15). A doua 
zi, alergătorii vor rula pe o dis
tanță mal mare cu 15 km, pe traseul 
București — Ploiești, cu întoarcerea 
prin Buftea. Apoi, Un circuit de 45 
km, pe strada Cîmpina.

Deși fără participare internațională, 
„Cupa Olimpia" (26—28 aprilie) se a- 
nunță și ea atractivă. Pînă la data 
marelui start în „Cursa Păcii" (8 
mai), rutierii noștri fruntași vor mai 
susține un examen dificil, în com
pania unor alergători valoroși de peste 
hotare. Este vorba de „Cursa Munți
lor" care va polariza, timp de trei 
zile, atenția iubitorilor ciclismului de 
la noi, începînd cu data de 3 mai.

de am- F.
COMPETIȚIILOR
Seria competițiilor rutiere

ploare va fi deschisă la sfirșitul a- 
cestei săptămîni cînd se dă startul 
în „Cupa Federației". Pe lîngă cei 
mai buni cicliști români, și-au anun
țat participarea alergători din Bulga
ria, Ungaria și Cehoslovacia. Sîm
bătă, de la ora 15, se va desfășura, 
pe șoseaua de centură Tunari, proba 
de 20 km contratimp individual, iar 
duminică, de la ora 9, pe șoseaua 
București — Ploiești (varianta Buftea), 
cursa de 120 km. Bogata agendă ci- 
clistă va continua 
care va avea loc 
de 16. întrecere 
km, iar în ziua 
cuit de 60 km.

De la Ploiești 
se va muta din nou la București. La

cu „Cupa Metalul", 
la Ploiești, in ziua 
de-a lungul a 120 
următoare un cir-

Foto :
I. MIHAICA

„sediul" rutierilor

în

(16
Fi-

LA DRUM CU 
BICICLETA

grup 
de e- 
7, de

FAZA PE CENTRU 
UNIVERSITAR LA JOCURI 

Șl ATLETISM

CONCURS STUDENȚESC 
DE CANOTAJ

Campionatele inter
naționale de gimnastică 
ale României se vor 
desfășura după urmă
torul program : vineri 
după-amiază (ora 17) 
exerciții impuse (mas
culin și feminin) ; sîm
bătă după-amiază (ora 
16) exerciții liber alese 
(m + f) ; duminică di
mineață (ora 11) fina
lele pe aparate.

Anca Grigoraș, 
campioana abso
lută a țării noas
tre și medaliată 
cu „bronz" la eu
ropenele de la 
Londra, evoluind 

la paralele

ȘCOLARII ȘI-AU DESEMNAT

Pe mai multe baze sportive din 
Timișoara s-a desfășurat faza pe 
centru universitar a „Cupei tine
retului" la jocuri. întrecerile au 
fost animate și s-au bucurat de 
participarea unui mare număr de 
spectatori. Iată cîștigătorii : fot
bal — Politehnica ; volei fete — 
Politehnica ; băițți — Universita
tea ; handbal, fete — Universita
tea ; băieți — Politehnica; bas
chet, fete — Universitatea ; băieți 
— Politehnica. S-au disputat și 
întrecerile de atletism, cîștigă- 

fiind 
Săsăran

Ana 
la 800 m,

— la 
(Medi- 

: Gh.
— la
— la

CAMPIONII LA LUPTE LIBERE

întrecerile de 
tori pe centru universitar 
următorii : fete : Dorina 
(Construcții) — la 100 m, 
Holtzinger (Electro) 
Geta Popovici (Medicina) 
lungime, Maria Săndeanu I 
cina) — la greutate ; băieți : 
Coroiu (Mecanică agricolă) 
100 m, Gh. Sas (Chimie) 
1500 m, L. Tivion (Medicină) — 
la lungime. R. Gross (Electro) — 
la greutate.

P. ARCAN-coresp. județean

Numărul iubitorilor 
de drumeție — fără 
deosebire de vîrstă — 
este pe zi ce trece mai 
mare. Elevi, studenți, 
oameni ai muncii de 
toate profesiile își pe
trec numeroase ore în 
excursii organizate 
tovărășia bicicletei.

Și în Capitală grupuri 
de cicloturiști au înce
put să se deplaseze la 
Mogoșoaia, Snagov, Bă- 
neasa și în alte împre
jurimi pitorești-

De curînd, un 
de aproape 100 
le vi din sectorul 
la școlile generale nr. 
205, 158 și 164 au făcut o 
cursie, cutreieri nd aleile din 
durea Băneasa, de unde vă și 
prezentăm un instantaneu.

Nicolae TOKACEK

BRAȘOV. 10 (prin telefon). Timp 
de trei zile s-a disputat, în fru
moasa 
școlar 
finala 
Iar de 
prezenți 152 de 
peste 100 de școli generale, licee 
și școli profesionale. Valoarea ridi
cată a concursului, la care au fost 
prezenți toți juniorii care peste 
două săptămîni își vor disputa 
titlurile de campioni ai țării la Sf 
Gheorghe, asistența tehnică asigu
rată de federația de specialitate 
prin prezența unui numeros 
competent 
și dîrzenia 
ca întreaga 
de succes, 
daugă și excelentele condiții 
organizare.

sală de sport a Grupului 
Steagul roșu din localitate, 
campionatului național șco- 
lupte libere. La start au fost 

concurenți din

de
unui numeros și 

lot de arbitri, ambiția 
concurenților au făcut 
competiție să se bucure 
La toate acestea se a- 

de

lată ciștigătorii titlurilor de cam
pioni naționali școlari la lupte 
libere : Cat. 48 kg — E. Radu (Lie. 
agricol Buzău) ; 52 kg — V. Mo
run (Șc. prof. Progresul Brăila) ; 
56 kg — V. Stănescu (Lie. agricol 
Buzău) ; 60 kg — L. Sandor (Gr. 
șc. prof. Construcții Odorhei) ; 65 
kg — D. Vasilescu (Centrul șc. 
Chimie Ploiești) ; 70 kg — S. Gyorfi 
(Lie. Dr. P. Groza Odorhei) ; 75 kg 
— Cs. Benedek (Lie. Papiu Ilarian

Mureș) ; 81 kg — T. SercgelyîTg.
(Șc. gen. 13 Tg. Mureș) ; 86 kg — 
G. Pușcașu (Gr. șc. Chimie Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; +86 kg 
puc (Șc. prof. Progresul

Joi și vineri au loc
la greco-romane.

— T. Pa-
Brăila). 
întrecerile

M. B.

TALENTATELE GIMNASTE — 
ELEVE DIN ORADEA

în sala de gimnastică a Liceului 
nr. 4 din Oradea, 42 de concuren
te, eleve la Școala generală nr. 9 
din localitate, s-au întrecut în ca
drul etapei pe școală a „Cupei 
tineretului" la gimnastică. La com
pus, primul loc a revenit elevei 
Geta Prică, iar cel mai bun exer
cițiu la sol a fost executat de 
Geta Bălăieș. Un succes deosebit 
au obținut Suzana Piko și Cristina 
Meșter, eleve în clasa a IV-a. care 
au prezentat exerciții de un înalt 
grad de dificultate. Toate aceste 
mici sportive au fost pregătite de 
profesoarele de educație fizică 
Rene Fareaș și Aurelia Tîrhaș.

Ilie GHIȘA-coresp. județean

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA LA IAȘI

Consiliul uniunii asociațiilor stu
denților din centrul universitar 
Iași, în colaborare cu Clubul Spor
tiv Universitar, au organizat fi
nala pe centru universitar la o- 
rientare turistică, în cadrul „Cu
pei tineretului", Întrecerile s-au 
desfășurat în pădurea Repedea. 
Concurenții au avut de parcurs 
un traseu în lungime de 4 000 m. 
pentru băieți și 3 000 m 
tete, cu 10 și, respectiv, 7 
de control. Au cîștigat D. 
și Maria 
versitate. 
la etapa

pentru 
posturi 

Tibulcă 
la Uni-Chișcă, ambii de

Aceștia vor lua parte 
superioară.

Al. NOUR coresp.

Zilele trecute, baza sportivă a 
studenților de la lacul Tei a găz
duit un interesant concurs de ca
notaj popular organizat în cadrul 
„Cupei tineretului", la care au 
luat parte peste 500 de studenți 
șl studente din centrul universi
tar București. Vremea frumoasă, 
organizarea 
pețitorilor 
întrecere o 
canotajului
O contribuție de seamă la reușita 
acestui concurs au adus specialiș
tii catedrelor de educație fizică și 
sport de la I.P.B., Universitate, 
Construcții printre care I. Bulu- 
gioiu, A. Bălan, I.
Shehovitz ș.a. Un 
absența de la aceste întreceri a 
studenților de la I.E.F.S. Mulțiau 
specializarea canotaj, dar 
concursuri participă ?

REZULTATE TEHNICE : 
10 + 1 băieți : 1. Energetică, 
tematică, 3. Automatică (au par
ticipat 15 echipaje !). Universală 
44-1, băieți: 1. Matematică I, 2.

Metalurgie. 3. Matematică II 
echipaje). Canoe 10 + 1 fete: 1 
lozofie, 2. Fizică, 3. Geologie (20 
echipaje). Universală 4 + 1 fete: 1. 
Fizică, 2. Geologie, 3. Chimie.

ETAPA ORĂȘENEASCĂ 
LA CROS

bună și dîrzenia com- 
au făcut din această 
adevărată sărbătoare a 
studențesc de masă.

Rădulcscu, I. 
singur regret :

la ce

canoe
2. Ma-

300 de elevi și eleve, cei mai 
buni din cei peste 1 500 de spor
tivi (participanți la etapele pe 
clasă și școală) din liceele din o- 
rașul Curtea de Argeș, și-au dis
putat întîietatea în cadrul etapei 
orășenești a competiției. Majori
tatea locurilor fruntașe au fost 
obținute de către elevii profeso
rului Ion Tudor de la Liceul in
dustrial forestier. Iată cîteva re
zultate : cat. 15—17 ani. fete: 1. 
Elena Tuțescu (Șc. gen. 4), 2. Sil
via Piele (Lie. agricol) ; băieți : 1. 
Marin Darac (Lie. industrial fo
restier), 2. Ion Pîrlogea (Lie. ind. 
forestier); cat. 17—19 ani, fet* 1. 
Floarea Radu (Lie ind. forestier) 
2. Mariana Dima (Lie. „Vlaicu 
Vodă") ; băieți : 1. Ivan Gheorghe 
(Lie. ind. forestier), 2. Gheorghe 
Marinescu (Lie, ind forestier).

E. STERESCU-coresp.
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„CUPA PRIMĂVERII" LA TIR CONTINUA CONCURSUL DE TENIS

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ
Noul record românesc la pistol vltexâ — Corneliu Ion, 598 p 

cu cel mal bun rezultat oficial al lumii
echivalent

Privind prin prisma rezultatelor, 
se poate afirma că „Cupa primă
verii" — primul concurs cu carac
ter republican al anului la arme cu 
glonț și pușcă de vînătoare — și-a 
atins scopul. Rezultatele obținute 
Ja majoritatea probelor — excep
ting pistolul viteză, unde cîștigăto- 
rul, Cornelii! Ion a întrecut și cele 
mai optimiste așteptări — au fost 
mulțumitoare și oglindesc stadiul 
de pregătire Ia început de sezon. 
Am remarcat, cu plăcere, revenirea 
Iui V. Atanasiu (Steaua) atît la 
pistol viteză, cit mai ales la pistol 
liber, probă la care a obținut un 
rezultat valoros — 555 p. Tot aici 
trebuie să amintim și de evoluția 
bună a pușcașului Gh. Vasilescu 
(Olimpia) — locul I la 3 x 40 f ar
mă liberă (1143 p — cu 8 puncte 
peste rezultatul concurentului clasat 
pe locul secund). Dintre concurente 
s-a detașat, la dificila probă de 
armă standard (3 x 20 f), Mariana 
Feodot (Dinamo) — 571 p, la nu
mai'două puncte de recordul țării.

De altfel, dinamovistele au avut 
o comportare bună și, cu excepția 
probei de 60 f culcat (unde a ter- 
I inat victorioasă focșeneanca Geor
giana Oprișan), în celelalte probe 
(nușcă și pistol sport) ele au do
minat cu autoritate.

O frumoasă impresie 
unii concurenți din provincie, mai 
ales juniorii arădeni și brașoveni, 
care 
la pistol sport, 
standard. Trebuie remarcați și 
rii taleriști băimăveni, care la 
juniori au ocupat primele ___ _
locuri (C. Pintilie și V. Erdbs). Se 
pare că taleristul ing. Gleb Pinti
lie, care se ocupă de pregătirea ju
niorilor la C.S. Baia Mare, lucrează 
cu mult simț de răspundere.

Revenind la excelentul record al 
lui Corneliu Ian la pistol viteză — 
598 p (v.r. 597 p), trebuie să spu
nem că el este echivalent cu re
cordul mondial oficial al probei 
(deținut de italianul Liverzani).

au lăsat •

continuă să fie pe prim 
respectiv

plan, 
armă 
tine- 
skeet 
două

Pînă acum în evidența 
tirului figurează doar 
rezultat mai bun ca al lui C. Ion 
și anume recordul R.D. Germane
— 599 p, obținut de J. Susky în 
1973.

Pentru evidențierea valorii noului 
record românesc dăm mai jos re
zultatele cu care s-au cîștigat ulti
mele ediții ale J.O. și C.M. J.O.: 
1952 — 580 p (Takacs — Ungaria), 
1956 — 587 p (ȘTEFAN PETRESCU
— ROMANIA), 1960 — 587 p (Mc. 
Millan — S.U.A.), 1964 — 592 p

■mondială a 
un singur

Mariana Feodot (Dlnamo Bucu
rești), cea mai precisă concurentă 
la armă standard 3x20 f (571 p — 
199 la culcat, 183 la picioare și 189 

la genunchi)
(Linosvuo — Finlanda), 1963 — 593 
p (Zapedzki — Polonia), 1972 —> 
595 p (Zapedzki). C.M. : 1958 — 
592 p (Zabelin — U.R.S.S.), 1962 — 
589 p (Zabelin), 1966 — 596 p (VIR
GIL ATANASIU — ROMANIA), 
1970 — 598 (Liverzani — Italia).

T. RA3ȘAN

„CRITERIUL
Tn ziua a treia a întrecerilor 

de tenis pentru „Criteriul primă
verii" s-a produs o singură sur
priză, destul de mare pentru a fi 
consemnată: tenișmanul de la
Școala sportivă nr- 3 din Capitală, 
Cătălin Răduîescu l-a întrecut în 
trei seturi pe unul dintre favorițli 
categoriei juniorilor, Dan Oprea 
de la Dlnamo Brașov. Răduîescu a 
cîștigat cu 4—6, 6—2. 8—3.

Dintre jucătorii bulgari invitați 
la competiție, A. Ivanov, n-a reu
șit să treacă de reprezentantul clu
bului Progresul, M. Mîrza, în fața 
căruia a cedat cu 1—6. 7—6, 0—6, 
în timp ce colega sa Ana Ciapiro- 
va a întrecut-o cu 6—4, 
pe jucătoarea româncă 
Popescu.

Rezultate din 
ori: T. Ovici ( 
Boaghe (C.S.U. 
7—5 ; D. Nemeș 
(Progresul) 4—6, 
povici (Steaua)—Z. Nemeth (Pro
gresul) 6—3, 6—2 ; I. Kerekeș (Di
namo Brașov) — Fl. Manea 
(Dinamo) 6—1, 3—6, 6—2 ;

PRIMĂVERII'*
M. Rusu (C.S.U. 
A Siito (Dunărea
6—2, 6—1 ; I. Santel (Dinamo)—M. 

(U.T. Arad) 6—1, 6—2 ; L.
(Poli Cluj)—A. Vizîru (Pro- 
6-2, 6—4; V. Marcu (Di- 

— A- Dragomir (Petrolistul

Constr.) 
Calați) 5—7,

5—5, 5—3
Cozmina

II, seni-
Gh.

i turul
(Progresul) 

Construcții) 6—2, 
(Steaua)—C. Curcă 
6—2, 6—0 ; C. Po-

Crișan 
Boldor 
greșul) 
namo) _ ....... ......._
Cîmpina) 6—3, 6—1.

Cîteva rezultate din Întrecerile 
Juniorilor : L. Țiței (Steaua) — V. 
Dumbravă (Steaua) 6—1, 6—0; C. 
Ionescu (Dinamo)—S. Chișiu (Școala 
sportivă Sf. Gheorghe) 6—2. 6—2 ; 
senioare: Elena Cotuna (C.S-U.)— 
Mihaela Cruceanu (Progresul) 6—1 
6—1 ; Elena Trifu (Steaua)—Adine 
Caimacan (Școala sp. 3 București) 
6—2, 6—1 : Adriana Caraiosifoglu 
(Steaua) — Lucia Suciu Tănăsescu 
(Poli Cluj) 6—1. 3—6. 6—1 ; Vale
ria Bala ) (Steaua)—Elena G urni anii 
(Dunărea Galați) 6—0, 6—2.

întrecerile continuă zilnic de la 
ora 8,30 pe terenurile Progresul 
(unde joacă seniorii și senioarele) 
si pe terenurile de la Tenis-ciub și 
Școala sportivă nr. 3 (unde joacă 
juniorii).

Ion GAVRILESCU

zile la Mamaia titlul de campioni pe echipeCei mai talentați înotători ai „noului val" își dispută în aceste

TINERII ÎNOTĂTORI DE LA CRIȘUL ORADEA
CONDUC ÎN COMPETIȚIA DE

MAMAIA, 1# (prin telefon). După 
trei reuniuni, la mijlocul competiției 
republicane rezervată celor mai tineri 
Înotători din tară, in clasamentul pe 
echipe eonduee Crișul Oradea cu 203

LA MAMAIA

JUCĂTORII Dt BOWLING CONSTĂNTENI - ÎN
• Ajuns la a I Va ediție, campio

natul județului Constanța la bow
ling a angrenat în întrecerile lui 15 
echipe masculine și 3 feminine. Pri
mele locuri au revenit formațiilor 
I.T.C. Ja băieți și Ovidiu la fete. 
.Amintim că la startul primei edi
ții s-au aliniat doar 4 echipe.

® Au luat sfîrșit și campionatele 
individuale, care au reunit 126 de 
concurenți. Iată cîștigătorii : seni
oare — Elena Cojocaru (Ovidiu), 
seniori — Nicolae Dobre (I.T.C.), 
juniori — Ivan Ivan (Ovidiu), pe
rechi — Georgeta Botez — Diliamet 
Osman (Ovidiu). Nicolae Dobre — 
Ion Dumitriu (I.T.C.) la seniori, 
Ivan Ivan (Ovidiu) — Florin Hă- 
dărîngă (Constructorul) la juniori.

o Primul record județean la e- 
chipe clasice din 5 jucători a fost 
stabilit la 3 februarie 1972 cu 4 685 
p. La 28 noiembrie 1973 cea mai

de 
s-a
59

la
10

PLINA ASCENSIUNE

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ELOGIAȚI DUPĂ TURNEUL DE LA BUDAPESTA

bună performanță a ajuns la 5596 
p (v.r. 5338 p).

• în 1970 existau aproape 70 
sportivi legitimați. în prezent 
ajuns la peste 400, dintre care 
șînt jucători de categoria I.
• în județul Constanța stau 

dispoziția amatorilor jocului la
popice. 6 arene, cu mai multe piste, 
cea mai nouă fiind sala din Med
gidia, dată în folosință anul trecut.

• 34 de instructori voluntari, 
care au urmat cursuri de speciali
zare, se octiDâ de pregătirea echi
pelor, iar 45 de arbitri asigură 
buna desfășurare a diferitelor reu 
niunt,

• Cei mai bur.i jucători au sus
ținut cîteva meicuri internaționale 
în compania unor echipe valoroase. 
Reprezentanții formației Ovidiu s-au 
deplasat la Stuttgart, unde au sus
ținut o dublă întîlnire cu puternica 
formație B.S. Olimpia din prima 
divizie a R,
luat parte la un turneu individual.

F. Germania și au

Rezultatele : B. 8. Olimpia I — O 
vidiu I (la 3 partide, siștem ame
rican) 2691 — 2294 n, B. S. Olimpia 
H — Ovidiu II ......
același sistem); B.S. Olimpia I 
Ovidiu 1 (la 8 
ropean) 7030 — 
pia II — Ovidiu II 6753
(la același sitem). I.aureații turnee
lor individuale : 3 partide sistem 
american — Dumitru Bedivan 611 
p, 8 partide sistem european —• N 
Mothes (B.S.O.) 1450 p, 11 partide 
combinate — N. Dobre 2019 p 
După cum se vede, românii s-au 
impus în disputele individuale.

© In aceste zile, campioana ju
dețului Constanța — I.T.C. se află 
la Brandenburg, Ea urmează să 
întîlnească (în meci revanșă. 12—14 
aprilie) formația B.S.G. Aufbau din 
R. D. Germană.

• Selecționata municipiului Cons
tanța va fi prezentă în cursul lunii 
iulie la pima mare competiție ofi
cială în arena internațională : 
„Cupa Mării Baltice", programată 
Ia Rostock. în R .D. Germană.

2376 — 2554 p (la

partide sistem eu-
6354 p. B.S. Oiim-

6766 p

p urmată de $c. sp. Reșița 199 p, 
Petrolul Ploiești 157 p și C.S.M. Cluj 
154 p. Cea mai bună performantă a 
întrecerilor de pînă acum aparține 
tinerei ploleștence Valeria Vlăsceann 
cu 2:37,1 — nou record la fete categ. 
A la 200 m spate. Rezultate tehnice :

CATEGORIA A — 100 m liber (b) : 
H. Negrău (Crișul) 61.9, D. Nanul 
(Șc, sp. 2) 62,?, H. ‘
Timiș.) 62,2 ; 100 m 
moși (Cr.) 68,5, M. 
68,1, V. Dragomir 
200 m mixt (b) ; Șt. Mitu (Șc. șp. 
Galați) 2.30,6. H. Habetler 2:32,3, H 
Neagrău 2:33,0 ; 200 m mixt (f) : M 
Georgescu (Petrolul) 2:4X,2 — record. 
M. Costea 2:43,0, C. Bunaciu (Șc. sp 
Sibiu) 2:46,5 ; 100 m delfin (b) : H. 
Neagrău 68,4, Șt. MitU 69,0, D. Nanul 
73,2 : 100 ............* -- “
1:13,0, C. oemoju (>pc. sp. zj 
C. Popa (Șc. sp. Pl.) 1:19,7 : 
spate (b) 
Adrian ( . . , ____
(Cr.) 2:33,2 : 200 m spate- (f) : 
Vlăsceann (PI) 2:37.1 — record, 
Costea 2:43,0, C. Bunaciu 2:45,0.

Habetler (Șc, sp. 
liber (f) : A. Va- 
Costea (Școlarul) 

(Șc. sp. 2) 69,4 ;

m dalfin (f) : M. Geprgescu
Bentoiu (Șc. sp. 2) 1:17,2. 

.7- ... : 200 m
: H. Habetler 2:27,9, A. 

(Petr.) 2:33,0, L. Szakadati
V. 
M.

Creșterea cantitativă

va trebui urmată

Participînd la puternicul turneu 
Internațional desfășurat zilele trecute 
în capitala Ungariei (cu prilejul săr
bătoririi a 25 de ani de Ia înființa
rea clubului Honved Budapesta), 
handbaliștii de la Steaua au repurtai 
o frumoasă victorie, cucerind trofeu) 
pus în joc. In plus, este de notat 
faptul că Ștefan Birialan a cucerit

titlul de golgeter al turneului, cu 39 
de goluri marcate.

La întoarcerea echipei noastre cam
pioane, i-am solicitat 
Cornel Oțelea cîteva impresii 
gătură cu turneul budapestan.

„De la bun început trebuie 
marc căldura cu care am fost 
pinati de publicul ungar care

antrenorului
în le-
să re- 
întîm- 

știa

AMĂNUNTE DE LA FINALA C.C.E
Desfășurată acum cîteva zile, finala 

C.C.E. ia handbal feminin s-a încheiat 
— surprinzător — cu victoria forma
ției S. C. I.cipzig. care a învins pe 
campioana U.R.S.S. Spartak Kiev cu 
12—10 (3—8). In acest iei, echipa antre- 

trofeul, 
4

norului Igor Turcln pierde 
după ce realizase victorii în cele 
finale ale edițiilor precedente.

Partida de la. Opole (Polonia) 
condusă de cuplul polonez Helemejico— 
Jeziorny — a avut o desfășurare 
foarte ihteresantfl. spectaculoasă în pri
vința evoluției scorului. După 25 de 
minute se părea că șansele aparțin din 
nou echipei sovietice, care condusese cu 
7—l șl avea 8—5 Ia pauză. în repriza 
a doua Insă, fosta campioană a B. D. 
Germane (care a pierdut, între 
titlul în favoarea formației 
Berlin șl. deci, nu va 
ediția 1974/1975 a C.C.E. !) 
un joc la nivelul maxim 
țllor ei, reușind să refacă 
șl să șe detașeze în 
Handbalistele din R. D. 
ceresc astfel a doua

Jucătoarelor să depună un efort intens 
și să lupte din răsputeri, mai ales de 
la scorul de 8—8. Din acel moment 
am fost sigur că vom obține victoria".

IGOR TURCIN
„Felicitări echipei 
clștîgat pe merit, 
eram sigur că va

Iată componența _______
C.C.E. (în paranteză golurile înscrise) 
RUDOLPH — Kretzchmar (4), Junghons 
(2), Kuehn, Kahnt (I), Braun, Wegner, 
Helblg (3) și Rost (2).

(Spartak Kiev) : 
din Leipzig, care a 
După patru victorii 

veni și a 5-a
noii deținătoare a

multe lucruri despre victoria Româ
niei în cea de a VIII-a ediție a cam
pionatului mondial. Gațu, Birtalan 
Kicsid, Voina, Tudosie și Orban au 
fost recunoseuți și urmăriți cu deo
sebit interes, asa incit, 
întreaga noastră echipă 
evolueze cit mai bine, 
dovedi o mesageră de 
handbalului românesc. Toate echipele 
au fost puternice, printre adversari 
numărîndu-se formații de prestigiu 
ea Dukla Fraga, Ț.S.K.A. Moscova, 
Honved și Ferencvaros Budapesta. E- 
chipa s-a comportat constant bine, 
de-a lungul întregului turneu, reușind 
să încheie neînvinsă competiția. Este 
de subliniat evoluția în atac, unde 
băieții au reușit să ofere spectatori
lor multe faze de mare finețe. în a- 
părare, în schimb, nu s-a manifestat 
destulă siguranță, lucru reflectat 
fidel de numărul mare de goluri pri
mite. Să nu uităm însă că formația 
noastră nu a fost pregătită special în 
vederea acestui turneu".

odată cu 
a căutat 
pentru a 

valoare

«a ESE1KW!

GONG!

timp, 
T.S.C, 

participa la 
a efectuat 

al posibllită- 
gol după gol 
învingătoare. 

Germană cu- 
oară prețiosul 

trofeu european (prima oară tn ediția 
1965/1966). Iată și două scurte declarații 
ale antrenorilor echipelor finaliste :

CLASAMENTUL
După primele două etape ale diviziei 

A, clasamentul golgeterilor arată 
astfel :

GOLGETERILOR
MASCULIN

© La Osijek. Iugoslavia — Italia 16--4. 
Rezultatele : A lisând viei — b.p. Me
dici; Petrkovici p.p. Menciassi; MHo- 
savljevicl b.p. Conti; Jovanovici p.p. 
Meluzzo ; Omerovi*i b.p. Provenzano; 
Mugoșa înv. prin neprezentare; Benei? 
b.k.o. 3 Tuccia; Bellci p dese. 2 zer- 
bini; Vujkoviel b.p. Pellegrino; .Farlov 
înv, nrin neprez.; Matejici b.p. Righetti.

<3 La Vidin, în pregătire pfentru 
campionatele europene. Bulgaria — 
R.D.G. (echipa de tineret) 12—10. Rezul
tatele : Oii m pi ev b. ab. 2 Pieper; Brai- 
nov p.p. Liebing; stoianov p.p. Nowa
kowski; Peșev b.p. Halbe: Nikos b.p. 
Kruse; Kolev pab. 3 MUlIer; iankov 
p.k.o. 1 Vogelreuther: Iliev b.p. Strass- 
burg; Folev b.pu Hadler; ianakiev b.p. 
Riess; Mașev p.p. Mayer.

C Campionul olimpic și european la 
categoria mijlocie. Viaceslav Lemeșev 
s-a prezentat la ’campionatele militare 
ale U.R.S.S. la categoria superioară 
(semigrea) și a obținut titlul, candidînd 
acum și la un loc în echipa 
pentru campionatele mondiale, 
militar la 
Gadjiev.
• Pentru 

U.R.S.S se

categoria grea a

sovietică
Campion 

devenit

1915, in

C.PETER KRETZCHMAR (S. C. Leip
zig) : „A fost cel mai bun joc al
echipei mele în acest sezon. Victoria 
s-a datorat în primul rînd unei bune 
Stări psihice, care a dat posibilitatea

FEMININ
12 goluri — Irene Oancea (Rulmentul 

Brașov), Dorina statnatin (Universita
tea Iași) și Magda Mikloș (Voința 
Odorhei)

11 goluri : Doina Cojocaru (Univ. Ti
mișoara) șl Aurelia Costandache Geor
gescu (Confecția)

10 goluri — Simona Arghlr (Univer
sitatea București)

o goluri — Georgeta Vasile (Univer
sitatea București)

8 goluri — Maria Bost (I.E.F.S.)

17 goluri — Palko (Mlnaur Baia 
»13 goluri — Panțîru (Minaur), 

Marin (Dlnamo Buc.), Gunnesch 
Timișoara). COsma (C.S.M. Reșița) 
Niculeseu (Dlnamo Brașov)

11 goluri — Odae (Știința Bacău) șl 
Văduva (C.S.U. Galați)

10 goluri — i 
nlea Timișoara) 
dența Sibiu)

De menționat 
Sitatea Cluj au 
meci

Mare) 
Dan 

(I-’oli. 
Și

Cristian Dieter (Politeh-
> și Schmidt (Indepen-

că Steaua și Univer- 
sustlnut cite un singur

Duminecă Ia' Sibiu ÎNCEPE campionatul de dirt-track

prima oară, după .
va decerna anul acesta din 

nou titlul de campion absolut al Uniu
nii Soviatiee. Competiția a foot inițiată 
șl dotată cu o medalie de aur de către 
săptămînalul „Nedelia". întrecerile vor

avea loc în decembrie șl la ele vor 
participa 32 de boxeri (virsta minimă 
19 anp recomandați de federația de 
specialitate. Preliminariile se vor des
fășura, intre io și 15 decembrie. in 
două grupe: boxeri pînă la 90 kg șl 
peste 90 kg. învingătorii celor două ca
tegorii ss vor întîlnl la Moscova, la 29 
decembrie, pentru titlul de 
absolut al U.R.S.S.1*.
• în lotul S.U.A. pentru 

tele mondial,;, figurează cite 
la fiecare categorie (dintre _ 
ne sint eunoscuți de la turneul de anul 
trecut) ; Sandoval și Rivera, Rozelle șl 
Ayala, Hess și Dement. Davis șl 
Watkins, PryOr și Kenty, Leonard și 
Shields, Beai șt seward. Taylor șt Ben
nett, Pickling șl Hollis. Edwards ți 
Martin, Wells și chapman.

• Campionii Finlandei pe 197» sini : 
Miettinen, Palomaa. Oling, Lindbergh. 
Vilander, Marjamaa, Kosunen. Lind
holm. Terili. Kaljanlaakso, Ruokola.

0 In cursul unui turneu efectuat tn 
Africa, echipa de box a Bulgariei a în
vins formațiile similare din Ghana cu 
10—3 șt din Nigeria cu 12—6.
• Antrenorul sovietic Andrei cervo- 

nenko, care a activat aproape 4 ani tn 
Cuba, consideră drept unul dintre cei 
ntai siguri candidați al boxului cubanez 
la campionatele mondiale pe Alberto 
Brea de la categoria pană.

„campion

campiona- 
doi boxeri 
care unii

Campionatele republicane 
de haltere pentru juniori 
la două întrebări pe care ... 
pus înainte de aceste întreceri : __ _
este baza de masă a halterofililor ju
niori și cum se comportă unii compo- 
nențl din iotul olimpic ?

La ambele întrebări, răspunsurile 
sint în general favorabile. Dacă la o 
finală de 
concurenți 
și eluburi, 
drum bun, 
tațlve este 
cluburi au 
tanța cuvenita sportului cu haltere, 
infitnțind secții noi sau mărlndu-le pe 
cele vechi. Pe de altă parte, se ob
servă că tot mai mulți sint instructo
rii și antrenorii absolvenți ai I.E.F.S. 
cu specializarea în haltere, care caută 
să se afirme prin munca lor. Pentru 
viitor, in scopul stimulării calitative a 
rezultatelor sugerăm federației de 
specialitate ideea să limiteze numărul 
participanțllor Ia finalele campionatelor. 
La întrecerile supreme ar trebui să 
participe doar campionii de județe, 
care au îndeplinit un anumit barem 
șl in cazuri cu totul excepționale aceia 
care și-au îndeplinit norma prevăzută, 
dar nu s-au calificat în faza finală.

In ce privește comportarea șl- scă
derile la cîntar a!e sportivilor din lotul 
olimpic părerile sint destul de contro
versate. Unii antrenori susțin că slă
birea unui junior este cea mai marc 
greșeală pe care o poate face un tinăr 
în deplină creștere și dezvoltare. Alții, 
spun că dimpotrivă, slăbirea pentru a 
realiza o categorie dorită (cu 2—5 kg 
la categoriile mici) poate deveni 6 
practică bună, la unii halterofili, de
oarece prin aceasta nu scade forța 
musculară, ci se elimină doar un

individuale 
au răspuns. 
pi le-am 

care

campionat participă 230 de 
din peste 30 de asociații 
înseamnă că sîntem pe un 
Explicația creșterii cantl- 
simplă : unele asociații șl 
început să acorde impor- 

"l haltere,

RUTIERII AU PĂȘIT CU DREPTUL ORGANIZATORII-NU!

CATEGORIA B — 100 m liber (b) Ș 
R. Ioan (Sc. sp. Clui) 67,4, F. Visan 
(Șc. sp. PI.) 63,6, F. Mustață (Șc. 
sp. Brăila) 68,8 ; 109 m liber (f) : A. 
Cîmpeanu (CSM Cluj) 1:11,6, I. Pașa 
(Scol.) 1:13,0, M. Oprea (Șc. sp. 2) 
1:13,7 ; 200 m mixt (b) : F. Mustață 
2:48,8, F. Vișan 2:53,2, D. Ținea (Cr.) 
2:53,3 ; 200 m mixt (f) : M. Marin 

M. Paraschiv 
100 m 
100 rn 

(Șc.
sp. 

Cri-

(Șc. sp. Reș.) 2:50,9,
(Rapid) 2:52,4, I. Pașa 2:57,0 
bras (b) : F. Mustață 1:21,4 
bras (f) : I. Pașa 1:29,0, V. Rusu 
sp. Gal.) 1:31,8, R. Lulaji (Șc. 
Reș.) 1:31,8 ; 4x100 m rriixt (b) : 
șui 5:31,7, Șc. sp. Reșița 5:39,1.

CATEGORIA C — 50 m spate 
S. Corlan ~ 
(Cr.) 39,5, 
spate (f) : 
D. Anghel

PI.) 40,4 ; ' 4 X 100

(Roș.) 33,8.
N. Vasile (Br.) 

I. Pănuleseu 
(Reș.) 38,6, C.

m

(b) :
C. Neagrău 
40,7 : 50 m 

(Petr.) 38,5, 
Andrei (Șc.
liber (b) 5 

liber
(b) : 
(Br.) 
bras

fcP- ....................... ...... ___
Șc. sp. Reșița 5:19,1: 4x100 m 
(f> : Crișul 5:41,3 ; 50 m bras 
F. Imling (Reș.) 42,8, V. Picoș 
45.7, V. Rusu (Gal.) 46,3 : 50 m 
(f) : I. Pănuleseu 44,1, C. Heidi (Tim.) 
44,6, F. Depădatu (Br.) 46,4.

230 de concurenți
de cea valorică

surplus 
afirmă 
parloară trebuie făcută numai in cazul 
cind țesuturile 
consolidate. La
Galați au existat cîteva ___
sportivi nevolți sa slăbească, 
el s-a aflat șl Vasile Daniel, 
scăzut cîteva kilograme pentru 
liza categoria pană (60 kg). ____
ratarea de trei ori a greutății de 90 
kg la „smuls" nu șe datoroște tocmai 
acestui fgpt 7 Se pare că procesul de 
slăbire, la care este supus Vasile Da
niel are repercusiuni negative asupra 
performanței sale.

Vorbind despre performerii acestui 
campionat vom releva, in primul rînd. 
excelentele rezultate ale lui Nicolae 
Căpriceru, Elevul antrenorului Llsias 
Ionescu (Ș. N. Constanța) are calități 
deosebite (forță, putere de concen
trare, calități fizice) cu ajutorul cărora 
este capabil de mari progrese. Șl fra
tele său Vasile are aceste gtuurl, dar 
tehnica sa va trebui îmbunătățită. 
Bine s-au comportat și ceilalți con- 
stănțenl, in frunte cu Maree] Chlamit 
și Vasile Roșu care se înscriu pe o 
linie ascendentă și trebuie să fie in 
atenția federației de specialitate, Și 
halterofilii de la Steaua s-au impus 
cu acest prilej, îndeosebi Dragomir 
Cioroslan, Sergiu Apostol la juniori 
mart și Marin Cîrjan la juniori mici. 
Clujul a fost din nou bine reprezen
tat de C.S.M. și de asociațiile Viitorul 
și Clujana, prin Ion Orosz, Ștefan 
Kreicik — campioni la categoriile grea 
șl respectiv supergrea —, Peter Zoltan 
toți de la C.S.M, șl ștefan Csata de 
la Clujana.

Cu toate că 
s-au realizat 
rezultatele au 
toare.

Organizarea 
rurile gălâțene, a contribuit, 
menea, la 1 * *

de lichide și grăsimi. Se mai 
că trecerea la o categorie au-

musculare sint 
campionatele de 

cazuri
Prjnțre 
care a 
a rea- 

Oare

bine 
la 
de

la aceste campionate nu 
decît 7 noi recorduri, 

fost, în general, mulțumi-

bună, asigurată

• Anul acesta activitatea compe 
tițională de motocîclism va fi inau
gurată de campionatul republican de 
dirt-track. Prima etapă a acestei im 
portante 
duminică 
ticiparea 
București 
se vede, de la start lipsesc reprezen 
tanții orașului Arad. Secretarul fede
rației de specialitate. G. Mormocea, 
ne-a explicat că arădenii nu pot veni 
la Sibiu din cauză că nu s-au putut 
antrena în vederea campionatului. 
Pista lor, de la terenul Indagrara. a 
fost deteriorată de fotbaliștii echipei 
Strungul și nimeni nu s-a încume-

competiții este programată 
la Sibiu. Și-au anunțat par
ai ergători de la Metalul 
și Voința Sibiu. După cum

tat să facă pină in prezent repara
țiile cuvenite. Oare alergătorii secției 
Unirea Arad vor absenta și de la 
celelalte etape 7

• Recent s-a desfășurat, pe dea
lul Singeriș de lingă Moreni, un con- 
eurs-antrenament la motocros în or
ganizarea asociației sportive „Flacăra" 
din localitate. Au participat 26 de 
concurenți, care au oferit celor 5 000 
de spectatori un interesant spectacol. 
Iată clasamentele celor două probe : 
juniori : 1 Nicolae Arabagiu (Loco
motiva Ploiești), 2. Ion Popa (Tor
pedo Zărnețti), 3. Neagu Constantin 
(Flacăra Moreni) : seniori : 1. Dumi
tru Motișan (Flacăra Moreni). 2. Teo-

dor Bălănoiu (Flacăra Moreni), 3. 
Constantin Goran (Poiana Cîmpina). 
(Badea IVAN — coresp.).

® Cu cîteva zile înainte de a 
împlini virsta de 82 de ani, s-a 
stins din viată unul dintre pionierii 
motociclismuîui din tara noastră, Teo
dor Porojan. Cu peste cinci decenii 
in urmă, tinărul sudor de la C.F.R. 
s-a îndrăgostit de mecanica motoci
cletelor. cărora le-a rămas fidel toată 
viața. A fost alergător in cursele de 
toate genurile, dar a rămas in me
moria contemporanilor mai ales prin 
prețioasele sfaturi tehnice pe care 
le-a răspîndit cu dărnicie printre ti 
nerii motocicliști.

„Cupa Orașelor" — competiție de 
prim rang în activitatea rutierilor ju
niori — și-a consumat, deci, cel dinții 
act la finele săptămînit trecute. Bucu- 
reștiului l-a 
sarcina de 
etape. Șl, o 
dacă corpul 
onorabil, au ,
deficiențe organizatorice care au um
brit competiția. Astfel, nu mică ne-a 
fost mirarea cînd am constatat că ma
șina Salvării a lipsit. A fost prezent, e 
drept, un cadru medical care nu pri
mise, însă, minimum de medicamente ! 
Tocmai la o astfel de întrecere, cu 
mulți alergători neexperimentați... Vă 
închipuiți prin ce au trecut antrenorii 
șl arbitrii simbătă, cind o busculadă a 
provocat trei accidentări, dintre care imn 
ne-a părut, la prima vedere, ceva mai 
gravă. ..

Apoi, nu puțin am fost surprinși cînd 
reprezentantul C.M.E.F.S, a afirmat 
textual : „Nu avent cum să răsplătim 
cîștigătorii". Și astfel, la Timișoara și 
Brăila nu a plecat nici o cupă... Poate 
că nici programarea nu a fost cea mai 
fericită. Căci, dacă plutonul juniorilor 
mari ar fi rulat la fel de liniștit la în
toarcere, cum a făcut-o spre Butimanu,

revenit, de această dată, 
a deschide șirul celor 8 
spunem din capul locului, 
de arbitri s-a descurcat 
existat totuși o serie de

dacă nu ar fi venit evadarea lui N. 
Frunză, nu știm cum s-ar fi descurcat 
organizatorii pentru eă grupul seniori
lor bucureștent, care-și disputa titlul 
municipal la fond, amenința să se con
topească cu „speranțele".

Treeînd la aspectul tehnic al curselor, 
vom sublinia buna comportare a pro
vincialilor, clștfgător! la ambele cate
gorii. In special brălienii, care au ratat 
de puțin dubla victorie. Oricum, antre
norul Mihail Simian, merită cuvinte de 
laudă. Dintre juniorii mici, s-au deta
șat net timișoreanul Wllhem Kovacs șl 
bueueeșteanul D. Timingeriu, care au 
sosit în frunte atît sîmbătâ cit șl du
minică. Dar, in general, pregătirea celor 
mai tineri alergători lasă încă de dorit. 
Cu totul altfel se prezintă situația la cei 
mart, unde am asistat la întreceri spec
taculoase (in special în prima zi, cind 
un loc bun în clasament îl scutea de 
emoții duminică). A impresionat Coste! 
Vizitiu, alergător abil, talentat, eu un 
finiș excelent. Apoi. I. Bădllă, Em. Vt- 
șan. M. Tulun, D. Fotin. Omul numărul 
l al bucureștenflor, Bomică Simion. n-a 
rezistat ritmului slmbătă, încercînd to
tul pe ceilalți 60 km. A venit al treilea, 
dar zarurile fuseseră aruncate...

O problemă «are a creat multe dlscu-

țli printre tehnicieni a fost aceea le
gată de Înscrierea în ooncurs a tinere
tului. fi acceptăm sau nti-i acceptăm 7 
întrebarea aceasta e ca o... sabie cu 
două tăișuri. Pentru că, pe de o parte, 
în goană după rezultate, antrenorii Ii 
vor introduce în echipă, iar juniorii pot 
fi spectatori la competiția lor. Pe de 
altă parte Interzicerea dreptului de 
participare i-ar condamna la inactivi
tate competițională, știut fiind că pen
tru această categorie nu se organizează 
curse. Limitarea pasului (ca la juniori) 
n-ar fl o soluție, ținind seama de fap
tul eă în curind vor trece In categoria 
seniorilor. Oricum, poziția federației 
trebuie să fio foarte fermă.

Desigur, nu am putut epuiza, tn cîteva 
rîndurl, toate aspectele. A fost mulțu
mitor pentru un început de sezon, dar 
este loc pentru mai bine. Deoarece a- 
ceastă „Cupă a orașelor" trebuie să de
vină o competiție de amploare, de un 
nivel tot mai ridicat, cu o participare 
mereu mai numeroasă. Și nu putem 
încheia fără un cuvînt bun la adresa 
entuziaștilor pedalei din Arad, aflațl ia 
ora debutului.

de fo- 
de ase- 

___ reușita acestui campionat. 
O singură observație cu privire la „în
călzirea0 făcută de concurenți : cele 
trei podiumuri din sala de antrena
ment au fost insuficiente pentru nu
mărul mare de participant și din acest 
motiv, o serie de halterofili au intrat 
în Întreceri insuficient „încălziți.4’

Ion OCHSENFELD

Turneu/ final
al campionatului 

hocheiștilor juniori

CONSTRUCTORUL

A CIȘTIGAT

PRIMUL DERBY
Geo RAEȚCHI

ANIMATORUL NR. 1
Tinerii și vîrstnicii din comuna 

Sercaia, județul Brașov, sînt mari 
amatori de sport. Ei și-au amena
jat, în orele de răgaz, terenuri de 
volei, handbal, baschet, fotbal, sec
toare de atletism, iar elevii au 
transformat un demisol al clădirii 
Școlii generale în sală de gimnasti
că. Beneficiind de asemenea condi
ții pentru practicarea disciplinelor 
preferate, echipele din această lo
calitate susțin săptămînal întîlniri 
cu formațiile din satele învecinate. 
Principalul animator al bogatei ac
tivități eompetiționale de aci este 
profesorul Mihai Thelmann.

O ÎNFLĂCĂRATĂ URARE

In anul 1972 a luat ființă echipa 
feminină de handbal aparținînd 
asociației sportive de pe lîngă în
treprinderea de ață și filatură din 
Odorheiul Secuiesc. Pregătindu-se cu 
multă conștiinciozitate sub îndruma
rea antrenorului Afpad Barabaș, 
angajat la întreprinderea noastră în 
calitate de electrician și a instruc
torului voluntar Zoltan Uveges, fe
tele ati reușit frumoasa performanță 
de a se clasa pe primul loc în 
campionatul județului Harghita.

în numele colegilor de muncă, do
rim să le adresăm prin intermediu) 
acestor rînduri mult, succes în jo
curile de calificare în divizia B

Adolf PIALOGA — coresp.

STADIONUL ȘI-A MĂRIT 
CAPACITATEA

Iubitorii sportului cu balonul 
tund din municipiul Deva au avu? 
satisfacția de a vedea Ia stadionul 
„Cetate" o nouă tribună, de circa 
1500 de locuri. Tribuna a apărut ca 
o urmare firească a interesului ma
nifestat de spectatori față de echipa 
lor „Mureșul" Deva, care a promo
vat în Divizia B. Majoritatea lucră
rilor efectuate la mărirea capacită
ții stadionului au fost executate 
prin muncă patriotică depusă de 
salariați de la Centrala minieră, 
Exploatarea minieră Deva și 
B.A.D.P.S.

loan SIMION — coresp.

MICII SPRINTERI

Sezonul atletic în aer liber a fost 
inaugurat pe stadionul Petrolul 
din Ploiești cu un concurs rezervat 
copiilor. Au participat eleve Și elevi 
din 35 de școli generale și licee, 
printre care și cîteva unități de în- 
vățămînt din satele limitrofe. Cei 
peste 700 de mici atleți (clasele a 
V-a și a Vl-a) și-au disputat în- 
tîietatea cu dîrzenia specifică vir
atei lor, în proba de 60 m plat din 
cadrul competiției contînd pentru 
„Cupa speranțelor". Regretabil este 
faptul că de la start au absentat re
prezentanții școlilor generale nr. 2,

® Aflată la prima ediție, 
„Cupa Școlii sportive Bistrița" la 
handbal s-a bucurat de partici
parea unor echipe din Tg. Mu
reș, Sibiu, Reghin și bineînțeles 
Bistrița. Trofeul a revenit hand
balistelor de la Școala sportivă 
din localitate.

I. TOM A —^coresp.

• în organizarea comisiei ju
dețene de turism-alpinism de pe 
lîngă C.J.E.F.S.-Bihor, zilele tre
cute s-a desfășurat etapa a doua 
a campionatului municipal, de 
orientare turistică, la care au 
luat startul 276 de tineri și ti
nere din școlile și întreprinderile 
orădene.

Ilie GHIȘA-coresp. jud.

• în județul Vîlcea au fost pregătiți instructori care să conducă 
programul de gimnastică în producție în cadrul diferitelor sectoare 
ale cooperației meșteșugărești. La secțiile croitorie și covoare din 
Rm. Vîlcea au fost introduse exercițiile de gimnastică la locul de 
muncă.

prof. C. DIACONESCU-coresp.

3, 22, 26, 27, 28, 29 și 31 din 
Ploiești.

După prima etapă, conduce în 
clasament formația Liceului „Mihai 
Viteazu" cu 857 p, pregătită de 
prof. Vasile Roșea.

Florian ALBU — coresp.

ÎN MIJLOCUL VIITORILOR 
PERFORMERI

La Casa pionierilor din Pitești a 
avut loc o întîlnire între antrenorul- 
sportiv Petre Marjca, de la asociația 
sportivă Dacia, cu elevii cercului de 
modelism. Oaspetele a trecut în re
vistă prin fața viitorilor constructori 
de aeromodele, rachetoipodele, na- 
vomodele și automodele succesele 
modeliștilor piteșteni, laureați ai 
multor competiții republicane. Aooi, 
s-a desfășurat o emoționantă fes
tivitate : fostului elev al Casei pio
nierilor din Pitești, Marian Popescu, 
actualul instructor al cercului de 
modelism de aci, i-au fost înmî-

nate insigna, legitimația și diploma 
de maestru al sportului.

în încheiere, sportivii fruntași 
petre Marica, N. Leu și Marian Po
pescu au făcut demonstrații de mo 
tomodele, rachetomodele și aeromo
dele telecomandate.

Iile FEȚEANU — coresp. jud.

PASIUNEA PENTRU 
GIMNASTICĂ...

...a determinat pe reprezentanții 
C.O.E.F.S. și cadrele didactice 
din liceele orașului Caransebeș să 
organizeze un concurs pentru ama 
Lorii acestui frumos sport. Cei pes- 
te 50 de elevi, prezenți în sala Li
ceului nr. 1 din localitate s-au do
vedit a fi înzestrați cu reale cali
tăți, oferind celor care au venit 
să-i privească un veritabil spectacol 
sportiv. S-au evidențiat în mod deo
sebit Cristina Serer, Carmen Bălan, 
Ion Vela, Nicolae Sora precum și

echipa de gimnastică a Liceului nr 
1, condusă de prof. Dumitru Zg&- 
vîrdea.

N. MAGDA-coresp

„CUPA CIOBĂNAȘULUI" 
LA SCHI

Cu cinci ani în urmă, în cunoscu 
ta așezare de oieri — Jina, din ju 
dețui Sibiu, consiliul județean a) 
organizațiilor pionierilor a organi
zat prima etapă a „Cupei ciobăna 
șului" la schi, competiție deschisă 
elevilor de la sate. Anul acesta ini
țiatorii competiției au dat amploare 
întrecerilor, invilînd schiori și din

alte județe. Din cauza lipsei de ză
padă, actuala ediție a fost transfe
rată ia Păltiniș, unde diferitele pro
be s-au desfășurat sub patronajul 
„micilor ciobănași" din comuna Ră
șinari. Concursul a reunit peste 100 
de fete și băieți. Iată laureații edi
ției a V-a : Marcela Drăgoi (Răși
nari), Mircea Arcaș (Rășinari), Cris
tina Lăcustă (Bran), Gundula KoL 
ner (Sibiu), Horia Oros (Sibiu) și 
Ion Fomeran (Sibiu).

în fotografia de mai sus colabora
torul nostru Ilie Popa, din Păltiniș, 
a surprins o parte dintre schiori în 
așteptarea startului.

Ilie IONESCU-corpsp. jud.

Marți după-amiază s-a consumat 
prima manșă a derby-ului turneu
lui final al campionatului de ju
niori la hochei, în care s-au întîl- 
nit două formații ce se anunță in 
mod evident principale candidate 
la cununa învingătorilor : Construc
torul București și Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc. Victoria a revenit 
la mare luptă hochei știlor bucu- 
reșteni : 5—4 (0—0, 5—1, 0—3).

Meciul a fost extrem de îndîrjit, 
furnizînd o întrecere cu un mare 
angajament fizic. Din păcate, însă, 
în finalul primei reprize jocul a 
degenerat; s-a produs o busculadă 
generală (principal vinovat tot 
portarul bucureștean M. Avram, a- 
flat la a doua abatere în decurs 
de 48 de ore 1), soldată cu un puhoi 
de eliminări : 28 de minute Liceul 
nr. 1 din M. Ciuc, 20 de minute 
Constructorul. Soarta meciului a 
fost decisă la începutul reprizei a 
doua, cind ambele echipe s-au a- 
flat mult timp cu cîte trei jucători 
pe gheață. Juniorii din Miercurea 
Ciuc au deschis scorul, dar Con
structorul a înscris trei goluri -în 
două minute, prin același Bălăucă, 
terminînd apoi repriza într-un a- 
vantaj net în fața unui adversar 
aproape k.o. Spectaculoasa reve
nire a elevilor din M. Ciuc în ulti
ma repriză n-a mai putut modifica 
esențial scorul final. Au marcat 
Bălăucă 3, Stănescu și Pândele pen
tru învingători, respectiv Szenteszy 
4, pentru învinși.

în deschidere, Școala sportivă 
Miercurea Ciuc a întrecut Steaua 
cu 7—3 (1—2, 3—0, 3—1), la capă
tul unei dispute anoste, în care 
mai ales bucureștenii s-au compor
tat foarte slab. Autorii golurilor: 
Lukacs 2, Lengel 2, Eras 2 și Gerb 
pentru Școala sportivă, Georgescu, 
Buti și Ungureanu pentru Steaua. 
(C. A.).
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tn cadrul acțiunilor sportive în
chinate celei de a XXX-a aniver
sări a Eliberării ți Congresului al 
XI-le a al P.C.R., pe traseele din 
jurul cabanei Cheile Turzll s-a 
desfășurat, recent, concursul de o- 
rientare turistică dotat cu „Cupa 
primăverii", o avanpremieră reușită 
a întrecerilor ce urmează să aibă 
loc în cadrul ediției de vară a 
Cupei tineretului. Acțiunea a fost

CONCURS DE ORIENTARE
CU CARACTER DE MASĂ

inițiată de comisia sport a Con
siliului municipal al sindicatelor 
Turda in colaborare cu Comisia 
municipală de turism-alpinism. Ex
celenta organizare, timpul frumos 
șl ambianța plăcută a Cheilor Tur- 
zli au mobilizat la startul întrece
rii 108 sportivi,

IATA CIȘTIGATORII : cat. 
pină la 14 ani — Șc. gen. 8 Turda 
(Nlcullna Dumbravă, Larisa Nico-

lin) și Șc. gen. 4 Turda (Dorin 
Ivășcan șl Vasile Herman); cat. 
peste 14 ani — Șc. gen. 10 Turda) 
(Maria Ostrovschl, Gabriela Crico- 
vean, Carmen Schmidko) și Șc. 
gen. Copăceni (Gheorghe Truț, 
loan Ocolișan). La această ultimă 
categorie, s-au mai remarcat con
curența Aurel Giurgiu și Alexan
dru Călușor, componența echipei 
Liceului Mihai Viteazu din Turda.

Pe culmi, în drumeție, cel mai mici cetățeni, pionierii... Foto : M. POPESCU

Pe marginea unei scrisori NU SE POATE FACE OARE NIMIC
li

pMe ls PENTRU iubitorii drumeției din arad ?
cu cîtăva vreme în

Weisz,
Ne-a scris, 

urmă, inginerul Ladislau 
președintele Comisiei județene de 
turism a C.J.E.F.S. Arad.. în rîndu- 
rile pe care le-a așternut cu mult 
suflet și tristețe, se pune o pro
blemă foarte importantă privind ac
tivitățile simple de drumeție, acce
sibile unei marj mase de cetățeni 

• din orașul de pe Mureș, lată des
pre ce este vorba :

„Este incontestabil faptul că tu
rismul a luat o amploare atit de 
mare îneît sînt necesare foruri spe
cializate pentru organizarea lui, 
arată inginerul Weisz. Că aceste or
ganisme activează pe baza princi
piului rentabilității e foarte bine. 
Ca cetățeni, ne mîndritn cu făptui 
că tot ceea ce facem este rentabil. 
Dar nu trebuie uitat că noi sîntem 
și acei consumatori de pe urma că
rora se realizează beneficiile și că, 
deci, trebuie să avem — la rîndul 
nostru — anumite avantaje".

Toate aceste idei ale corespon
dentului nostru constituie un punct 
de plecare pe care îl considerăm 
just, avînd în vedere cele ce ur
mează. „Pe noi, turiștii, ne bucură 
îmbunătățirea activității financiare 
a O,J.T.-Arad. Dar nu făcută 
orice preț. Nu ne bucură — de 
dă — dacă aceasta înseamnă, 
de altă parte, lichidarea celor 
tru cabane existente cu puțină 
vreme în urmă în județul nostru : 
Insula Mureșului, Căsoaia, Debela 
Gora și Ghioroc", Cum stabilește 
tovarășul Ladislau Weisz legătura 
între profiturile O.J.T. și dispariția 
din circuitul turistic a celoi' patru 
obiective ? Pentru aceasta, el trece 
în revistă starea lor actuală, mult 
deosebită de cea inițială: „Cabana 
Insula Mureșului, la 7 km de cen
trul orașului, era un loc preferat 
al arădenilor, fiind ușor accesibilă. 
In ultima vreme ea fușese transfor
mată în hotel, servind la desconges
tionarea unităților similare din Arad, 
iar în 1970 a fost avariată de apele 
Mureșului, întrucît malul riului nu 
fusese consolidat din timp, și așa 
stă și acum. Cabana Ghioroc a de
venit, de asemenea, hotel, transfor- 
mîndu-se în mare măsură, într-o... 
circiumă. Cabana Debela Gora a

fost preluată de circa 2 ani de că
tre Combinatul chimic (in scopuri 
necunoscute), a fost golită de tot in
ventarul și apoi scoasă din circuitul 
turistic. Ea se degradează in mod 
vizibil, părăsită fiind, cu ferestrele 
bătute in seînduri. Cabana Căsoaia 
se află în curs de preluare de că
tre Organizația pionierilor, pentru 
a fi transformată în tabără și, mai 
mult,decît probabil ea va avea un 
regim de funcționare de circa 3 
luni pe an..." în privința acestui ul- 
timp capitol, președintele Comisiei 
județene de turism Arad aduce în 
discuție preluarea cabanelor fores
tiere abandonate, situate în poziții 
pitorești cabane care se degradea
ză, de asemenea, și care odată re
partizate organizației pionierilor ar

putea constitui locuri excelente de 
organizare a taberelor de vară.

„Aceste puncte de interes turistic^ 
pe care le deplîngem — încheie 
tov. ing. L. Weisz scrisoarea sa —• 
erau cele mai accesibile arădenilor, 
ca distanță, și posibilități de 
transport. Deveniseră tradiționale în 
drumețiile duminicale ale cetățeni
lor și dispariția lor a lăsat un gol 
în mișcarea turistică de pe aceste 
meleaguri, mai ales că nu se oferă 
nimic în schimbul Ior“.

In acest condiții, găsirea unor 
soluții satisfăcătoare din partea fo
rurilor competente în direcția revi- 
talizării bunelor obiceiuri ale 
cuitorilor Aradului de a ieși în 
liber se impune cu necesitate 
maximum de. grabă.
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Judgțul Sibiu și-a cîștigat o bună 
reputație turistică prin cadrul său 
natural, numeroasele cabane și renu- 
îțiitele stațiuni balneo-elimaterice. O 
simplă enumerare a acestor obiective 
de interes turistic nu ar face decît 
să sublinieze ideea. Totuși, activitatea 
turistică a maselor de cetățeni nu se 
desfășoară la nivelul cerințelor și pe 
măsura posibilității existente aici. 
Punctele demne de vizitat nu sînt 
cuprinse eficient .și in totalitatea lor 
în itinerariile amatorilor de drume
ție. Pentru a elucida cîteva din 
neajunsurile acestei activități, ne-am 
adresat directorului agenției B.T.T. 
Sibiu, Viorel Mărgineanu, și șefului 
sectorului sport-turism din Consiliul 
județean al sindicatelor, Robert Gref. 
Pe parcursul discuțiilor au ieșit la 
iveală o serie de deficiențe pc care 
le sintetizăm în cele ce urmează.

VIOREL MARGINEANU : „In anul 
care a trecut, numărul de partici
pări la acțiunile turistice ale agenției 
a crescut de la 28 420 la 42 026. Totuși, 
față de masa tinerelului din județul 
nostru numărul este încă insuficient. 
Ce ar trebui făcut pentru ca marea

iLunare din pag. I)

poporului nostru : a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și cel 
de al XI-lea Congres al partidului.

în „expunerea de motive" a A. 8. 
Electrica apar două idei prețioase, 
care stau la baza inițiativelor șale 
și anume : pentru reușita numeroa
selor acțiuni ce vor avea loc înce- 
pînd din acest an este necesar, pe 
de o parte, SA SE RECURGĂ LA 
FORME SIMPLE DE CONCURSURI 
accesibile atît organizatorilor cit și 
participanților, iar pe de altă parte, 
CADRELE CALIFICATE din aso
ciațiile sportive cu secții de orien
tare SA SPRIJINE DESFĂȘURA
REA CONCURSURILOR și, totoda
tă, CALIFICAREA „DIN MERS" A 
VIITORILOR ORGANIZATORI ȘI 
ARBITRI.

Chemarea la întrecere prezintă 
succint acțiunile pe care asociația 
sibiană și-a propus să le traducă în 
fapt, la un nivel exemplar.

în primul rînd, A. S. Electrica 
oferă, prin secția sa de orientare, 
unităților sportive din Sibiu un

prt-
în 
de
o-a 

con-

majoritate a tinerilor să lie angrenată 
măcar într-o singură excursie 
parcursul unui an ? Ar fi necesar un 
șerliu nou, corespunzător, pentru a- 
geilție, unde amatorii de drumeție să 
se poată documenta, să facă schim
buri de opinii; un corp de ghizi bine 
pregătit (există doar 15 încă insufi
cient pregătiți) ; organizațiile U.T.C., 
prin cercurile de turism, ar trebui 
să fie nucleele de bază ale activității 
turistice, dar ele nu-și organizează 
in suficientă măsură acțiunile ; de
plasarea salariaților și colaboratorilor 
agenției la nivelul școlilor sau al co
munelor este deficitară : sc impune o 
colaborare mai strinsă și mult mai 
eficientă între forurile răspunzătoare : 
Inspectoratul școlar. Consiliul Jude
țean al sindicatelor și al Organizației 
pionierilor, O.J.T., C.J.E.F.S., I.T.A. și 
Agenția «y- voiaj C.F.R.".

ROBERT GREF : „Voi porni de la 
constatarea că o bună activitate tu
ristică și de drumeție se efectuează 
doar Ia întreprinderile Independența. 
1 Noiembrie, Flamura roșie și Dum
brava din Sibiu, 11 Iunie din Cis- 
nădie, Vitrometan Mediaș și F.I.P. 
din Agnita, ceea ce reprezintă puțin 

- față de numărul salariaților și al 
unităților productive din județ. Ne
corespunzătoare in acțiunea de atra
gere a maselor de salariați spre dru
meție, spre munte, în general, este 
propaganda turistică. Pentru reme
dierea acesteia este necesar ca, pe
riodic, să se facă instruiri cu respon
sabilii de resort din cadrul grupelor 
sindicale, să se apeleze la afișe, la 
gazetele de perete și la stațiile de 
amplificare pentru popularizarea for
melor de practicare a turismului și 
drumețiilor. Mai mult, calendarul 
sportiv anual al fiecărei asociații 
sportive trebuie să conțină, obliga
toriu, și realizarea unor drumeții și 
excursii".

Iată, 
lele în calea unei bune activități tu
ristice, cunoscute 
vede — la nivelul forurilor răspun
zătoare din Sibiu. Rămîne de văzut 
cum vor fi ele soluționate, intr-un 
viitor pe care il dorim cit mai a- 
propiat. Mai ales că multe dintre 
ele aparțin... chiar organismelor cu 
ai căror reprezentanți am discutat 1 

Iile IONESCU, coresp. județean

pe

așadar, cîteva din obstaco-

după cum se

NU NUMAI DREPTURI CI Șl
„Situația nesatisfăcăioare a fotba

lului nostru, atit la nivelul cluburi
lor cit și la cel al echipelor repre
zentative, se spunea Intr-unui din 
materialele prezentate de federație 
la lucrările Comitetului federal, im
pune schimbări radieale nu numai 
din punct «le vedere organizatoric, 
ci și al pregătirii". Această conclu
zie este ciț se poate de firească, 
pentru că ar fi cu totul greșit să se 
creadă eă doar asigurarea unei baze 
materiale din ce în ce mai bună ar 
«iuce. automat, la rezultate de valoa
re. La revirimentul atît de așteptat 
trebuie să contribuie, deopotrivă, fo
rul de specialitate, activiștii «lin ca
drul cluburilor și asociațiilor, antre
norii, medicii și, în aceeași măsura, 
dacă nu mai mult, JUCĂTORII. 
Comportarea acestora în pregătire și 
pe teren, evoluția în competiții, ca
litatea fotbalului practicat, trebuie să 
exprime suma tuturor eforturilor 
care se fac azi pentru ridicarea fot
balului nostru pe o treaptă 

valoare nu 
in 
la 
Și 
an

superioa- 
se poate 
joc urilor 
echipelor

ră și a cărui 
exprima deeît 
internatiohale, 
reprezentative 
club angajate 
tițiile europene, 
acela de a ocupa 
în clasamentul Diviziei A, 
răminc un simplu scop in sine, ge
nerator de minime satisfacții, necon- 
chidente !

Fără îndoială, condiția jucătorului 
de performanță, asupra căruia vom 
insista în acesto rînduri, este deter
minată de calitatea selecției, de gra
dul de profesionali tate al antrenori
lor, dar și de modul în care jucăto
rii înțeleg să-și facă datoria, să ser
vească sportul în care s-au angajat 
să activeze de Ia prima lor legiti
mare.

Nu trebuie ocolit rolul jucătorului, 
al celui de performantă îndeosebi, 
căriiia-i revine obligația să răspundă 
lg eforturile deosebite ce se fac prin 
prestarea unui fotbal bun. Jucătorii, 
mai ales cei de Divizia A. nu se pot 
plînge de condiții de pregătire, de 
echipament și bază materială, de 
transport și cazare confortabile la 
jocurile din deplasare. In acest con
text, se pune întrebarea, eîți jucă
tori au reușit să se ridice la cote 
valorice internaționale ? Din păcate, 
foarte puțini. Vom numi pe un Dinu, 
Dumitru, Dobrin. Răducanu, Lnecs- 
cu. Radu Nunweîller, ca să rămî- 
nem în sfera actualității, după care 
trebuie să se mediteze serios pentru 
a completa lista, deși in scriptele 
I'.R.F. există la ora aetuală aproape 
100 000 de fotbaliști legitimați !

Federația de specialitate va elabo
ra pină la 15 mai a c. UN REGU
LAMENT AL JUCĂTORILOR DE

contextul 
nivelul 
al formațiilor de 
de an in cpmpe- 
Obiectivul limitat, 

un loc cit mai bun 
B sau C

PERFORMANȚA. încadrat în con
cepția noastră despre activitatea 
sportivă, pentru a se realiza în mod 
unitar atît problemele de ordin spor
tiv și educativ cit și social ale celor 
ce practică fotbalul. Fotbalistul care 
și-a propus să obțină rezultate de 
pgMtigiu va trebui să-și consacre
cea mai mare parte a timpului li
ber ridicării măiestriei sportive,
(handballștii pot fi un exemplu in 
acest sens), și, ca atare, regimul de 
viață, preocupările lui, e necesar să 
nu aibă fisuri. în perioada practică
rii fotbalului, tînftrul sportiv are da
toria să-și desăvîrșească și pregăti
rea profesională. Cluburile și secțiile 
sint datoare să asigure jucătorului 
condiții de pregătire și joc. dar spor
tivul în cauză rămîne la.fel de dator in 
ceea ce privește randamentul său. 
Eschivarea do la efort, antrenamen
tele făcute in mod „funcționăresc", 
după eeas, unele de mîntiuală, nu se 
net Împăca cu 
Iu acest sens, 
tiv major și 
ca activitatea 
un sporit grad 
gență față de 
gajat să obțină 
încă prea puține cazuri .chiar excep
ții. cind jucătorii se antrenează din

marea performanță, 
rămîne ca un impera- 

ștrictă actualitate 
antrenorilor să capete 
de competentă și exi- 
eeî cu care s-au an- 

performanța. Sînt

ACTUALITĂȚI

MÎINE SE REUNEȘTE LOTUL
DE TINERET DE 21 DE ANI

ÎNDATORIRI!
moprle Inițiativă, peste orela prevă
zute in „plan", ta scopul remedierii 
carențelor pe care Ie au. Prea mulți 
se bazează pe talentul lor, pe calită
țile native, insuficiente. însă, în con
dițiile angajamentului fizic total ce 
caracterizează tntîlnlrile de azi, mai 
ales din cupele europene, competi
ții pe care formațiile noastre le pă
răsesc cu regularitate după primele 
confruntări. Lipsa de pregătire este, 
credem, cauza principală și a atitor 
ratări «le jucători, care in timpul 
Junioratului promiteau mult, iar du
pă aceea ati dispărut sau fac doar 
act de prezentă într-o echipă din 
eșaloane inferioare. Pe viitor se vor 
face testări pe baza unor haremuri 
care privesc capacitatea de efort și 
cunoștințele tehnieo-tactice, elemente 
ce vor deveni criterii de promovare 
a jucătorilor de Diviziile A și B.

Exigent eu el insușl (și impulsio
nat. la nevoie, de clu’o, secție sau 
antrenor, șl daeă-i cazul, sancționat 
cu asprime) jucătorul de performan
tă are datoria de a se pregăti con
tinuu, de a duce o viață exemplară 
pentru Împlinirea sa ca sportiv, ast
fel incit contribuția Iui Ia îmbună
tățirea fotbalului nostru să fie cea 
așteptată.

în vederea partidei amicele cu selec
ționata similar* » Ungariei, care 
va desfășura miercuri 11 aprilie 
stadionul Republicii din Capitală, 
la ora ÎS,30, mîlne se va reuni 
București lotul de tineret ptnă în 
de ani. Au fost convoeațl -----“
jucători : 
Gabriel ___ _
(U.T.A.), Nițu (Jiul), 
roșu), “ '
(„U" 
fundași ; 'iov'ăneseu (Steaua), Rîțnlț* 
(Rapid) ți Stoica (C.S.U. Galați) — 
mijlocași : Crlțan (Minerul Bala Marc). , 
Lața (Politehnica Timișoara), Stolchlța 
(Jiul), Istrftteseu (Pe(rolul), Tranflafllou 
(U.T.A.) șl Rdduranu (Steaua) — în
aintași.

se
P» 
de 
la
21 

următorii 
Lăzăreanu („U” Cluj) ș! 1- 

(Jiul) — portari ; Purtma 
I"-". Naghi (Steagul 

Grigoraș (Rapid), Matei, Ciocan 
Cluj) ți Lucuță (Dinamo) — 

------ Rîțnlț*

Aii, pe stadionul Progresul 
PROGRESUL — 

PETROLISTUL BOLDEȘTI

Astăzi după amiază, divizonara B 
Progresul, va tnlîlnl Intr-un meci de 
verificare formația Petrolistul Boldești 
Partida va 
str.
ora

avea loc pe s.tadlomil din 
Dr, Staicovicl, cu începere de ia 
16,30.

C. S. TtRGOVIȘTE —
RAASUNDRA (SUEDIA) 2—0 (0—0)

Marți după-amlnză a avut loc la 
Tîrgovlște partida internațională ami
cală dintre Divizionara B. C.S. Tirgo- 
viște și formația suedeză Raasuntfrm 
Victoria a revenit formației locale cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin punctele în
scrise de Harapi: (min. Șf>) și Geor
gescu (min. 80). (M. AVANU — coresp. 
județean),

Constantin ALEXE

IERI, LA PLOIEȘTI,

LOTUL DE TINERET (23
PLOIEȘTI, J0 (prin telefon). O primă 

repriză palidă cu o frecvență săracă 
a acțiunilor la poartă, desfășurată în 
ritm. lent. Petrolul are scuza absenței 
citorva titulari (Ttțlmureanu, Clupitu, 
Crîngașu, Angelescu), dar pe reprezen
tativa de tineret pînă-n 23 de ani, o 
așteptam mal convingătoare, mal dina
mică, mai ferventă. Doar G. Sandu, 
Bolonl și Mulțescu au jucat la valoarea 
etalată in campionat, păcatul cel mai 
mare al selecționatei fiind slaba capa
citate ofensivă (singurul șut periculos la 
poartă a fost tras de„. fundașul Săt- 
măreanu Ii).

O infuzie masivă de jucători proas
peți nu a putut schimba profilul jocu
lui după pauză. Fără coordonatorul ei 
(Mulțescu), echipa da tineret a evoluat 
și mai puțin clar, cu aceeași sterilitate 
3n atac, unde singur Chihaia și-a asu-jli uiav, unuc țnigm v*-
mat (fără succes t) sarcini de Analiza
tor. Dar. deslgtir. evoluția lotului de 
tineret in fața unei echipe ambițioase 
are o circumstanță obiectivă : neomo- 
genftatea.

Lotul de tineret de 23 de ani a folo
sit următoarea formație : ștefan (mțn. 
46 Purcaru) — Porațchi. G. Sandu (min.

PE TEME ACTUALEEDUCAȚIA... RESPECTULUI
I

DE ANI)-PETROLUL 00

CHIMIA GAEȘTI — SELECȚIONATA 
ȘCOLII CENTRALE DE FOTBAL DIN 

BUDAPESTA 1—0 (0—0)

Marți s-a disputat 
amical internațional între _____ _
locală Chimia ți Selecționata școiil cen
trale de fotbal din Budapesta. Victo
ria a revenit gazdelor cu 1—0 (0—0).
prin golul marcat de Zdrenghca (min. 
87), din penalti (S. FRAȚILESCU — 
coresp.)

la Găești un „ine
.formația

46 FI. Marin) t Sătmăreanu II, Berneanu 
(min, 46 Grigore) — Pîalaru
(min, 70 G. Sandu) — Atodiresei (min.
46 Anghel), Mulțescu (min. 4« Chihaia), 
V. Mureșan, i. Ton (min. 46 Năstase).

BOTH SUSPENDAT DOUA ETAPE

Ion CUPEN

Asociația sportivă Olimpia Satu Mare 
l-a suspendat pe jucătorul Ga vrii Doth 
pe două etape, ca 
resului manifestat în pregătire și 
atitudinii jignitoare 
adresa antrenorilor

urmare a dezinle

manifestată la 
și coechipierilor.

SELECȚIONATA DIVIZIEI B A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT echipa similară
A IUGOSLAVIEI CU 4-3 (31)

unităților sportive din Sibiu 
„service" constînd din :

a) asigurarea unei asistențe — con
sultații în organizarea concursuri
lor de masă ; b) organizarea unor 
concursuri cu porți deschise tuturor 
celor interesați și eliberarea dove
zilor de trecere a normelor de o- 
rientare turistică prevăzute în com
plexul „Sport și sănătate", în in
signa „Amicii drumeției" ș.a. ; e) 
înființarea unui perimetru de orien
tare unde vor putea fi organizate 
foarte lesne concursuri de masă, 
beneficiarii fiind scutiți de pregă
tiri prealabile; d) înființarea unei 
„bănci de busole" care va împru
muta solicitanților aceste indispen
sabile mijloace de orientare ; e) eon 
fecționarea unor materiale de 
concurs (schițe, table indicatoare, 
dispozitive de control etc.) și pu
nerea lor la dispoziția solicitanților.

în același timp, A. S. Electrica a 
editat, pe plan local, un pliant nu
mit „Orientarea — sport do masă" 
prin care pune la îndemîna celor 
interesați un material de inițiere,

UN FRUMOS BUCHET DE INIȚIATIVE
accesibil și atractiv, și prin vînza- 
rea căruia se asigură fondurile ne
cesare realizării obiectivelor pe care 
și le-a propus „service“-ul amintit.

Pe plan competițional se prevede 
organizarea unui concurs serial, nu
mit „DECATLONUL DE ORIEN
TARE" și deschis tuturor tinerilor 
din orașul Sibiu. El comportă două 
faze: „PENTATLONUL DE PRI
MĂVARA” și „PENTATLONUL DE 
TOAMNA". Prin această formă de 
concurs se urmărește :

Experimentarea unor forme de 
întreceri accesibile din punct de ve
dere al dotării materiale și al 
gătirii concurenților ; punerea 
aplicare a unui sistem practic 
învățare, DIRECT PE TEREN, 
rientării, prin participarea la
cursuri de diferite genuri și de di
ficultate gradată (pe bază de Ins
trucțiuni de parcurs, pe traseu mar
cat ,pe traseu obligatoriu, pe rețea 
de drumuri, pe viză, cu hartă în 
relief, cu „ferestruici", cu atingeri 
de posturi, de tip „score" și, în în
cheiere, un concurs convențional de 
„performanță").

Probele izolate ale „decatlonului" 
sînt valabile pentru complexul 
„Sport și sănătate" și pentru in
signa „Amicii drumeției". De ase
menea, ele constituie o bună pre
gătire pentru concursul de orien
tare din cadrul „Cupei tineretului" 
și chiar pot fi omologate drept 
concursuri în etapele de bază ale 
acestei competiții.

în acest fel, se va înlesni orga
nizarea acțiunilor de masă în cit 
mai multe asociații și alte unități 
sportive (din școli, cooperație, me
diu rural), inițierea și calificarea pe 
parcurs a arbitrilor de orientare, 
asigurarea continuității in practica
rea acestui sport, depistarea și pro
movarea unor noi elemente tinere, 
stimularea asociațiilor sportive din 
alte județe care vor putea beneficia 
de experiența secțiilor încadrate cu 
specialiști. Rămîne lesigur ea ini
țiativa siblenilor să găsească ecoul 
cuvenit în ujt mai multe părți ale 
țării. Așteptăm, așadar, replica a- 
sociațiilor și cluburilor vizate !

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

Era în urmă cu cîteva etape 
pe stadionul Ciulești, în timpul 
meciului de campionat Rapi«l — 
Steagul roșu Brașov. Un tinăr 
jucător, îniîmplarea face să fie 
și component al lotului repre
zentativ, s-a adresat la un mo
ment dat, înaintea executării 
unei lovituri libere, unui coechi
pier mai în vî.rstă cu aproape 

'zece ani, 
nai, cam 
fii atent

Scena 
spune și 
port cu ceea ce se întîmplă in 
alte împrejurări pe terenurile 
noastre de fotbal și în afara 
acestora, a evidențiat totuși un 
aspect care, de la o vreme, s-a 
impus tot mai mult pe planul 
raporturilor dintre jucători 
dintre aceștia si antrenori, arbi
tri sau publicul spectator. Este 
vorba de acea lipsă de condes
cendență, de respect — cum 
obișnuim să spunem în aseme
nea situații — care vrea să anu
leze parcă, cu un gest sau cu o 
vorbă, exprimate insolent, de pe 
poziția unei false personalități, 
plusul de experiență diferența 
de vîrstă și de valoare.

Exempiul acesta, doar aparent 
fără importanță, în care insufi
ciențele în educație ale unora 
se manifestă îndeosebi sub for
ma disprețului față de buna 
cuviință, ar putea fi numai o 
introducere intr-un lung șir de 
situații, mult mai grave, pe care 
ni le oferă desfășurarea între
cerii competiționale la diferite 
eșaloane. Suficient este să fa
cem apel Ia rapoartele arbitri
lor și ale observatorilor fede
rali, în cuprinsul cărora vom 
intîlni numeroase cazuri «Ie pro
teste la deciziile conducătorilor 
de meciuri, de atacuri violente 
asupra partenerilor de întrecere 
(L. Mihai — C.F.R. Cluj, Roșea 
— C.S.M, Reșița, Truieă. — Mi
nerul Motru), de antijoc, prin 
trimiterea la nesfîrșit a mingii 
«lincolo de tușă și chiar «lincolo 
«le limitele stadionului (partida 
C.F.R. Cluj — Politehnica Iași), 
de altercații în teren (Rențea — 
Autobuzul și Buduru — Dunărea 
Giurgiu) sau pur și simplu, de 
bătaie în fața publicului (Mer- 
cea — Corvinul Hunedoara și

cîndva și eț internațio- 
.astfel : „Nae, bă Nae. 
la pasă, un’ te duci?..." 
în speță, banală am 
relativ cuminte, în ra-

Mikulaș — Victoria Cărei ; Nc- 
cula — Metalul Mija și Vochin 

Constructorul Galați). Și suita 
exemple, din categoria aceas* 
a celor ce se exceptează d« 

obligația respectului reciproc, 
putea fi continuată cu Miră-

de 
ta, 
la 
ar . 
uță (C.S.M. Suceava) care și-a 
lovit cu piciorul în cap adver- 
sarul căzut Ia păiuînt (Stroje dc 
la Știința Bacău), cu M. Sandu 
(Sportul studențesc), N. Golanu 
(Carpați Brașov) și I. lancu 
(Metalul Mija), ireverențioși față 
de arbitri, ca Tudor (Dunărea 
Giurgiu) care nu s-a mulțumit 
numai cu injuriile aduse unuia 
dintre tușierii partidei, susținute 
de echipa sa cu Tractorul Bra
șov, ci a avut chiar îndrăzneala 
șă-l și lovească pe acesta, sfi- 
dînd astfel cele mal elementare 
reguli ale bunului simț și ale 
omeniei.

Dar, să ne oprim deocamdată 
aici, din această incursiune în 
sfera unor astfel de lipsuri pe 
plan educativ, pentru că, efec
tiv, nu ne fac plăcere. Chiar și 
simpla enumerare a unor cazuri 
pe care morala, in general, le 
repudiază. Și fără a ne propune 
acum, a căuta cine știe ce ex
plicații în intimitatea faptelor 
și a sugera, să zicem, soluții 
spectaculoase in această privință, 
vom reveni totuși — în intenția 
de a formula 
scena banală, 
teva etape în 
nul Ciulești.

Și vom spune, cu toată con
vingerea că, la originea inarlloi 
abateri de la obligațiile morale 
ale sportivului de performanță, 
stau, în realitate, lucruri Pe care 
adeseori le socotim mărunte Ș> 
trec, mai mult sau mal puțin, 
neobservate. Că ceea ce astăzi 
înseamnă, poate, un gest izolai 
de necuviință, mîine însă — re
petat —- s-ar putea converti în
tr-o periculoasă obișnuință. Că. 
în ultimă analiză, respectul față 
de cei din jur și față «le sine 
se cere a fi educat, el fiind pri
ma condiție care asigură proce
sului educațional consistența 
necesară iar personalității jucă
torului dreptul și forța de a sr 
impune cu adevărat .

o concluzie — la 
petrecută cu ci- 
urma pe stadio-

Mihaî IONESCU

DROBETA TR. SEVERIN, 10 (prin 
telefon). Selecționata Diviziei B a 
țării noastre a realizat o frumoasă 
victorie in fața echipei similare a 
Iugoslaviei pe stadionul „1 Mai" din 
localitate- Jucătorii noștri au între
cut un adversar tenace, tehnic, dor- 
nie de victorie dar care n-a putut să 
reziste tempoulul ce i-a fost Impus 
in prima parte a îrțtîlnirli. In prima 
repriză jucătorii români au acționat 
cu dezinvoltură pe spații largi, apă
rătorii adverși fiind nevolți să re
curgă la mijloace neregulamentare 
pentru a opri atacurile de la poarta 
lui Tvetintci. De asemenea, repre
zentanții noștri au știut să rezolve 
cu succes, mai ales în partea a doua, 
situații critce șl apoi să 
ti va.

Selecționata română a 
tiva din primele minute, 
UU ritm vioi și a dominat perioade 
îndelungate. După irosirea citorva 
situații favorabile prin Petrescu (min. 
0 și 20). și Țurlea (min. 13). scorul 
a fost deschis în min. 23. In acest 
minut apărătorii iugoslavi au stopat 
prin fault o acțiune ofensivă și lovi
tura liberă directă de la eiroa 18 m 
a fost transformată
V. Petre- 
promptă și 
egalitatea : 
în careu și 
mai bună decit 
cu capul balonul jn plasă. Jucătorii 
români acționează mai bine, constru
iesc faze frumoase și totodată peri
culoase, două dintre ele fiind fina-

preia initia-

avut inițU- 
a imprimat

impecabil de
Replica oaspeților a fost 
in min. 37 s-a restabilit 
Olarevici a centrat înalț 
Lilkacevici cu o detentă 

Corendea. a trimis

Petrescu (min. 41) și RaduUzate de 
(min. 42),

După pauză oaspeții au pus stăpl- 
nlre pe joc, au atacat cu insistență 
10 minute, perioadă în care au reușit 
să reclueă din handicap. Golul a că
zut in min. 51 și l-a semnat coordo
natorul echipej oaspe, lllareviei. exe
cutantul unei lovituri libere directe 
<ie la 30 m 
Bathorf 
rojpână 
panică 
penalty 
•Si portarul Skuli reține) ți in min. 
83. Ia capătul unei acțiuni frumoase 
a lui Gherine. Petrescu a ridicat sco
rul la 4—2. Dar in minutul următor 
același Olarevici a fructificat din 
nou. apoi colegii săi au forțat ega- 
larea și au obținut doar două lovi
turi de colț.

Arbitrul Sever Drăgulici (Drobot a 
Țr. Severin) a condus foarte bine ur- 
mătoarele formații :

SELECȚIONATA ROMÂNIEI : Ba- 
thori I (min. Bfl Albu) — Pantelimon 
(min. 80 Pios earn), ENE, Corendea, 
Lapădatu (min. 82 Viță) - BEDEA, 
V. PETRE — Șutru (min. 85 Trușcă). 
PETRESCU, Țurlea (mm. 63 Ghe
rine), RADU.

SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI : 
Tvetinici (min. 46 Skuli) — Zekovici. 
Radin (min. 46 Racici), KARADJICI, 
Kociancici — TUKON, Ciordaș (min. 
46 Hordici) — Rujevici, LUKACE- 
VICI, OLAREVICI, Tatovici.

lateral de poarta Jui 
I. în continuare selecționau 
a echilibrat jocul, a creat 

în careul advers a ratat un 
(min- 79 : Șutru trage slab

Pompiliu V1NTILA

NU A FOST C AZUL“

***

3
i|

■

IDI0 * 
pbmn n ir

Această tragere în noua sa for
mulă tehnică aduce o serie de a- 
vantaje :

— Se vor extrage 58 de numere 
în loc de 42 ca la tragerile ante
rioare.

— Se efectuează extrageri mai 
multe — 7 în loc de 6.

— Numărul, categoriilor de câști
guri se majorează la 28 de la 24.

— Se acordă premii și pentru 3 
numere din 22 (din ambele extra
geri a Vl-a și a Vll-a).

Un interes deosebit îl reprezintă 
și' cîștigurile care se acordă.

— Autoturisme ,.Dacia 1300“ și 
„Dacia 1100“ ;

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO A

PRIMĂVERII DIN 16 APRILIE 1974

ACORDĂ ȘANSE SPORITE DE CÎȘTIG

locuri in

NOUA FORMULĂ TEHNICA APLICATA
i

PARTICIPANȚILOR

1
— Excursii

U.R.S.S. — Soci ;
— Excursii în Spania și Franța ;
— Cîștiguri în numerar de 

loare fixă și variabilă.
Un alt amănunt interesant 

și acela c& cele 7 extrageri se

va-

este 
vor

efectua în 3 faze. Astfel la faza I 
sînt 2 extrageri, la faza a 11-a 3 
extrageri și la a IlI-a 2 extrageri.

Alte amănunte sînt în prospecte
le tragerii care se găsesc în toate 
agențiile Loto-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN

FOND GENERAL DE CTȘTIGURI: 1.015.180 lei.
Extragerea I: 34 44 2 32 13 33
Extragerea a l!-a: 15 42 45 16 10

Plata cîștigurilor se va face în Capitală începind din
10 iunie iar în țară aproximativ din 22 aprilie pîno ia 10

10 APRILIE 1974:

18 aprilie pină la 
iunie 1974 inclusiv. l

Există in rapoartele arbitri lor, adi
că în foile lor de arbitraj, o rubri
că rezervată aspectelor disciplinare 
ale jocului, în care conducătorii 
partidelor trebuie să arate „ce ju
cători au fost sancționați (avertizați 
sau eliminați) și din ce cauză ?“ 
Adesea, această rubrică ne face 
cunoscute nume de jucători care 
au încălcat, intr-un fel sau altul, 
disciplina sportivă. După etapa de 
simbătă și duminică însă, ne aștep
ta o surpriză plăcută : la meciurile 
cele mai „tari" ale acestei etape, 
Politehnica Iași — Steaua, Sportul 
studențesc — Universitatea Craiova 
și Steagul roșu — Dinamo, „cava
lerii fluierului" Gabriel Blau, Gri- 
gore Birsan și Niculae Rainea n-au 
completat rubrica cu nume de ju
cători sancționați, menționînd că 
„n-a fost cazul" ! Dimpotrivă, cei 
trei arbitri își exprimă satisfacția 
față de maniera corectă în care 
echipele respective și-au apărat 
șansele, deși pentru unele dintre 
ele rezultatul avea o importanță 
deosebită.

A fost, se pare, o „etapă a fair- 
play-uliti", care n-ar trebui, însă, 
să rămînă o simplă... etapă, ci să 
caracterizeze și celelalte partide ce 
se vor disputa de-aci înainte. Tre
buie să amintim astfel și gestul lui 
Mihaî lonescu, fostul portar al na
ționalei și al Petrolului care, in 
calitate, azi, de 
clubului Petrolul, 
dut la Arad l-a 
guleseu, portarul 
palul adversar al ploieștenilor, cel 
care îi împiedicase să se întoarcă 
de la Arad măcar cu un punct, 
„avînd trei intervenții senzaționale 
la tot atîtea faze de gol“ (n.n. ; din 
foaia de arbitraj a lui C. Petrea). 
.Am încheia aceste notații plăcute, 
consemnînd faptul că și spectatorii 
au fost la înălțime, primind, de 
altfel, numai notele 9 și 10, în ca
drul „Trofeului Pefschovschi**.

Cum fenomenele se condiționează 
între ele, evident și arbitrajele

și-au adus contribuția la această 
etapă eu multiple aspecte pozitive. 
Unii arbitri au primit chiar nota 
10, Victor I’ădureanu, la Cluj, din 
partea observatorului federal Colo- 
man Braun-Bogdan și C. Ghiță, la 
Pitești, în meciul pierdut de gazde 
cu 2—0, din partea lui Lazăr Sfera. 
De remarcat faptul că n-a existat 
nici un arbitraj notat cu mai puțin 
de 8, părerile observatorilor fede
rali întîlnindu-se cu cele ale cro
nicarilor sportivi.

Prezent la meciul Sportul stu
dențesc — Universitatea Craiova. 
C. Drâgușin face o serie do obser
vații interesante privind jocul celor 
două echipe, rn generai, el aprecia
ră că bucupeștenii au evoluat sa
tisfăcător in prima repriză și bine 
după pauză, cei mai buni jucători 
ai acestora fiind Chihaia, Țolea și 
Manca, notați cu 9. în schimb, el 
se declară nemulțumit, de jocul li
derului și, mai ales, de pregătirea 
fizică a craiovenilor. Un singur ju
cător, Boc, a primit o notă (8) la 
înălțimea componcnților unei echi
pe ce aspiră la titlul de campioană. 
Notele mici predomină, unii jucă
tori din atac și din apărare fiind 
notați chiar cu 4 ! Scăzut a fost 
și randamentul tînărului Bălăci, 

scrie C. Drăgușin — „a
evoluat mult sub valoarea, lui, din 
punct de vedere fizic și tehnic". 
Este adevărat că Universitatea Cra
iova are încă un avans substanțial, 
de 4 puncte, dar tot atît de ade
vărat este că returul n-a ajuns 
încă nici la mijlocul lui...

Din rlndurile jucătorilor de per
spectivă, un observator federal. 
Mihai Birsan, s-a oprit asupra lui 
Spirea (Politehnica Iași), pe care îl 
recomandă lui C. Drăgușin, antre- ' 
norul lotului nostru de tineret. 
Poate că acestuia îi va folosi me
ciul de la Iași, dacă prin rezultat 
n-a folosit prea mult nici Stelei ți 
nici Politehnicii...

care

vicepreședinte , al 
după meciul pier- 
felicitat pe... Ior- 
U.T.A.-ei, princi-

Jack 8ERARIU



IN C. E. DE RUGBY PENTRU JUNIORI

AZI. ROMANIA
HEIDELBERG, 11 (prin telefon).

Cea de-a Vl-a ediție a Campiona
tului european începe joi (N.R. azi) 
pe terenurile universității din loca
litate. Rugbyștii noștri sînt încreză
tori în forțele lor, mai ales că în 
meciul de debut vor întîlni forma
ția Iugoslaviei, participantă pentru 
prima dată la competiția continen
tală a juniorilor. Despre rugbyul 
.iugoslav se cunosc foarte puține 
lucruri, iar informațiile pe care le 
deținem pînă la ora transmisiei. în 
legătură cu garnitura de juniori a 
acestei țări, sînt reduse, deoarece 

^organizatorilor nu le-au fost furni
zate amănunte, iar reprezentativa 
Iugoslaviei nu sosise încă la Hei
delberg. Oricum, pentru evitarea 
surprizelor, antrenorii Eduard De- 
nischi și Traian Doieiu au indicat 
băieților, în urma antrenamentului 
efectuat pe terenul pe care se va 
juca, să abordeze întâlnirea cu ma
ximum de seriozitate și să-și pună 
în valoare, încă din prima partidă, 
întreg bagajul de cunoștințe tehni
co-tactice.

Antrenorul federal Valeria Iri- 
mescu, care a transportat pînă aici 
..Cupa amiciția", trofeu cu care 
este dotată această competiție (și 
care a revenit -la ultimele două

MASACAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

CEHOSLOVACIA U.R.S.S. 7-2!
ediții echipei României), ne-a de
clarat, referi ndu-se la șansele ju
niorilor noștri : „Va fi o întrecere 
mult mai grea decît cele de pînă 
acum, fiecare echipă pregătindu-sc 
cu multă atenție pentru a obține 
un rezultat de valoare. Formația 
noastră este cotată printre favorite 
dar pentru a-și valorifica șansele 
trebuie să respecte cil rigurozitate 
disciplina tehnîco-tactlcă Indicată 
de antrenori. Oricum, sperăm in 
realizarea unor performanțe cît 
mai bune".

în programul competiției a inter
venit o modificare : învingătoarea 
din meciul România — Iugoslavia 
va juca cu cîștigătoarea din parti
da Italia — Maroc și nu Spania — 
Cehoslovacia, cum fusese comuni
cat inițial.

Echipa noastră va fi alcătuită 
probabil astfel pentru primul meci : 
Milcă — Lazăr, Anton, Dragu, Gro- 
su — Stancu. Jurj — Ion, Tudose, 
Murariu — Ionescu, Drumea — Răi- 
leanu, Ebu, Jianu.

Iată programul jocurilor de joi : 
ora 15 (ora locală) Maroc — Italia 
și Spania — Cehoslovacia, apoi 
România — Iugoslavia și R.F.G. — 
Franța (se joacă pe două terenuri).

eston 74

NASTASE CALIFICAT IN TURUI III
LA MONTE CARLO

MONACO — Turneul de tenis 
pentru grupa I a Circuitului W.C.T. 
ce se desfășoară în aer liber pe tere
nurile de la Monte Carlo a continuat 
cu partidele din turul II. Campionul 
român Ilie Năstase a dispus de aus
tralianul Allan Stone cu 2—6, 6—4, 
6—0. în alte partide : Estep (S.U.A.) 
— Ruftels (Australia) 6—4, 6—3 : 
Taroczi (Ungaria) — Pochmann 
(R.F.G.) 6—2, 6—2. Celelalte meciuri 
au fost aminate din cauza ploii.

TOKIO — Turneul pentru Circui
tul W.C.T. (grupa a IlI-a), a progra
mat cîteva meciuri din turul I : Ka- 
miwazumi (Japonia) — Tiriac (Româ
nia) 6—3. 6—3 ; Jerken (S.U.A.) — 
Ashe (S.U.A.) 3—6. 6—3, 6—3 ; Taylor 
(Anglia) — Kodes (Cehoslovacia) 
8—3, 7—6; Panatta (Italia) — Cox (An
glia) 6—0. 6—2 ; Laver (Australia) — 
Munoz (Spania) 6—2, 6—4 ; Borg
(Suedia) — Solomon (S.U.A.) I—6, 
6—2, 6—0.

ORLANDO. — John Newcombe, 
principalul favorit al concursului, l-a 
învins în două seturi : 6—1, 6—1 pe 
Frank Froehling. Campionul sovietic 
Aleksandr Metreveli l-a înttecut cu 
6—4, 2—6. 6—1 pe Jeff Borowiak 
(S.U.A.), iar chilianul Jaime Fiilol a 
dispus cu 6—3, 6—3 de Zeliko Franu- 
lovici (Iugoslavia) . Alte rezultate : 
Masters — Lutz 6—4, 7—6 : Stockton
— Davidson 6—7, 7—6, 6—2 : Fairlie
— McNair 6—2, 6—3 ; El Shafei — 
Cornejo 4—6, 6—4, 6—1 ; Graebner — 
Case 6—2, 6—0.

SARASOTA. — Iată primele rezul
tate ale unui nou turneu feminin.: 
Jeanne Evert — Janet Newberry 6—2, 
6—3 ; Helen Gourlay — Donna Ganz 
6—1, 6—2 ; Betty Stove — Kathy 
Kuykendall 6—3, 6—0 ; Chris Evert
— Carrie Meyer 6—1, 6—2 ; Sue Stap
— Glynis Coles 6—1, 6—3.

IN
ROMANIA ARGENTINA 34-5

„CUPA ȚARILOR LATINE" LA HANDBAL

ECHIPA MASCULINĂ A SUEDIEI,
PENTRU A 6-a OARA CONSECUTIV

I

CAMPIOANA CONTINENTALĂ

HELSINKI, 10 (Agerpres), — La 
Helsinki au continuat întrecerile 
Campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A). Selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 10—1 
(3—1, 3—0, 4—0) formația R. D 
Germane. Punctele echipei suedeze 
au fost înscrise de Nilsson (2) 
Lindstrom (2), Hedberg, Sjoberg. 
Brasar, Soderstrom, Labraaton și 
Ahlberg. Golul formației R.D. Ger
mane a fost realizat de Bielan.

într-un alt' joc, reprezentativele 
Poloniei și Finlandei au terminat 
la egalitate : 2—2 (0—1, 2—1, 0—0). 
Hocheiștii polonezi au jucat foarte

bine în această partidă, golurile lor 
fiind marcate de Chowaniec și 
Szeja. Pentru echipa Finlandei au 
înscris Ketola și Lindstrom.

Aseară s-a înregistrat o mare sur
priză : Cehoslovacia — U.R.S.S. 7—2 
(3—0, 3—0, 1—2) !

în clasament conduce neînvinsă 
echipa Cehoslovaciei (golaveraj 
26—4) — 8 puncte, urmată de 
U.R.S.S. (22—11) — 6 puncte, Fin
landa — 3 puncte (10—12), Polonia 
— 3 puncte (10—18), Suedia — 2 
puncte și R.D. Germană — 0 punc
te.

BOLOGNA, 10 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). în localitatea 
Teramo, situată lingă Roma, au în
ceput întrecerile celei 
ediții a „Cupei țărilor 
handbal, competiție care 
formații împărțite în trei

de a Vl-a 
latine" la 
reunește 9 

____  _________ ___  serii : A — 
ROMANIA, Argentina, Brazilia ; B — 
Franța, Maroc, Italia ; C — Spania, 
Canada. Portugalia.

Chiar de la primele partide ale 
turneului, numeroșii spectatori, care 
au pentru prima oară posibilitatea de 
a urinări un turneu de anvergură al 
handbalului, și-au dat seama că trei 
echipe se desprind clar din grosul 
plutonului, candidînd cu șanse apro
ximativ egale la cucerirea trofeului 
Acestea sînt reprezentativele Româ
niei (care deține la această oră Cu
pa), Spaniei și Franței. Cele trei 
echipe au debutat cu victorii facile 
Si mai mult ca sigur drumul lor spre 
turneul final va fi scutit de emoții

Scorul record al zilei inaugurale 
l-a. înregistrat „7“-le României, care 
e înscris 34 de goluri în poarta for
mației argentiniene (prezentă pentru 
prima oară la o competiție interna
țională) si a primit 
handbaliștilor români 
rinduri aplaudat la 
cei mai buni jucători 
(7 goluri). Ta.se (6), 
Si Stockl (5).

în cea de a doua zi a competiției, 
performeră a fost reprezentativa Ita
liei, care a depășit formația Marocu-

lui, cu 19—13. în 
tide, Portugalia a ____ _______
19—12, iar Brazilia a depășit Argen
tina cu 13—12. Reprezentativele Româ
niei, Franței și Spaniei au avut zi 
liberă, selecționata română urmînd să 
întilnească joi echipa Braziliei.

celelalte două par- 
învins Canada cu

CESARE TRENTINI

NOV1 SAD, 10 (prin 
ora cînd aceste rinduri 
tiparului, echipele campioane 
Europei sînt cunoscute : U.R.S.S. la 
femei și Suedia, la bărbați. Sporti
vele sovietice cuceresc pentru a 
doua oară titlul continental, în 
timp ce scandinavii obțin acum a 
6-a victorie consecutivă la campio
natele Europei. Să notăm că la 
toate aceste ediții echipa Suediei 
l-a avut pe Kjell Joha-nsșon ca ju
cător de bază!

Selecționata feminină a Uniunii 
Sovietice, beneficiind de aportul 
unei jucătoare de incontestabilă 
valoare — Zoia Rudnova — șl-a 
jucat cu hotărîre șansele, izbîndind 
în cele din urmă, e drept, nu fără 
a întîmpina unele dificultăți. Tot 
atît de adevărat este că victoria sa 
nu a fost pusă în mod real la în
doială. în condițiile formei exce
lente a Rudnovei, care asigura în 
proporție apreciabilă 
cele două meciuri de simplu, rezul
tatul întîlnirii finale, cu echipa Un
gariei, depindea în 
de partida de dublu, 
partidă Rudnova și Antonian întîl- 
neau campioanele continentale „en 
titre" ale probei, Magos și Lotaller. 
Și, într-adevăr, după un început 
șovăitor, în care cedează primul 
set, sovieticele recuperează rapid, 
adjudeeîndu-și pe al doilea cu 
21—6. Ele cîștigă și setul următor, 
odată cu aceasta meciul 
și din acest moment 
cîștigătoarei titlului . nu 
pus... La coborîrea de pe 
de premiere, campioana 
ne-a spus : „Deși în ultima vreme 
m-am obișnuit cu... victoriile, eu și 
echipa mea, așteptam, totuși, ca 
meciul cu formația Ungariei să fie 
greu. Așa a și fost. Dificil, dificil, 
dar am învins. Sîntem foarte feri
cite ! Acum îmi voi concentra aten
ția spre probele individuale. Aș 
vrea tare mult să cîștig a treia 
oară consecutiv titlul european la 
simplu. Sînt insă foarte multe pre
tendente : Magos, Kishazi, Alexan
dru, RiecIIova, Antonian. Vom mai 
vedea...".

Finala masculină a oferit o luptă 
de mare intensitate. Suedia a con
dus cu 1—0 și 2—1, Ungaria a ega
lat și a luat conducerea cu 3—2, 
în urma surprinzătoarei victorii a 
lui Gergely asupra lui Kjell Jo
hanson. Dar Wickstroem (cel care 
în urmă cu doi ani pierdea în fața 
lui Marin Firănescu la campiona-

telefon). La 
văd .lumina 

ale

succesul în

mare măsură 
în această

de dublu, 
problema 
s-a mai 

podiumul 
sovietică

l-a între-tele europene de. juniori) 
cut pe Klampar, restabilind ega
litatea și aducînd speranța în rîn- 
dul coechipierilor săi. „Cu toate că 
în întrecerile din cadrul grupei A 
am cîștigat cu 5—0 la Ungaria, fără 
a lăsa vreun set — declara Christer 
Johansson, antrenorul 
echipei suedeze — am 
că în finală va trebui 
buințăm foarte serios 
cîștiga. Mă bucură in mod deosebit 
progresul considerabil în care se 
găsește Wickstroem. Joacă cu multă 
încredere, iar adversarii au început 
să se teamă de el".

în timp ce componenții 
ei campioane au merite 
obținerea succesului, din 
Ungariei îi vom menționa 
gely (adevărată revelație) 
Jonyer, în 
dezamăgit, 
întî'Iniri.

Desigur, 
la încheierea 
campionatelor europene. Gîndin- 
du-ne la reprezentativa noastră fe
minină, credem că dacă ea ar fi 
dispus tot timpul de trei jucătoare 
valide, ar fi fost posibil ca și re
zultatele să fie altele, după cum 
dacă băieții noștri ar adăuga la 
spectaculozitatea jocului lor și un 
plus de combativitate și eficiență 
poate și ei ar fi cules mai multe 
victorii. Dar pînă cînd vom putea 
să ne referim mai pe larg la com
portarea reprezentanților României 
la campionatele europene de la 
No vi Sad, să nu uităm că la actua
la ediție mai sînt în joc încă 5 
titluri. Cine știe, poate Maria 
Alexandru și colegii ei ne vor da 
satisfacția consemnării unor per
formanțe autentice chiar in zilele 
ce urmează.

Miercuri a fost zi de pauză. Joi 
6e vor desfășura întreceri în cadrul 
probelor de dublu mixt (inclusiv 
finala), simplu fete (turul I) și 
simplu bărbați (tururile I și II). 
Iată și programul sportivilor ro
mâni : dimineața, Ia dublu 
cuplurile Alexandru, 
(Iugoslavia) și Vlaicov, 
vor întîlni perechile 
Neale (Anglia) și respectiv Gedrai- 
tite, Strokatov (U.R.S.S.) La prînz, 
în turul I I.a simplu bărbați : Pa- 
nait — Vihko (Finlanda), Gheor
ghe — Pilosian (U.R.S.S.) sau Woj- 
nica (Polonia), Doboși — Birocheau 
(Franța), Giurgiucă — Bosj (Italia). 
După-amiază, în turul I la simplu

și căpitanul 
fost convins 
să ne între- 

pentru a

for maț i- 
egale în 

echipa 
pe Ger- 
Și pe 

timp ce Klampar a 
pierzînd toate cele trei

ar mai fi multe de spus 
primei jumătăți a 
europene.

mixt, 
Stipancici 
Gheorghe 

Matthews,

TELEX. TELEX. TELEX. TELEX
Consiliul sportiv național al Republicii 
Zair s-a reunit pentru a examina pro
blemele puse de pregătirile meciului 
de box pentru titlul mondial la cate
goria grea. între George Foreman și 
Cassius Clay. Se. așteaptă sosirea la 
Kinshasa a peste 10 090 de turiști. După 
cum se știe, acest nou „meci al seco
lului" va avea Ioc la 30 septembrie.

Turneul internațional 
bal de la Bartislava 
echipa locală Inter, 
decisiv, a Întrecut

Campionatele
pentru

LA „1

DISPUTE

femei : 
(Grecia), 
burg) și

Ioanidou 
(Luxem-

doar 5. Jocul 
a fost în dese 
scenă deschisă, 
fiind Drăgăniță 
Grabowschi (6)

de sărituri
juniori

m“,

FOARTE

ECHILIBRATE
Campionatele republicane de 

rituri în apă ale juniorilor au 
ceput ieri la bazinul „23 August" 
din Capitală, sub auspicii promiță
toare. Afirmînd aceasta, ne referim 
în primul rînd la disputa echili
brată în întrecerea juniorilor și ju
nioarelor de categoria I, în care 
câștigătorii au fost cunoscuți după 
multe ămoții, de abia la încheierea 
ultimei sărituri. Datorită acestui e- 
lement, salturile de la trambulina 
de 1 m (programate ieri), deși mai 
puțin spectaculoase decît cele de la 
„3 m“ și de la platformă, au captat 
totușj atenția publicului. Acesta a- 
vea să aplaude la sfîrșit victoriile 
obținute de Gerhard Fabich (antre
nor Norbert Hatzak) și de Beatrice 
Roix (antrenori : Aurel Breja și 
Viorica Laicsak).

Tn disputa juniorilor și junioare
lor mici, subliniem succesul reali
zat de Magdalena Toth (antrenori : 
Breja și Lajcsak) care. în vîrstă de 
numai 12 ani (deci categoria copii), 
a depășit adversare cu mai mulți 
ani de practică a săriturilor. La ju
niori mici, Victor Bastar (antrenor 
Elena Timar) a luptat din răspu
teri cu Mathias Kaiss și Istvan 
Poroszlay, î-a învins la limită dar 
laude pentru frumoasa comportare 
merită toți trei.

Rezultate tehnice junioare mari: 
1. Beatrice Roix (Crișul Oradea) 
332,85 p : 2. Angela Popescu (Șc. 
sp Sibiu) 328,60 p; 3, Florentina 
Socol (Școlarul) 307,85 p ; junioare 
mici: 1. Magdalena Toth (Crișul) 
291,10 p ; 2. Georgiana Săcăleanu 
(Școlarul București) 279,85 p; 3. 
Ruxandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 
261,93 p ; juniori mari : 1. G. Fa- 
b.ich (Șe. sp. Sibiu) 455.35 p : 2 V 
Nedeicu (Școlarul) 444,30 p ; 3. D.

(Școlarul) 419,45 p ; juniori 
„V. Bastar (Școlarul)

Selecționata de lupte libere a U.R.S.S. 
și-a Încheiat turneul tn S.U.A. cu un 
bilanț de șase victorii din tot atîtea 
meciuri -susținute cu reprezentativa 
americană, tn ultima întilnire. desfă
șurată la Washington, luptătorii sovie
tici au cîștigat cu 18—2 puncte. Victo
ria gazdelor a fost obținută de «nă
rui luptător de culoare Jimmy Carr, 
învingător în fața campionului olimpic 
Boman Dmitriev.

La Split, tn prezența a peste 25 009 de 
spectatori, s-a disputat întilnirea Inter
națională amicală de fotbal dintre 
echipa locală Hajduk șl formația o- 
landeză Ajax Amsterdam. Fotbaliștii 
iugoslavi au terminat Învingători cu 
scorul ------
scrise 
de la 
kovlcl

de 3—0 (1—0). prin golurile în
de Dzoni (mfn. 29. din ' ' “
11 m). Surjak (min. 61) 
(min. 70).

lovitură 
Șl Jer-

au
campionatele universitare

lua»
de

La Long Beach (California) 
sfîrșit ■ — ■___ '___
natație ale S.U.A. desfășurate în bazin 
de 25 de yarzl. în ultima zi de con
curs, Jim Montgomery, a terminat în
vingător In cursa de 2.M yarzl liber, 
cu timpul de 1:35.18, Iar David Wilkie 
a cîștigat proba de too yarzi bras, în 
56.72. In proba ' "
primul loc s-a 
48,78, secondat

feminin de h and- 
a fost cîștigat de 
care. în meciul 

cu scorul de 9—8 
(6—4) formația Vasas Budanesta. Pe 
locul trei s-a situat echipa D.S.K. Kiev, 
învingătoare cu 15—11 (7—5) în par
tida susținută- cu formația Z.M.D.Z. 
Bratislava.
W
Cu prilejul unui concurs desfășurat în 
aer liber Ia Los Angeles, atletul ame
rican Gerald Hardeman a cîștigat 
proba de săritură în lungime cu re
zultatul de 7,96 m. Campionul olimpic 
al probei, Randy Williams (S.U.A.) s-a 
clasat pe locul ' ‘

(ambii U.R.S.S.). Perret (Franța), 
Griffiths (Anglia). Skenake și Tommy 
Prim (ambii Suedia).

Echipa de fotbal a Uruguayului a sus
ținut un meci de verificare cu forma
ția „El Municipal44 din Guatemala. în- 
tîlnirea s-a încheiat Ia egalitate : 
(0—0). Fotbaliștii uruguayeni 
să susțină alte trei partide 
zentâtivele Olandei, Bulgariei
W
Ea Ankara au continuat

î—i 
urmează 

cu repre- 
și Suediei.

doi, cu 7.90 m.

Reprezentativa 
Olandei, aflată 
a evoluat la Varșovia în compania se
lecționatei țării gazdă. Baschetbalistele 
poloneze au obținut victoria eu scorul 
de 63—52 (33—30). Coșgeterele echinel 
poloneze au fost Rogowskaia și 
nowskaia. care au înscris 15 și. 
pectiv, 13 puncte.
Bl
Tn cadrul campionatului englez 
fotbal s-au disputat alte două meciuri 
restanță, încheiate cu victoria gazdelor. 
Queens Park ~
3—0 ‘ '
hampton a învins cu
Derby.
■
Prima etapă a Turului 
cuiul, desfășurată pe 
mas—Nador, a fost cîștigată de rutie
rul sovietic Vaier! Șanllghin, cronome
trat pe distanța de 163 km cu timpul 
de 3 h 59:40. La trei secunde de în
vingător au sosit Jacobson, Gusiatnikov

feminină de baschet a 
in turneu tn Polonia.

__ întrecerile 
competiției internaționale masculine de 
volei, dotate cu Cupa primăverii. E- 
chipa Greciei a întrecut cu 3—0 (15—10. 
15—5. 15—12) selecționata Finlandei, iar 
reprezentativa Turciei a cîștigat 
3—0 (15—4. 15—11, 15—11) meciul
ținut cu formația Elveției.

cu 
sus-

Ka- 
rcs-

de

Rangers a dispus cu 
de Manchester City, Iar Wolver- 

formațla4-0

ciclist 
traseul

al Maro-
Alhucei-

După disputarea cursei Paris—Roubaix, 
in care victoria a revenit belgianului 
Roger de Vlaeminck. în clasamentul 
trofeului „Super Prestige-Pernod" con
tinuă să conducă rutierul olandez 
.loop Zoetemelk, eu 105 puncte. îl ur
mează belgienii Eddy Merckx și Roger 
rle Vlaeminck. ambii cu cite 93 nunctc. 
Leman (Belgia) — 75 puncte. Gimondi 
(Italia) șl Bal (Olanda) — 60 puncte 
etc.
H
In cadrul campionatului de fotbal al 
Albaniei, echipa ..17 Nendori" Tirana a 
învins cu scorul de 3—2 formația Vllaz- 
nia Shkodra. în timp ce Naftarl a ter
minat la egalitate : 0—0 cu echipa
Partizan. Tn clasament conduc forma
țiile Partizan și Vllaznia, c 
puncte, urmate Dynamo, 
puncte.

Alexandru — 
Lesai — Dom 

Vlaicov — Kneip (R.F.G.).
Constantin COMARNISCHI

★
Iată rezultatul finalei 

in întrecerea echipelor, : 
cheiată marți noaptea: I 
Ungaria 5—3 (Bengtsson 
gely 2—1, 
0—2, Johansson 
Bengtsson 
s°n 
Klampar 2—0, Johansson — Jonyer 
2—0, Bengtsson Klampar 2—0).

masculine 
finală în- 
Suedia — 

i — Ger- 
Wickstroem — Jonyer 

Klampar 2—0, 
Jonyer Johans-

Gergely 1—2, Wickstroem’—

NOU CAMPIONI DE
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — în 

orașul Ijevsk s-au desfășurat fi
nalele campionatelor unionale de 
box, criteriu de selecție a echipei 
U.R.S.S., în vederea campionatelor 
mondiale de la Havana (17 — 28 
august). Cu mare interes a fost 
urmărită finala categoriei pană. în 
care s-au întîînit Boris Kuznețov, 
campion olimpic la* Miinchen, și 
Valeri Sokolov, fost campion olim
pic și european. Kuznețov a obți
nut decizia la puncte. Campionul 
olimpic și european la mijlocie,

BOX A! U. R. S. S.
Viaceslav Leineșev, care a debutat 
la categoria semigrea, l-a învins, 
în finală, la puncte, pe lari Bîstrov.

Celelalte rezultate ale finalelor s 
seminiuscă : E. Iudin b.p. S. Du
rian ; muscă : V. Zasipko b.p. B. 
Sapeev ; semiușoară: V. Solomin 
b.p. V. Karcenko ; ușoară : A. To
ropov b.p. I. Torovski : semimijlo- 
cie: A, Beresi.uk b.p. C. Cifos; 
mijlocic-mică: L. Sapoșnikov b.p. 
V. Kuriko ; mijlocie: R. Riskiev 
b.p. A. Klimanov ; grea : E. Gorș- 
kov b.p. G. Kukurin.

TEHERANUL VA GĂZDUI Stadionul Aryamehr

JOCURILE ASIATICE 74
Cea de a Vll-a ediție a Jocurilor 

Asiatice va fi găzduită de Tehe
ran, capitala Iranului, între 1 și 
16 septembrie. Comitetul de orga
nizare este prezidat de prințul 
Gholam Reza Pahlavi, care este și 
președintele Comitetului executiv 
al Federației Jocurilor Asiatice.

Deși pînă la startul calendaristic 
al Jocurilor sînt mai bine de pa
tru luni, încep să .sosească vești 
din ce în ce mai numeroase des
pre intensificarea eforturilor 
care gazdele marii competiții 
fac, pentru 
reușită, pe 
sportiv.

mitetului Internațional Olimpic, așa 
cum a fost statuat în ședința co
mitetului său executiv, ținută la 
10 februarie, la Lausanne. Lordul 
Killanin, președintele C.I.O., a sub
liniat cu acel prilej importanța și 
considerabila pondere pe care o 
are în mișcarea olimpică tradițio
nala întrecere a sportivilor Asiei.

tradiționalul turneu pentru „Cupa 
Aryamehr", inclus în Marele Pre
miu — F I.L.T. Pentru Jocurile A- 
siatice, tribunele arenei centrale 
vor fi mărite de la 4 000 la 7 000 
de locuri. Noul sat al Jocurilor, 
aflat la 4 km distanță de parcul 
sportiv, va putea găzdui 
mativ 3 500 de atleți și 
antrenori și însoțitori ai

Primii oaspeți

a asigura deplina 
plan organizatoric

pe 
o 

sa 
Și

record in perspectivăUn prim
Totalul țarilor participante la ac

tuala ediție se va ridica la 26, 
număr fără precedent în istoria 
întrecerilor. Aceasta s-a anunțat la 
o recentă reuniune a Comitetului 
de organizare a Jocurilor Asiatice, 
la care au fost prezenți delegați 
din mai multe țări participante. 
Cu acest prilej, s-a făcut cunoscută 
admiterea de noi membriwîn Fede
rația Jocurilor Asiatice, printre 
care Federația sporturilor din R. P. 
Chineză. Așadar, la marea între
cere de la Teheran sportivii chi
nezi vor fi reprezentați de or
ganizația lor legitimă. Au fost ad
mise, de asemenea, organizațiile 
sportive din R.P.D. Coreeană, R.P. 
Mongolă, Irak și Arabia Saudită.

întrecerile din capitala iraniană 
stau sub directul patronaj al Co-

Centrul sportiv Aryamehr

Vorbind despre cadrul grandios 
al viitoarelor Jocuri, iată cîteva 
date despre Centrul sportiv Arya
mehr, care-și va deschide porțile 
odată cu primele starturi. Un 
stadion cu tribune pentru 100 000 
de spectatori este piesa sa centra
lă. Aci vor avea loc festivitățile 
de deschidere și închidere, între
ceri de atletism și meciurile tur
neului de fotbal. în imediata apro
piere se află velodromul (2 700 
locuri), cu pistă de 333,3 m, con
ceput după modelul renumitului 
său omonim olimpic de la Ciudad 
de Mexico. Alți 4 000 de spectatori 
vor putea urmări întrecerile de 
înot și polo din tribunele bazinului 
acoperit, alături de care se află 
noua sală de sporturi cu o capa
citate de 12 000 locuri. Numeroase 
alte terenuri pentru disciplinele 
în aer liber, precum și instalații 
speciale pentru antrenament sînt 
și ele incluse în acest imens parc 
sportiv.

Unele întreceri vor avea loc în 
afara centrului sportiv: întîlnirile 
de tenis se vor disputa pe terenu
rile de la Imperial Country Club, 
unde s-a desfășurat anul trecut

aproxi-
1 000 de 
acestora.

Se poate spune că primii oaspeți 
ai celei de a VII-a ediții au șj so
sit. Este vorba de delegațiile de 
specialiști și reprezentanți ai pre
sei, care vizitează instalațiile în 
curs de amenajare și de numeroși 
antrenori, cei ce pregătesc pe spor
tivii țării gazdă. Din noiembrie 
trecut se află la Teheran cunos
cuta antrenoare cehoslovacă Miro
slava Paulova, care șe ocupă de 
lotul feminin de gimnastică al I- 
ranului. Ec hipa de badminton este 
pregătită de un antrenor din India, 
Dipu Gosh, iar fostul campion al 
Wimbledonului, celebrul Drobny, 
a fost desemnat ca director tehnic 
al tenismanilor iranieni. 38 de an
trenori de fotbal din țările asiatice 
au participat la un curs de per
fecționare, încheiat în decembrie, 
pus sub egida F.I.F.A. și a fede
rației iraniene de specialitate.

Organizatorii anunță că 1 292 de 
medalii vor fi distribuite laureați- 
lor, în cele 17 discipline incluse 
în programul Jocurilor. Vestitori 
ai mult așteptatelor starturi vor fi 
purtătorii de torță care trebuie să 
transporte simbolica flacără prin 
țările Asiei. Ea va fi aprinsă în 
prima zi de toamnă a acestui an, 
pe stadionul „Aryamehr", mareînd 
deschiderea marilor întreceri.

FLORIN GHEORGHIU PE LOCUL 3-4
LA TURNEUL DE SAH DE LA LOS ANGELES

de 100 yarzi fluture, pe 
clasat John Tremblev — 
de Joe Bottom

Radu VOIA

eaic«ios<;op
CA UN TESTAMENT...are

ce

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL

ULTIMELE STIRI ■ U LT IM E L E REZU LTATEI

NOUL ROMAN AL 
LUI VLASOV

sub titlul : 
original : ,

i spune în carte : „Ideea
trebuie s-o privești cu s 
iar sflrșitul drumului — 
vechi prieten". Sună ca

a do- 
oarâ a halțero- 
in virată <1® 38 

literară 
„Învingîn- 

tine Însuți". Vlasov este 
și pentru culegerile sale de 
scurte.

Aseară, în cadrul cupelor europene de fotbal, s-au desfășurat semifinalele 
următoarele re-

Cu doar cîteva săptămîni înainte 
de moartea sa, survenită intr-un cir
cuit în Africa de Sud, pilotul auto
mobilist american Peter Revson 
cheiase corecturile la manuscrisul 
tobiografiei sale, ce urmează a fi 
Mi cată sub titlul : „Viteză cu
(in < ' 
Revson 
moarte 
nătate, 
pe un 
testament...

Comentatorii sportivi consideră 
este primul „lung-metraj« dedicat

. frumuseții sportului ciclist.

Halterofilul sovietic Iuri Vlasov 
o carte de vizită sportivă impresio
nantă : campion olimpic în 1960, de 
4 ori campion al lumii, de 6 ori al 
Europei, deținător a 28 de recorduri 
mondiale (în perioada 1959—1964). Dar 
ceea ce pare și mai interesant este 
faptul că celebritatea sa sportivă 
tinde să fie egalată de reputația pe 
care Vlasov și-o făurește ca scriitor.

Ultimul său roman se inspiră din 
nou din viața sportului și poartă tit
lul : „Prieteni sinceri44. Cel ce 
minat categoria superioară a 
filiei mondiale, acum L. ,2*, 
de ani, și-a început cariera 
cu volumul autobiografic 
du-te pe 
cunoscut 
povestiri

FIUL EGALEAZĂ PE TATĂ

în- 
au- 
pu- 

stll“ 
,Speed with style") 
carte :

LOS ANGELES, 10 (Agerpres). — 
După trei runde, în turneul inter
național de șah de la Los Angeles 
pe primul loc se află Edgar Med- 
nis și Anthony Saidy, care tota
lizează cîte 2‘/2 puncte. Șahistul 
român, marele maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, ocupă locul

3— 4, la egalitate cu iugoslavul Gli- 
gorici, fiecare Cu cîte 2 puncte. în 
runda a treia. Florin Gheorghiu a 
remizat cu Ruy Lopez. Mednis a 
cîștigat la Norman, iar Saidy l-a 
învins pe Kaufman. în runda a
4- a, Mednis va juca cu Florin 
Gheorghiu, care va avea negrele.

Pe lista 
timpurile, 
— cu 109 goluri 
tată, Valentino

golgeterilor Italiei, din toate 
Sandro Mazzola l-a egalat 

— pe celebrul 
Mazzola care,

său
______ T__ ____ ___ _ după 

cum se știe, și-a găsit tragicul sfîrșit, 
în mai 1949, 
la Superga, căreia i-a 
vestita echipă de fotbal

Trebuie să menționăm, 
lași timp, că liderul 
golgeterilor italieni este 
cu 206 goluri.

în catastrofa aeriană de 
căzut victimă 
A. C. Torino, 
însă, în ace- 
cîasamentului 
Jos6 Altafini,

MERCKX EROU DE FILM

FUNDATIA BRUNDAGE
Președintele d#» onoare al Comitetului 

Internațional Olimpic, americanul Avery 
Brundage (86 de ani, căsătorit recent, 
locuind acum în Bavaria) a făcut un 
dar de 330.000 de dolari universității 
din Illinois, unde a urmat el însuși, 
în tinerețe, facultatea de arhitectură. 
Milionarul din Chicago, care a făcut 
avere în industria construcțiilor, a 
destinat donația sa promovării tineri
lor sportivi amatori.

La rîndul ei, 
universitatea din 
fundație, intitulată 
Scholarship Fund44, 
denților care 
cepționale atît 
sport.

bucuroasă de dar. 
Illinois a creat o 

Avery Brundage 
consacrată 

dovedesc aptitudini 
Ia studii, cit și

PÎRTIE —

stu- 
ex- 

la

LA ALEGERE...

Un joc tradițional bavarez: „tragerea în degete": La acest 
supusă și campioana olimpică pe 800 m, Hildegard Falck, cu 
serate a celor mai buni sportivi vest-germani Foto :

test a fost 
prilejul unei 
KEYSTONE

celor trei competiții. Pînă la închiderea ediției ne-au sosit 
zultate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Nedeicu
mici: 1.
p. M. Kaiss.fȘc. sp. Sibiu)

■ p ; 3. I. Poroszlay (Șc. sp.
.272 p.

Astăzi; de Ia ora 9 și de
16, fetele sar de la platformă și bă
ieți,' de la trambulina de 3 m.

Poroszlay (Șc. sp.

274,60
272.15 
Sibiu)

la ®ra

premieră cinematografică, 
concomitent Ia Paris și 

se intitulează „în fruntea 
plutonului44 (în original : „La course 
en tete44) și este consacrată Iui Eddy 
Merckx. Nu este vorba de un docu
mentar, nici de. un reportaj filmat 
asupra vieții marelui campion ciclist, 
De altfel, scenariul lui Joel Santoni 
nu prevede nici o intrigă. Este mai 
curînd un film „în jurul lui Merckx44, 
întrucît îl prezintă, în diverse ipos
taze, pe el (mai ales în Turul Italiei 
1973). dar și pe soția sa Claudine și 
pe copiii săi Sabrina și Axei.

Ultima 
prezentată 
Bruxelles,

rămine, fără !ndo- 
schi 

mai ales mersul

Dacă Vassalop 
ială, cea mai lungă cursă de 
nordic, comportind 
pe schiuri pe o distanță de aproxima
tiv 80 km, atunci cea mai mare cursă 
de schi alpin este probabil cea Inti
tulată „Derbyul de la Sarenne", pe 
care o organizează, anual, clubul spor
tiv francez din Alpe d’Huez (stațiune 
devenită celebră în lumea sportului
încă din 1968. cu prilejul Jocurilor
Olimpice de iarnă de la Grenoble : la 
Alpe d’Ilucz s-au ținut probele de 
bob).

La competiția aceasta, care este de 
fapt o coborire liberă, se prezintă 
200 de concurenți, dotați în mod obli
gatoriu cu căști de protecție, care i.și 
aleg singuri, din mers traseul cel mai 
avantajos, pe o distanță de 12,5 km, la 
capătul căruia vor fi parcurs o dife
rență de altitudine de 1810 m j

AL ÎOO.OOO-LEA MAESTRU
Sportul sovietic a sărbătorit de curîne 

un jubileu semnificativ : luptătorul
Iuri Gnutov, membru al colectivului 
sportiv de Ia combinatul de carne din 
Kuibișev, a primit cel de al. 100.000-lea 
titlu de maestru al sportului din 
U.R.S.S.

După cum se știe, această distincție 
a fost instituită în 1935. Purtătorii ei 
— astăzi sportivi cunoscuți în întreaga 
Uniune Sovietică și adesea în lume — 
provin în mare majoritate din rîndurile 
practicanților sportului de mase. Nu

odată cu spectaculoasae de mirare, 
dezvoltare a mișcării sportive sovietice, 
că astăzi — în ciuda standardelor 
foarte exigente — există, maeștri ai 
sportului chiar și în rîndUrile elevilor !

FOTBALIST Șl DETECTIV!
Pentru ca nimeni să nu se poată 

îndoi de calitatea de amatori a jucă
torilor de fotbal din echipa națională 
a Australiei, care se pregătește pen
tru turneul final al Weltmeisterschaft- 
ului ’74, autoritățile sportive de Ia 
Antipozi au dat publicității lista pro
fesiilor pe care le exercită fotbaliștii, 
în afara activității lor sportive.

Aflăm, astfel, că jucătorii australieni 
sînt în viața de toată ziua : detectiv 
particular, funcționar de birou, meca
nic de avion, inspector de asistență 
socială, șofer, inginer mecanic, tehni
cian în sudură, reprezentant comercial, 
croitor, montor de cabluri etc.
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Ujpesti Dozsa
Celtic Glasgow

Bayern Miinchen
Atletico Madrid

CUPA CUPELOR

1—1
0—0

A. C. Milan
Sporting Lisabona

Borussia Monchengladbach (pînă în 
F. C. Magdeburg (pînă in min.

CUPA U.E.F.A.

Lokomotive Leipzig — Tottenham Hotspur
Feyenoord Rotterdam — V.f.B. Stuttgart

Partidele din retur sînt programate la 24 aprilie. 
Alte amănunte în ziarul de mîine.

CAMPIONATUL EUROPEAN (TINERET) — SFERTURI DE

U.R.S.S.
Polonia

Cehoslovacia
Bulgaria

(primul joc)
(in tur 2—1)

r Tiparul : I. P. „Informația", București, 40.368

min. 65)
30)

FINALA

2—0
0—0

1—2
2—1

6—0
0—0
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