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La invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
luni a sosif în țara noastră, într-o vi
zită oficială de prietenie, președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer. Această vizită se înscrie în 
cadrul bunelor relații de prietenie și 
colaborare statornicite între Republica 
Socialistă România și Costa Rica, re
lații care cunosc un curs ascendent 
pe baza respectării principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc.

în istoria legăturilor dintre cele 
două state un moment de însemnă
tate primordială l-a constituit vizita 
efectuată în Costa Rica de președin
tele Nicolae Ceaușescu, în septembrie 
1973.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
costarican este menit să dea un nou 
impuls colaborării dintre cele două 
țări, în interesul reciproc, să contri
buie la cauza înțelegerii internațio
nale.

Sub aceste auspicii a avut Ioc luni 
ceremonia sosirii Ia București a pre
ședintelui Jose Figueres Ferrer.

Pe aeroportul Otopeni, au fost ar
borate drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Costa 
Rica, ale căror falduri încadrează 
portretele celor doi șefi de 
stat- Pe mari pancarte sint înscrise 
urările in limbile spaniolă și română : 
„Bun sosit în Republica Socialistă 
România Excelenței Sale, domnul Jose

Figueres Ferrer, președintele Repu
blicii Costa Rica“, „Trăiască prietenia 
dintre poporul român și poporul cos
ta rican“.

La ora 15,40 aeronava cu care a 
călătorit președintele Republicii Costa 
Rica, aterizează.

La coborîrea din avion, președintele 
Figueres este salutat cu cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat își string 
îmbrățișează cu căldură.

Sint prezentate apoi 
care însoțesc pe oaspete 
tățile române venite în întîmpinarea 
șefului statului costarican-

Pionieri oferă buchete de flori.
Garda militară prezintă onorul- Sini 

intonate apoi imnurile de stat ale 
Republicii Costa Rica și Republicii 
Socialiste România. în semn de salut 
sint trase 21 de salve de artilerie.

Numeroși bucureșteni, aflați la ae
roport aplaudă cu căldură pe cei doi 
șefi de stat, aclamă pentru prietenia 
dintre cele două popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres Ferrer iau 
loc într-o mașină escortată de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre reședința 
rezervată oaspetelui.

De la aeroport pînă în Capitală, ca 
și pe bulevardele bucureștene, un 
mare număr de cetățeni salută cu 
entuziasm și căldură pe cei doi pre
ședinți, care răspund cu cordialitate 
manifestărilor de stimă și prietenie 
ale populației.

mîinile, se

persoanele 
și oficiali-

Președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer a depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La sosire, pe platoul din fața Mo
numentului, președintele Republicii 
Costa Rica a primit onorul gărzii 
militare. Au fost intonate Imnurile 
de Stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment 
reculegere. A fost vizitată apoi 
tonda Monumentului-

Solemnitatea s-a încheiat cu 
larea gărzii de onoare.

★
Președintele Jose Figueres Ferrer 

a făcut luni seara, la Palatul Repu
blicii, o vizită protocolară președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Vizita protocolară a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, luni, în saloanele Palatului 
Republicii, un dineu oficial în o- 
noarea președintelui Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

Au fost intonate imnurile 
ale celor două țări.

în timpul dineului, care 
fășurat într-o atmosferă 
prietenească, președintele
Ceaușescu și președintele 
Figueres Ferrer au rostit toasturi.

de 
ro-

defi-

de stat

s-a des- 
cordială, 
Nicolae 

Jose

CONTROL EFICIENT, OPERATIV

JUDEȚUL IAȘI ARE MARI POSIBILITĂȚI
PENTRU 0 DEZVDLTARE SPORTIVA IMPETUOASA

La sfîrșitul lunii martie, un colectiv 
al C.N.E.F.S. a efectuat in județul Iași 
un control al activității sportive de 
masă și de performanță- Scopul prin
cipal al controlului a constat in ur
mărirea modului în care se aplică 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973, ale planului de măsuri adoptat 
de plenara C.N.E.F.S. din martie 1973, 
ale planului de măsuri al C-J.E.F.S. 
Iași, precum și măsurile stabilite în 
urma controlului efectuat de un co
lectiv al Comitetului Central al Parti
dului în luna decembrie a anului 
trecut. Cu acest prilej au fost con
trolate 20 de unități cu activitate 
sportivă de masă, precum și o serie 
de unități ale sportului de performan
tă, între care cluburile sportive Nico- 
lina, Municipal, Universitatea. Medi
cina, Agronomia, asociația sportivă 
Voința, școala sportivă Unirea. Liceul 
nr. 2 din Iași, unele unități din ora
șul Pașcani și opt asociații sportive 
din mediul sătesc. Trebuie menționat 
că unele probleme constatate au fost 
rezolvate pe loc în mod operativ, 
ceea ce a contribuit la impulsionarea 
activității sportive din municipiul și 
din județul Iași.

Recent, a avut loc, la sediul comi
tetului județean Iași al P.C.R., co
municarea concluziilor controlului. 
Au participat tovarășii general lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte. 
al C.N.E.F-S-. care a condus colecti
vul și a prezentat concluziile. Petre 
Milcomete, secretar al comitetului ju
dețean de partid Iași și președinte al 
C.J-E.F.S-, Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., membrii biroului executiv 
și activul de bază al C.J.E.F-S. Iași.

In informarea prezentată s-a arătat 
că în urma controlului efectuat S-A 
PUTUT CONSTATA CA ÎN ACTIVI
TATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT DIN

MARII SĂRBĂTORI
O REUȘITĂ DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVÂ LA

LACUL SĂRAT

JUDEȚUL IAȘI SE 
ÎNVIORARE, MUNCA 
BINE ORGANIZATA,

IN ÎNTÎMPINAREA

CONCUREAZA IN ITALIA
organizează o 

cu

Pe pitorescul traseu 
băieților de 17—19

de la Lacul Sărat, start în etapa județeană Brăila 
ani

a Crosului tineretului la categoria 
Foto : T. ENACHE

coordonata, condusa, ca or
ganizațiile CU ATRIBUȚII IN 
DOMENIUL SPORTULUI REZOLVA 
MAI BINE ȘI MAI OPERATIV PRO
BLEMELE. Sub conducerea și îndru
marea permanentă a comitetului ju
dețean de partid, C.J.E.F.S. a reu
șit, in bună măsură, să orienteze și 
să axeze activitatea sportivă de masă 
și de performanță din județ in con
cordanță cu prevederile Hotărîrii 
Plenarei CC. al P.C.R. „Cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului". Atit la nivelul 
forului județean, cit și în cluburile, 
asociațiile sportive și unitățile de în- 
vățămint din mediul urban și rural 
prevederile documentului de partid 
se aplică din ce în ce mai eficient 
în practica de zi cu zi. Este pozitiv 
faptul că activitatea sportivă desfășu
rată în diferite sectoare (învățămint, 
sindicate, tineret, sate, cooperația 
meșteșugărească) se prezintă ca un 
tot unitar, organizat și dirijat de că
tre biroul executiv al C-J.E.F.S.

In ceea ce privește activitatea spor-

tivă de masă se constată o creștere, 
raportată attt la numărul celor atrași 
in practicarea exercițiilor fizice cit 
și în privința caracterului de conti
nuitate. Dintre inițiativele locale care 
s-au bucurat de un frumos succes au 
fost amintite „Cupa femina" — la 
șase ramuri de sport, la care au luat 
parte 20 000 de persoane. „Cupa Con
structorul", „Cupa Metalurgistul", 
„Cupa 16 Februarie" — pe linia sin
dicatelor ; „Cupa Mărțișorului". Cro
sul Bobocilor ș. a-, în rindul elevilor, 
drumeții pe ani de studii, la studenți 
etc. Au fost organizate, de către aso
ciațiile sportive, ale 
studenților comuniști, 
onate pe ramuri de 
Negruzzi, Agronomia, 
6itatea).

Gimnastica la locul 
cum și cea dinainte

elevilor și ale 
diferite campi- 

sport (Liceul I.
I.M.F., Univer-

de muncă, pre- 
de cursuri sau

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

In pagina a 2-a,

rubrica noastră

„SPORT

Șl

SANATATE“
dezbate problemele

la ordinea zilei
ridicate de
introducerea

și generalizarea
noului

complex polisportiv

LOTURILE REPREZENTATIVE DL BASCHET
SUSȚIN IMPORTANTE TESTE INTERNATIONALE

TROFEELE MUNCII ȘI SPORTULUI
Uzinele 1 Mai Ploiești au deve

nit de multă vreme un prestigios 
reprezentant al industriei acestui 
oraș. Dacă avem în vedere activită
țile sportive de masă adresate 
salariaților acestor uzine, asocia
ția sportivă ,,Prahova" râmîne, de 
asemenea, un etalon. Iată, așadar, 
două rațiuni pentru care am ales 
importanta unitate industrială 
ploieșteană în vederea unei 
vizite făcută acum, în preaj
ma marii sărbători a muncii 

ja primăverii. Dar fiindcă 
porterii s-au oprit deseori 
aici, de data aceasta nu 
mai scoate 
țațele frumoase, obținute în întrea
ga unitate, pe planul producției
materiale și cel sportiv de inimoșii 
constructori de utilaj petrolier.
De data aceasta, ne vom opri 
asupra iubitorilor sportului din- 
tr-o singură secție, 
NO-ENERGETICĂ, 

muncitori și alți 
seori remarcați pentru 
le lor profesionale.

Pentru ce am făcut această ale
gere ? Pentru simplul motiv că 
reprezentativa secției Mecano-ener- 
getică a cîștigat de două ori con
secutiv „Cupa 1 mai" la volei, or
ganizată anual de asociația spor
tivă „Prahova". Bineînțeles, pre
tențiile de a repeta performanța și 
anul acesta apar perfect justifica
te... Și dacă ne-am oprit asupra a- 
cestui aspect, se cuvine să-l adu
cem în prim-plan pe inginerul D. 
Dobrescu, șeful secției, în egală 
măsură, sufletul producției cît _ și 
al sportului. Căci datorită pasiu
nii sale pentru exercițiul fizic, se
riozității cu care își privește mun
ca în calitate de activist voluntar, 
salariații în subordine se întrec pe 
grupe de meserii la toate cele 8 
discipline ce intră în programul 
campionatelor pe asociație.

Sportivii secției Mecano-energe- 
tică mai au o pasiune, apărută în 
ultima vreme: tenis.ul. Pentru 
ca pieciurile să poată fi or
ganizate în condiții cît mai 
bune, ei au participat, alături de 
alți salariați ai uzinei Ia amena- 
jarea celor două terenuri de tenis,

Și 
re- 
pe 

vom 
în evidentă rezul-

cea MECA- 
alcătuită din 
specialiști de- 

calități-

CONCURS ȘCOLAR 
DE TENIS DE MASĂ

Comitetul municipal al U.T.C. 
Mediaș ă organizat, în cinstea Zi
lei de l Mai, o competiție de tenis 
de masă, deschisă tuturor amato
rilor școlari din localitate. între
cerile s-au desfășurat în sala Clu
bului tineretului, fiind prezenți la 
start peste 100 de elevi, amatori 
ai sportului cu paleta și mingea 
de celuloid. După întreceri viu 
disputate, pe primele trei locuri 
s-au clasat. în ordine, Traian Bu- 
rulean, Anatol Marțea și Cornel 
Surdu. Organizarea concursului a 
fost excelentă.

Z. RlȘNOVEANU, corespondent

în perimetrul bazei 
asociației,,Prahova". Dar 

luat sfîr- 
lucrării; 
două 
astfel

su-
că
o

cu

Desfășurarea etapei județene a 
„Crosului tineretului", în frumoa
sa stațiune balneo-climaterică La
cul Sărat, a sugerat organizatori
lor brăileni (Comitetul județean 
U.T.C. și Consiliul județean al sin
dicatelor) ideea de a îmbina ac- 

cultural- 
an, de-

Ziarul „l’Unita" 
mare competiție ciclistă, dotată 
„Premiul Eliberării". Ea se va des
fășura de-a lungul a trei etape ; 
două curse de fond și o probă de 
40 km contratimp pe echipe. Prin
tre cele peste zece țări invitate se 
numără și România. Federația noas
tră de specialitate a desemnat ur
mătoarea echipă : Costel Cîrje, Mir
cea Romașcanu, lori Cosma, Valen
tin Ilie, Teodor Drăgan, care vor fi 
însoțiți de antrenorul Nicolae Voi- 
cu. Menționăm că acești rutieri sînt 
componenți ai lotului care se pre
gătește pentru proba olimpică de 
100 km contratimp.

Campionatele republicane de bas
chet sînt pe cale de a se încheia 
și o dată cu ele, majoritatea ju
cătorilor și jucătoarelor vor 
tra într-o lungă 
sperăm, însă, 
pregătiri intense, 
verificare) pînă în toamnă, cînd 
va începe o nouă ediție a 
viziei A. Dar cei mai buni — com- 
ponenții loturilor naționale — nu 
vor avea odihnă, ci vor fi angre
nați într-o serie de importante 
petiții internaționale oficiale 
cu caracter de verificare.

Senioarele, de plidă, au 
obiectiv principal al anului 
pionatul european din Italia (20—30 
august), unde pot candida la una 
din medalii. Primul examen al lo
tului pregătit de antrenorii Sigis
mund Ferencz și loan Nicolau 
are loc săptămîna aceasta (vineri, 
simbătă și duminică) la Budapesta, 
cu prilejul unui turneu internațio
nal la care mai participă repre
zentativele Bulgariei, Italiei, R. F. 
Germania, și două selecționate ale 
țării gazdă. Echipa română va fi 
alcătuită din Ileana Gugiu, Gabri
ela Bosco (Rapid), Maria Simiones- 
cu, Mariana Andreescu (Voința 
București), Viorica Balai, Ștefania 
Giurea, Diana Mihalic (I.E.F.S.), 
Rodica Goian, Ildiko Villanyi (Uni
versitatea Timișoara), Viorica Mo- 
raru și Ileana Portik (Universita-

in- 
vacanță (care 

că va prilejui și 
deîntreceri

di-

com- 
sau

drept 
cam-

tea Cluj). Din lot lipsesc cinci ju
cătoare de bază — Ecaterina Savu, 
Gabriela Ciocan, Suzana Szabados 
(Politehnica), Angelica Tita și Cla
ra Szabo (I.E.F.S.) — cărora li s-a 
permis un scurt răgaz pentru re
facere după eforturile depuse, pînă 
nu de mult, în cupele europene 
Absența acestora dă posibilitatea 
baschetbalistelor care nu au sus
ținut meciuri internaționale în se
zonul de iarnă să reia contactul 
cu valorile europene și, concomi
tent, favorizează antrenorilor ru
larea unor jucătoare tinere, eviden
țiate în cursul campionatului, dar 
nerodate în întreceri cu sportiva 
din alte țări.

După Kosice și Cluj, lotul mas
culin va evolua în ~ ’ 
cadrul tradiționalului 
feul orașului Sofia", 
anunțat participarea 
tele U.R.S.S., Cehoslovaciei. R.P.D. 
Coreene. Cubei. Greciei. R.D. Ger
mane, 
gariei, 
mirile 
ve. în 
români 
la Sofia și jprmează să joace 
ordine cu : Sofia (marți). Phenian 
(miercuri), Praga (joi) și Viena (vi
neri). Echipa Capitalei face parte 
din grupa A. Simbătă va fi zi de 
odihnă, iar duminică vor avea loc 
finalele.

Poloniei. Austriei și Bul- 
toate evoluind sub denu- 
capitalelor țărilor respecti- 
acest scop, baschetbaliștii 
au plecat duminică seară 

în

amplasate 
sportive a 
entuziasmul acesta nu a 
șit o dată cu finisarea 
în viitorul apropiat, cele 
prafețe vor fi iluminate,
și seara tenisul va constitui 
preocupare sportivă onorată 
participări numeroase.

Ce-am putea spune în încheiere? 
Faptele mecano-energeticienilor au 
vorbit în locul nostru. Dar este 
foarte probabil ca o știre venită 
din Ploiești să ne aducă la cunoș
tință că echipa acestui 
colectiv 
oară, în 
volei...

vrednic 
a intrat, pentru a treia 
posesia „Cupei 1 Mai" la

Rudu TIMOFTE

țiunea cu o duminică 
sportivă, prima din acest 
dicată zilei de 1 Mai.

Programul — judicios
nios alcătuit ~ a cuprins felurite 
manifestări artistice (muzică ușoa
ră și populară, dansuri, fanfară), 
demonstrații sportive. întreceri de 
masă la care putea participa fie
care doritor. Desigur, concursul de- 
cros (450 de concurenți și foarte 
mulți spectatori) a constituit punc
tul principal de atracție prin dîr- 
zenia și echilibrul întrecerii Ia toa
te cele 6 categorii.

Startul duminicilor cultural-spor
tive ’ brăilene a fost dat!

și inge-

NUMEROASE ÎNTRECERI TN JUDEJUL BIHOR

C.J.E.F.S. Bihor, prin comisiile 
sale de specialitate, a organizat o 
serie de întreceri dotate cu „Cupa 
1 Mai“. Primele confruntări s-au 
desfășurat la fotbal (urmează star
turile la volei, handbal și popice), 
în cadrul unui campionat la care 
participă 10 echipe formate din 
jucători nelegitimați. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate : în
treprinderea de încălțăminte „Cri- 
șul“ — I A.S. Sere 3—0 și 0—2 ; 
I.E.M.B.O. — întrepr. locală Biho
reana 0—0 și 12—11 (după execu
tarea loviturilor de la 11 m) ; în
trepr. poligrafică Crișana — I.I.S. 
Metalica 1—1 și 3—0 ; Textila Cri-

șana — Uzina Chimică Sinteza 
2—1 și 1—1 ; Fabrica de tricotaje 
— Cooperativa încălțămintea 2—1 
și 3—0.

Comitetul sindicatului de la a- 
tel'ierul de zonă C.F.R. Oradea a 
inițiat o întrecere pe grupe sindi
cale și secții la fotbal și șah, la 
care au participat 120 de salariați. 
Finala la fotbal a revenit secției 1 
vagoane, care a dispus cu 2—1 de 
echipa secției 2 întreținere-utilaje. 
Pe primele trei locuri în clasamen
tul competiției de șah s-au clasat, 
în ordine; Petru Păștean, Ladislau 
Szucs și Traian Olteanu.

Ilie CHIȘA, coresp. județean
Vasile Teodor, căpitanul echipei României

||k 31Jfyl

> 30
....
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PENTRU COMPETENȚA SA

Bulgaria. in 
turneu „Tro- 

unde și-au 
selecționa-

Mîine încep la Cluj finalele studențești

a*
■x*-ț? •■■■• /'• ■

ira

După ce a străbătut un lung tra
seu, marcat cu etapele intergrupe. 
inter-ani, inter-facultăți, pe centre 
universitare și zone, întrecerile 
studențești din cadrul ediției de 
vară a „Cupei tineretului" au a- 
juns în fața ultimului act: FINA-

La start: 903 sportivi din

LELE PE ■ TARĂ, PROGRAMATE 
LA CLUJ, ÎNTRE 24 ȘI 26 APRI
LIE. Așadar, cele mai bune echi
pe studențești de baschet, handbal, 
volei și fotbal, care au rezistat a- 
cestui sever trial, cei mai buni 
atleți și cei mai dibaci mînuitori 
ai hărții și busolei din 19 centre 
universitare se vor întîlni, timp de 
trei zile, pe marile baze sportive 
ale Clujului, într-o întrecere de 
amploare pusă sub deviza : sport 
înseamnă sănătate, 
tenie.

Numărul celor 
„pașaport pentru 

de studenți și 378 de stu- 
dintre care 637 sint com- 
și componente ai echipe- 
își vor disputa întîietatea 
înaltă a coșurilor, în fața 
în careurile de 16 m și pe 

în as- 
secun- 
să se 
hățișu-

cunoaștere, prie-

care au primit 
Cluj" este de

903 (525 
dente) 
ponenți 
lor care 
în zona 
fileelor, 
semicerc, 220 se vor anjaga 
pra luptă cu centimetrii și 
dele, iar 40 vor încerca 
descurce rapid și bine prin 
rile pădurii H'oia.

In întîmpinarea acestor mesageri

19 centre universitare

ai sportului studențesc, Clujul 
sportiv r— avînd experiența orga
nizatorică a atîtor altor mari com
petiții și dovedind un deosebit in
teres pentru finalele cărora le este 
gazdă — s-a pregătit minuțios, do
rind să ofere oaspeților nu numai 
condiții ideale de concurs, ci și 
un cadru ambiant sărbătoresc, așa 
îneît prima ediție a finalelor să 
se constituie într-un adevărat eve
niment sportiv, cu largi rezonanțe 
în inimile și conștiințele partici- 
panților.

La ora transmisiei, toate bazele 
sportive unde se vor desfășura în
trecerile : parcul sportiv studen
țesc, sala Sporturilor, sala Arma
tei, stadionul Municipal și traseele 
din pădurea Hoia sînt. gata pre
gătite pentru starturi și și-au în
ceput pavoazarea. Gata pentru a-și 
primi oaspeții este și complexul 
studențesc I, unde urmează să fie 
cazați competitorii veniți din 18 
centre universitare.

Nușa DEMIAN

Duminică s-a încheiat 
la Antalya (Turcia) 
competiția ciclistă in
ternațională „TURUL 
MEDITERANEEAN". La 
capătul a 463 km, îm- 
părțiți în 5 etape, pe 
locul I în clasamentul 
pe reprezentative na
ționale s-a situat echi
pa ROMÂNIEI. alcă
tuită din Vasile Teo
dor, Vasile Selejan, Ion 
Cernea, Nicolae Gavri

la șl Nicolae David. Performanța 
selecționatei condusă do antrenorul 
Constantin Voicu este cu atît mai 
valoroasă cu cît echipa României s-a 
impus în fața unor formații redu
tabile cum sînt cele ale R F. Ger
mania, Bulgariei, Iugoslaviei și 
Turciei.

In clasamentul general individual, 
maestrul sportului Vasile Teodor 
s-a situat pe locul III. Căpitanul 
reprezentativei României a cîștigat 
prima etapă și s-a clasat pe locuri 
fruntașe în celelalte secvențe ale 
întrecerii. O comportare bună — 
care a contribuit la succesul final 
al echipei României — au avut și 
Vasile Selejan (locul VI în 
mentul general, locul III .în 
a IlI-a) și Ion Cernea (IX 
general, II în etapa a V-a)-
zate înaintea celei de a XXVII-a 
ediții a s „Cursei Păcii", Varșovia 
— Berlin — Praga, de către rutie
rii noștri care se pregătesc în ve
derea acestui important eveniment 
al sportului cu pedale, performan-

Sperăm că Ileana Gugiu, coșgetera 
campionatului republican (620 
puncte înscrise). își va demonstra 
eficiența și în jocurile echipei re

prezentative
Foto : Dragoș NEAGU

NOI ANTRENORI
clasa- 
etapa 
— în 
Reali-

Al LOTURILOR DE TENIS

(Continuare în pag. a 4-a)

In cadrul ședinței de ieri a Bi
roului Federației Române de Te
nis, au fost desemnați antrenorii 
loturilor reprezentative de juniori 
și tineret : Tudorel Bădin și Eleo
nora Dumitrescu (junioare); Vasile 
Serester și Gheorghe Boaghe (ju
niori) ; Ecaterina Roșianu și Flori- 
ca Butoi (tineret fete) ; Giinthcr 
Bosch și Dumitru Viziru (tineret 
băieți).

In vederea c.m. din mexic

POTENȚIALUL DE JOC AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI 
TREBUIE SI POATE FI ÎMBUNĂTĂȚIT

7 »

Dialog cu antrenorul
Voleibaliștii lotului reprezentativ 

de seniori au luat parte recent la 
cea dinții verificare internațională 
a anului, turneul de la Bratislava, 
care a constituit și finalul primei e- 
tape a pregătirilor în vederea Cam
pionatului mondial, programat în 
toamnă. După cum se știe, echipa 
noastră a ocupat locul al doilea, în 
urma formației Cehoslovaciei. In 
legătură cu acest test, am avut un 
dialog cu antrenorul federal Ștefan 
Roman.

— Ce impresie v-a lăsat ecliipa

federal ȘTEFAN ROMAN
României în confruntările cu cele 
cîteva formații din elita voleiului 
european ?

— Lotul mi s-a părut bine pre
gătit pentru etapa actuală, dar mi-a 
făcut impresia că nu are prospeți
mea pe care o presupunea momen
tul turneului. Aceasta și datorită 
programului încărcat în ultima vre
me, căruia au trebuit să-d facă 
față voleibaliștii noștri (turneele 
campionatului intern, Cupa campio
nilor europeni). Nu vreau să spun 
că îmbinarea acestor competiții nu

a fost fericită, ci că perioadele și 
mijloacele de recuperare s-ati do
vedit insuficiente.

— Competiția s-a desfășurat după 
un sistem experimental, pare-se 
mai puțin reușit (seturi de cite 60 
de servicii). In ce măsură v-a edifi
cat asupra posibilităților reale ale 
jucătorilor ?

— Intr-adevăr, sistemul de des
fășurare experimentat cu acest pri-

Interviu realizat de 
Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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C.M. DE DIRT-TRACK

mă- 
pri- 
gen, 
s-au
Bu-

însemnătatea
Concursurile pentru trecerea 

n o r'm e 1 o r complexului 
„Sport și sănătate" își 
resc, treptat aria. După 

mele manifestări de acest 
organizate în Capitală, ni 
semnalat starturi reușite la
zău, Iași, Tulcea, Galați, în cîteva 
orașe ale județului Ialomița. Se 
află într-o foarte apropiată pers
pectivă altele, la Botoșani, Satu 
Mare, Brăila. Se preconizează ca 
în toate județele țării, să fie crea
te nuclee viabile ale complexului 
astfel ca din a doua jumătate s 
anului, acțiunea să fie generali
zată, să cunoască o desfășurare 
de masă, la dimensiunile și an
vergura pentru care a și fost, dc 
altfel, concepută.

La această oră. principalele 
probleme care confruntă comple
xul sînt de ordin propagandistic 
și organizatoric- Este necesar cs 
ele să fie împletite, tratate simul
tan, privite cu maximum de se
riozitate și responsabilitate.

Trebuie, înainte de toate, făcute 
cunoscute în rîndurile cetățenilor 
de toate vîrstele, de la orașe și 
sate, scopul acțiunii, ideile care au 
stat la baza ei. După cum arată 
și numele, complexul urmărește 
fortificarea sănătății oamenilor, 
prin practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, a turismului și 
«portului. El are, din acest punct 
de vedere, un caracter personal, 
ți tocmai 
obligației 
însuși — 
explicată, 
înaintea acordării unor distincții, 
să creeze o mentalitate de masă

primului pus...
în favoarea activităților de miș
care, socotite astăzi drept un co
rectiv al sedentarismului, această 
adevărată „maladie a secolului". 
Privită din acest unghi, acțiunea 
capătă adinei implicații de ordin 
social, lesne de înțeles pentru 
fiecare.

Fațeta
nici ea 
semnată.
menii se vor arăta interesați și 
iși vor manifesta dorința de a 
trece normele complexului (pen
tru a-și verifica potențialul fizic) 
trebuie asgiurată cu grijă o am
bianță cît mai adecvată 
ceasta. S-a .stabilit ea 
dioane, principalele 
sportive orășenești., dar 
sportive simple, 
pe participant! 
program precis, 
tat, la ore cît 
De modul cum 
prima, luare de contact între con- 
curenți și organizatori poate de
pinde, în mod hotărîtor, succesul 
acțiilnii ! Dacă cetățeanul va găsi 
pe stadion o ambianță plăcută, 
ordine și operativitate, instructori- 
sfătuitori competenți și arbitri 
pricepuți el va fi tentat — desi
gur — să vină și a doua oară- 
Dacă nu...

Orice început poate prezenta, 
fără îndoială, dificultăți sau șovă
ieli. Principalul este ca acest 
moment să fie repede depășit. 
Organele și organizațiile noastre 
sportive au suficientă capacitate 
și experiență pentru a porni 
energic la treabă 1

NICOLAE TOBOȘARU
A INJELES

FOARTE BINE
săptfi-

organizatorică nu este 
cu nimic mai puțin în- 
Acceptînd ideea că oa-

pentru a- 
mări sta- 
complexe 
Și bazele 

să-i poată primi 
în cadrul unui 
judicios respec- 

mai convenabile, 
se va desfășura

Printre cei care au venit 
mina trecută pe stadionul bucureș- 
tean Voința, pentru a participa la 
primul concurs de trecere a nor
melor complexului „Sport și sănă 
late" l-am cunoscut pe maistrul 
croitor Nicolae Toboșaru. de la coo
perativa „Muncă și artă", instruc
torul unei brigăzi de ucenici. El era 
decanul 
50 ani) 
dicat să 
Nicolae 
se ia la... trfntă cu haremurile, ci 
a socotit că este mai înțelept să 
facă, mai întîi, un antrenament, 
o simplă ședîhță de, pregătire. Și 
cu toate că a plecat fără nici o 
normă trecută în brevet, era foar
te satisfăcut.

„Scopul complexului, din 
înțeleg eu, ne-a spus 
croitor, nu este să umpli cu 
și semnături un carnet, ci să 
puțin sport, puțină mișcare, 
mente de care, prin specificul 
seriei, cam ducem lipsă".

Nicolae Toboșaru a înțeles 
te bine !

de vîrstă al grupului (are 
dar aceasta nu l-a împie- 
fie foarte etuziast și activ. 
Toboșaru nu s-a grăbit să

cite 
maistru) 

cifre
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• Selecționați 
țlel în primele 
sonului, alergătorii âi 
Ion BobîLncarju (Voința Sibiu) și 
Ion Marinescu (Metalul București) 
vor reprezenta țara noastră la 
preliminariile C.M., care vor avea 
loc în ziua de 5 mai în localitatea 
italiană Lonigo.

• In vederea participării la 
concursurile internaționale din a- 
cest an, federația de specialitate a 
stabilit următorul lot national de

Mihai 
(Poiana 
Andrei

în urma evolu- 
concursuri ale se 

dirt-track

buni 
în

această trăsătură — a 
individului față de sine 

se cere a fi stăruitor 
Complexul și-a propus,

PREGĂTIRI PENTRU START IN JUDEȚUL ILFOV

motocros: Ștefan Cliițtt, 
Banu, Nicolae Murgoei 
Cîmpina),. l’ptre Lpcaci, 
Bcnedek . (Steagul țpșu Brașov) și 
I’aul Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu). 
Patru alergători și anume Stefan 
Chițu, Mihai Banu, Petre Eucaci 
și Paul Filipescu vor întreprinde, 
în perioada 2—14 mai, un turneu 
de trei concursuri în Cehoslova
cia.

• Campionatul republican de 
motocros, ediția 1974, va începe 
duminică la Cimpina- în program 
figurează probe pentru seniori, 
juniori șî posesori ai motoretelor 
„Mobra". Fină în prezent și-au 
anunțat participarea concurenfi 
din Zămești, Brașov. Cîmpina, 
Moreni, Tg. Jiu, Ploiești, Cîmpu- 
lung Muscel și Buzău.

© Duminică, s-a desfășurat 
Valea Răcădăului primul concura 
de motocros al sezonului, în orga
nizarea clubului sportiv Steagul 
roșu Brașov. La start au fost pre- 
zenți 34 de motocrosiști. împărtiti 
în trei categorii. Iată învingătorii: 
Petre Lucaci (Steagul roșu Bra
șov) la 250 cmc, Traian Moașa 
(Steagul roșu Brașov) la 500 cmc 
și Ernest Mîillner (Torocdo Zăr- 
nesti) la juniori. (C, GRUIA-co- 
resp)

pe

După cîțiva ani cei mal 
înotători al țării s-au reunit 
frumoasa piscină clujeană. Timp 
de patru zile, în limitele unui pro
gram destul de lejer și în cadrul 
unei bune organizări i-am urmă 
rit -pe cei 192 de înotători repre- 
zentînd 22 de cluburi și asociații 
în lupta pentru titlurile de cam
pioni republicani în 
rit,

Programjnd aceste 
ficiale spre sfîrșitul 
federația de specialitate a urmă 
rit obișnuirea sportivilor cu pre
gătirea pe două cicluri și supu 
nerea lor unui test serios, la ca
pătul fiecărui Sezon. Este o prac
tică folosită în întreaga lume, care 
a ușurat considerabil spectaculo
sul progres al performanțelor 
înot în ultimul depeniu.

Avînd în vedere că se află 
anul „europenelor", competiție 
care Liga Europeană de Natatie c 
organizează o dată la 4 ani, 
disputele de la Cluj urmau 
fere 
prim 
pelor 
zenta 
de la 
buchet de performanțe ale' sporti
vilor fruntași, ș; chiar a celor mai 
tineri, pe măsura condițiilor 
perioare de pregătire de care 
beneficiat în lunile do iarnă, 
putini au fost înotătorii care 
ultima vreme au făcut cu regula
ritate, ca în nici un alt sezon hi- 
vernal, cîte 9 antrenamente săp- 
tămînal însumînd cîteva zeci de 
ore petrecute în apă sau în sala 
de forță. Mai mult, o serie de re
zultate obținute de principalii 
noștri performeri cu opt săptă- 
mîni înainte în piscină (25 m) bră- 
ileana anunțau posibilități certe 
de ameliorare a unor recorduri

bazin scope-

întreceri o- 
lunii aprilie

selecționerilor ocazia 
trial pentru alcătuirea 
naționale ce ne vor 
la Balcaniadă, am așteptat 
campionatele republicane un

Ve stadionul Voința, din Capitală, 
un grup de tinere cooperatoare 
învață exercițiul de gimnastică (re
zistență specifică) din cadrul com

plexului.

DE LA NIVELUL
NOTEI 8

Pentru elevi, normele complexu
lui „Sport și sănătate" au fost ju
dicios corelate cu cele ale Minis
terului Educației și învățămîntului 
privind aprecierea nivelului de 
pregătire fizică a școlarilor, în așa 
fel îneît îndeplinirea baremului să 
corespundă notei 8. Ideea urmărită 
a fost aceea de a se evita unele 
paralelisme, iar — pe de altă parte 
— pentru a se putea integra com
plexul în programa școlară, dîn- 
du-se posibilitatea axării unor lec
ții de educație fizică pe trecerea 
normelor prevăzute în regulament.

în acest context, profesorul ca
pătă un cîmp larg de acțiune. Cu- 
noscînd posibilitățile unei clase, el 
își va putea planifica astfel orele, 
îneît să lucreze prioritar în dome
niile unde crede că ar fi deficitari 
Copiii : forță, viteză, rezistență, în- 
demînare. Foarte interesantă ni 
s-ar părea întocmirea unei statis- 
tlei a mediei rezultatelor clasei Ș> 
urmărirea ei în timp, pe parcursul 
unui trimestru sau al unui an. Ea 
ar butea da răspunsuri elocvente în 
privința eficienței complexului.

Desigur, în școală trebuie să se 
urmărească — printr-o pregătire 
judicioasă — depășirea haremurilor, 
tinzîndu-se spre notele 9 sau 10, 
fără să se facă, însă, din aceasta 
un scop în sine. Esențial ni se pare 
ea elevul să înțeleagă că norma re
prezintă — în ultimă instanță — un 
element al întrecerii cu sine însuși, 
cu propriile sale limite, că această 
luptă nu trebuie să înceteze, indi
ferent de cifra care a fost trecută 
pe brevet, de nota care a fost în
scrisă în catalog.

O întâlnire, la sediul C..T.E.F.S 
II "ov, cu trei prim-vicepreședinți de 
consilii orășenești, ne-a dat posibi
litatea să aflăm amănunte despre 
pregătirile care se fac pentru lan
sarea complexului „Sport și sănă
tate" pe teritoriul județului.

La Oltenița (prim-vicepreședinte 
— Vasile Chirea), „cartierul gene
ral" al complexului a fost stabilit 
pe stadionul Șantierului naval, 
care îi va găzdui în fiecare luni 
după-amiază pe cei dornici să se 
pregătească și să-și treacă norme
le. Concursuri, cu caracter experi
mental, au avut loc la școlile ge
nerale nr. 4 și 5, unde — cu puțin 
înaintea vacanței de primăvară — 
profesorii Paraschiv Cucu și Mihai 
Cazacu au ținut să-i testeze pe 
elevi, axînd două lecții de educație 
pe tematica acestui complex. O pri
mă concluzie : cele mai dificile par 
normele de rezistență; cele mai ac
cesibile acelea de forță. Deocam
dată...

Regulamentul complexului a fost

prelucrat 
fizică și 
sportive din Urziceni 
președinte — Mircea Tabarcea). De 
asemenea, au fost confecționate pa
nouri care să facă cunoscute nor
mele în școli, întreprinderi și pe 
stadionul orașului unde viitorii 
participanți la acțiune vor avea 
acces de două ori pe săptămină — 
luni (elevii) și miercuri (salariații 
din întreprinderi și instituții).

La Buftea (prim-vicepreședinte 
— Gheorghe Candea) întîiul nucleu 
al complexului a fost constituit pe 
lingă Grupul 
sesorul unei 
tcmice și cu 
tivitate. S-au 
cu venirea primăverii, baza de a- 
grement a acestei localități din 
apropierea Capitalei să ofere con
diții de trecere a normelor, 
mai pentru localnici dar și 
numeroșii bucureșteni care 
petrece aici week-end-ui.

cu profesorii de educație 
președinții asociațiilor 

(prim-vice-

școlar energetic, po- 
asociații sportive pu- 
bune rezultate în ac
iuat măsuri ca, odată

nu nu- 
pentru 

îȘi vor

O ÎNTREBARE UN RĂSPUNS

VIZITA MEDICALA
Regulamentul prevede, în 

obligatoriu, efectuarea vizitei 
cale la începutul fiecărui ciclu al 
complexului „Sport și sănătate", 
întrebarea care ni s-a adresat de 
mai mulți' cititori este :

mod 
rhedi-

„UNDE ȘI CUM TREBUIE FĂCUT 
ACEST EXAMEN?"

Ideal ar fi ca investigarea stării 
de sănătate a concurenților să fie 
făcută de o persoană specializată 
în materie, adică de un medic 
sportiv. Cum aceasta nu este posi
bil decît în unele locuri (destul de 
puține), „dezlegarea" de a lua star
tul într-un concurs o poate da 
orice medic, supunîndu-1 pe parti
cipant cîtorva probe de rutină : o 
scurtă anamneză, măsurarea ptilsu-

lui (în repans și efort) a tensiunii 
arteriale, ascultarea cardio-pulmo- 
nară, examinarea aparatului loco
motor, a ficatului ș.a. Aceasta se 
poate face fie într-un cabinet, fie 
la stadion, afectîndu-se un spațiu 
corespunzător și creîndu-se condi
țiile necesare. Pentru elevi și stu- 
donți, vizita medicală efectuată la 
fiecare început al anului de studiu 
poate determina dacă tînărul este 
sau nu apt să concureze la trece
rea normelor complexului.

O atenție deosebită se va acorda 
persoanelor î-n vîrstă, dornice să-și 
încerce forțele. La aceste categorii 
se recomandă aprofundarea exame
nului, în special al aceluia cardio
vascular.

Rubrică redactată de
Valeriu CHiOSE
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AGENDĂ ATLETICA H

• Recordul realizat duminică di
mineața pe stadionul Tineretului de 
către Tudor Stan (Dinamo) în pro
ba de aruncarea ciocanului, 68,14 in, 
reprezintă primul record național in
tr-o probă clasica din actualul sezon 
în aer liber. Duminică, pe locurile 
următoare s-au clasat : Frederich 
Schneider 64,58 m, Ion Iaru 60,80 m 
(record personal) și Nicolae .Bîndar 
57,06 m (r. p.). La aruncarea discului. 
Ion Zamfirache a objinut un rezultat 
bun, 57,42 m, îmbunătățindu-și cu 2 
centimetri recordul personal. înain
tea concursului de la București, arun
cătorii de ciocan au participat la o 
reuniune la Leselidze (U.R.S.S.). in 
cadrul căreia Fr. Schneider a obținut 
66,60 m.

• Iată cîștigătorii ultimelor probe
dtn cadrul concursului republican de 
probe neclasice și ștafete desfășurat 
la Timișoara : JUNIORI II : 200 mg : 
M. Șuteu (Șc. sp- Tg. Mureș) 26,6, 
ștafeta 800 m + 400 m + 200 ni + 
109 m : Liceul Central Experimental 
de Atletism Cimpulung Muscel 3:31.0; 
JUNIOARE II : 200 mg : Tamara De
liu (Șc. sp Olimpia. Craiova) 29,8 ; 
JUNIORI 1: 300 m: D. Tănase

(L.C.E.A- C-lung Muscel) 35,4, 3 000 m: 
M. Bistriceanu (Șc. sp. Olimpia Cra
iova) 8:32,0 ; 4 X 800 m : C.S.M. Cluj 
8:00,8; JUNIOARE I: 1 000 m: Na
talia Marin. (L.C-E.A. C-lung Muscel) 
2:58,6, 4 X 200 m : C. S. Școlar Bucu
rești 1 =46,8 ; SENIOARE : 2 000 m : 
Constanta Muzaș (Centrul școlar de 

“.........   SENIORI :
16:23,8

Chimie Ploiești) 6:30,0 ;
4 X 1 500 m : C.S.M. Cluj 
(Petre ARCAN).

strada 
mara-

• Recent, pe un circuit pe 
maior Coravu s-a disputat un 
ton redus (aprovimativ 27 km). Pe 
primul loc s-a clasat Nicolae Musta
ță (Dinamo), urmat de Dumitru Ni
colae (Metalul), I. Jager (C.S.O. O- 
radea), Constantin Ștefan (Dinamo), 
Aurel Scolobiuc (C.S.O. Suceava) și 
Ion Barbu (Farul Constanța). (N. N.).

e Concursul republican de probe 
neclasice și ștafete, desfășurat sîm- 
bătă și duminică la Timișoara, a 
deschis seria concursurilor de nivel 
republican din această primăvară. 
Sîmbătă și duminică, la Bacău va 
avea loc concursul republican de pri
măvară al Juniorilor de categoria a 
II-a.

și singurul rezultat care nu numai 
că îndeplinește, dar și depășește 
baremul (53,5) extrem de sever 
impus de F.R.N. pentru partici
parea sportivilor noștri la marea 
confruntare continentală. Nu e 
mal pu{in adevărat că în cele pa
tru zile de concurs oficialii au 
mai înregistrat si alte 8 recorduri 
republicane pentru seniori, juni
ori și copil; nici unul dintre a- 
cestea însă nu poate fi competitiv 
cu performantele de nivel inter
național.

Unii dintre campionii și record
manii țării au părut ieșiți din for
mă, nereușind nici pe departe să 
Se apropie măcar de cifrele an
terioare. Este cazul lui Octavian 
Resler, Anca și Daniela Georgescu, 
Mircea Holioiv, Iloru Gropșan, E- 
ugetj Aimer ș.a. Evoluțiile lor sub 
așteptări se datorează, în primul 
rîrid, unor greșeli în planurile de 
pregătire, sesizate chiar în luna 
februarie. în loc să urmeze 
normal de antrenament, 
sportivi și antrenorii lor âu 
eroarea de a micșora efortul timp 
de două săptămînj pentru â pre
găti în mod special... un concurs 
de verificare. Iar la Cluj, ei s-au 
prezentat cu minusuri serioase în 
ceea ce privește acumulările, con- 
curînd — în unele cazuri — chiar 
mai slab decît în vara trecută.

Ălțj doi înotători de frunte dă 
la cară toată lumea aștepta în a- 
ceste zile opțiuni fermă pentru 
C.E. nu s-au regăsit în nici un 
moment pe parcursul competiției- 
Este vorba de Anca Groza și Diet- 
mar Wetterncck, notați cu cifre 
cu mult sub posibilități. In cazu
rile lor, lipsa de rezistență ni s-a 
părut 
pildă, 
delfin 
pentru . 
două lungimi în 1:19,0! Iar WWt- 
temeck, după ce p. cîștigat 200 m 
mixt cu 2T7,1( la 1,3 sec de re
cordul țării) nu reușește decît 
5'01,5 pe distanta de 400 m mixt, 
cifră cu care resițeanul cîștiga p- 
ceastă probă în urmă cu trei ani(!).

Cu alte 
rigențe la 
al anului 
constituie 
alarmă pentru tehnicieni. Așa cum 
aminteam și în relatările noastre an
terioare, cîteva tinere 
(Mihaela Georgescu, 
ceanu, 
Costca) au progresat simțitor, re
alizing 
acestea 
ciențe 
cărora.

dudrepublicane. Dar 
sacul la pomul

E drept, acum cînd facem 
lanțul celei de a doua ediții 
competiției sîntem în măsură

cînd te 
lăudat...

cu

bl-
a 

să

și că 
să o- 
unui 
echi- 

repre-

ciclul 
acești 
comis

su- 
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Zeno Oprițescu, la cîteva clipe 
‘după stabilirea valorosului său re

cord (53,4) li 100 m liber.
Foto Ioan LESPUC — Cluj

subliniem stabilirea uneia dintre 
cele mai bune performanțe înre
gistrată vreodată de un 
român. Noul record pe 
de 100 m liber (53,4) realizat 
Zeno Oprițescu face cinste înotu
lui românesc și deschide proaspă
tului reprezentant al clubului 
Steaua frumoase perspective la 
CE. de la Viena. Este de altfel

înotător 
distanta 

de

evidentă. Anca Groza, de 
a început cursa de 200 m 
cu 1:10,5 pe prima „sută" 
ca să parcurgă următoarele

I.E.F.S. PE PRIMUL IOC LA CONCURSUL
REPUBLICAN UNIVERSITAR DE SCRIMA

Iași, în Sala sporturilor, in
tr-o organizație ireproșabilă, a a- 
vut loc ediția a 2-a a concursului 
republican universitar de scrimă, 
organizat la toate armele de Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui. Au 
tați din 
versitere

Conform previziunilor, proba de 
floretă a revenit lui Tudor Fetruș 
(I.E.F.S.) cu 4 victorii, urmat de 
doi reprezentanți ăi Politehnicii 
Timișoara, Paul Henter și Gheor
ghe Pordea, ambii cu cîte 3 vic
torii. I.E.F.S. a mai avut doj fi- 
naliști, pe Al. Fălticeanu și M. 
Golescu, ocupanții locurilor 5 și 6.

Ea floretă fete, o frumoasă sur
priză : pe locul I, Rodica Onu de 
la Universitatea. Craiova, cu 4 vic- 

j.torii, înaintea colegei de club, Da
ntela lonescu și a Evei ‘ Păllay de 
la Medicina Tg. Mureș, care n-au 
înregistrat 
Favorita 
Popescu 
pe locul 
voluția 
Stăncuîeșcu 
va).

Spada a fost dominată de Con
stantin Duțti (i.EF.S.), neînvins 
în turneul final (5 v.), înfr-o dis
pută foarte interesantă care i-a 
mai angajat, în principal, pe 
Gheorghe Fekete și Sergîu Costau

CU

un 
Ion
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I
I
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I
I
I

luat parte trăgători invi- 
principalele centre uni

ate țării-

cite 3 victorii.
Rodica Văduva- 
s-a clasat abia 
De remarcat e- 

proinițătoare a Metaniei 
(Universitatea Craio- 

ajunsă în finală.

decît 
probei. 
(I.E.F.S) 
5 (2 v.).

Poligonul Tunari a găzduit, zi
lele trecute, competiția internați 
onală de talere, „Cupa 1 Mai" — 
organizată de către clubul Olim
pia — la care au participat, pe 
lingă trăgători cu arma de vână
toare din tară și sportivi de la clu
bul N.I.K.E-, Ungaria și Școala 
sportivă Varna (Bulgaria). La am
bele probe, skeet și trap, pe pri
mele locuri s-au clasat, atft la ju 
niori cît și Ia seniori, taleriștii 
români. Trofeul a revenit clubu
lui Olimpia care a ocupat primul 
loc în ambele clasamente generale.

REZULTATE TEHNICE : trap
(talere aruncate din 
ori (200 talere) : 1. 
(Olimpia) 186 t, 2 
(Steaua) 180 t, 3.
(Steaua) 178 t. la juniori a cîști- 
gat M. Ispasiu (Olimpia) cu 130 ț 
(din 150) ; skeet (talere aruncate 
din turn) — seniori: 1. FI, Iur- 
cenco (Steaua) 190 t, 2. A. Sen- 
covici (Olimpia) 185 t, 3. C. Lo- 
ghiade (Steaua) 184 t, la juniori 
primul loc a revenit lui C. Pintl- 
lio (C.S. Baia Mare) cu 139 t (din

sânt) — seni-
St.
E.
A.

Popovici
Panduru

■ Marinescu

CUPA F.R. VOLEI"-0 NOUĂ COMPETIȚIE 
PENTRU ECHIPELE DIVIZIEI A

Echipele din Divizia A de volei 
iși continuă activitatea participînd la 
o nouă competiție, „Cupa F.R.V.", 
care urmează să se desfășoare în 3 
faze.

în prima fază, echipele masculine 
sînt împărțite în 3 serii și vor sus
ține turnee la B. MARE (Explorări 
B. Mare, „U“ Cluj și Politehnica Ti
mișoara), GALATI (C.S.U. Galați. U- 
niversitatea Craiova și Viitorul Ba
cău) între 3 și 5 mai, și BUCUREȘTI 
(Steaua, I.E.F.S. și Rapid) pe 2, 4 și 

8 mai.
Primele două echipe clasate in fie

care serie se califică în turneul pen
tru locurile 1—6, programat în aer 
liber la Mamaia. între 26 august și 
1 septembrie. Celelalte trei formații, 
cărora li se adaugă promovatele în 
prima divizie (2). vor lua parte la 
turneul pentru locurile 7—11, găzduit 
de una dintre localitățile promovate
lor. La capătul acestei a _ doua faze, 
echipele clasate pe ultimele două 
locuri în turneul 1—6, retrogradează 
in turneul 7—11, iar primele două 
din acesta din urmă promovează in 
prima grupare, în această configura
ție echipele fruntașe vor susține faza

a treia a 'competiției (22 septembrie 
— 24 noiembrie), sub formă de etape 
săptămirtale. tur-retur, cîștigătoarea 
obținînd „Cupa F. R. Volei". In a- 
celași fel vor continua întrecerea și 
echipele din grupa a doua, învingă- 
toarea primind un trofeu de conso
lare. La feminin, turneele primei faze 
sînt programate la CRAIOVA (Peni
cilina Iași, Farul Constanța. Univer
sitatea Craiova, C.S.M. Sibiu, Uni
versitatea Timișoara), în perioada 
3- 7 mai, Și BUCUREȘTI (Rapid, 
Dinamo, Constructorul, I.E.F.S. și 
Medicina) pe 2. 4, 8, 11 și 15 mai. 
Pentru faza a doua, programată tot 
lâ Mamaia (23 august — 1 septem
brie), în turneul pentru locurile 1—6 
se califică primele 3 clasate in serii, 
iar în turneul pentru locurile 7—12 
celelalte formații, cărora li se adau
gă. ca și la băieți, echipele ce vor 
promova în divizia A.

Faza ă treia, în care calificarea se 
face după aceleași criterii ca în ca
zul echipelor masculine, se desfășoa
ră după același sistem și în aceeași 
perioadă ca la băieți. Participarea 
este obligatorie.

de puncte. 
Iași (23) 
(18), Uni- 

Metlicina

de la Politehnica Timișoara, 
cîte 4 și respectiv 3 victorii.

în fine, la sabie din nou 
învingător care s-a detașat, 
Nicolae de la Politehnica Iași (5 v.l.
Da altfel sabrerii ieșeni au domi
nat proba, reprezentanții Politeh
nicii ocupînd primele trei locuri: 
pe 2. Dan Fopescu (4 v.), pe 3 Vic
tor Olarii (3 v.).

în clasamentul general, pe clu
buri, locul I a fost ocupat de se
lecționata I.E.F.S. cu 23 
urmată de Pol tchniea 
Politehnica Timișoara 
versitatea Craiova (13),
Cluj (11) si Medicina Tg. Mureș (0).

Sabrerului Dan Popescu i s-a 
decernat o cupă oferită de UASCR, 
pentru cel mai tehnic sportiv al 
concursului.

Dumitru DIACONESC'U -coresp. 
județean

N R. Ca și la ediția precedentă, 
la concurs au fost invitați ntimai 
serimeri aparținind cluburilor u- 
nîversitare, deși sugerasem ca par
ticiparea Să fie mai largă, să in
cludă și serimeri Studenți de la cele
lalte cluburi sportive. Așa, iată con
cursul a avut din nou un caracter 
mult prea îngust, tiefîihd în mă
sură Să ofere o imagine de an
samblu asupra valorii scrimerilor 
studenți, â celor prezenți la lași 
dar și a altora care activează în

150) Clasament general pe echipe 
(concursul internațional) : 1. O- 
limpia 24 p, 2. N.I.KE. Ungaria 
12 p. 3. Școala sportivă Varna 8 p; 
clasament general pe cluburi: 
1. Olimpia 38 p, 2. Steaua 28 p, 
3. C.S. Baia Mare 13 p, 4. Clubul 
Vînătorilor Timisoara 5 p, 6. A.S. 
Unirea Joița 4 p.

sfera performs înței. O participare 
mai largă la acest concurs republi
can universitar ar fi oferit prile
jul cunoașterii stadiului de pregă
tire actuală a acelor trăgători sus
ceptibili de selecționare în loturile 
reprezentative sau în cel olimpic, 
ar fi servit 
ril noastre 
diția a 3-a 
Ministerul 
iritatului) vor ține seama de su
gestia noastră și printr-un alt re
gulament vor spori eficiența între
cerii,..

mult mai bine mișcă- 
sportive. Poate, la c- 
organizatorii (în speță, 
Educației și învăță-

cuvinte, prea multe co- 
primul examen serios 

și acestea trebuie să 
un serios semnal de

înotătoare
Valeria Vlăs-

I.igia Anastase.scu, MihaeJa

recorduri promițătoare $î 
îhsă vădesc serioase defi- 

de ordin tehnic, datorită 
cel puțin deocamdată, sîn

tem nevoiți să urmărim cu cir
cumspecție saltul lor calitativ.

Adrion VAS1UU

ntca las! (în tur 1—3). C.S.M. Suceava
— C.S.U. Brașov (4—3). C.S.M. Delta 
Tulcea — Silvartia Șimleui Silvaniel 
(3—1), Alumina Oradea — Electra Bucu
rești (1—3). la masculin, CorVirtul Deva
— Universitatea București (3—1), Spar
tan BucnireStl — Medicina Tg. Mureș 
(3—0), C.S.U Galați — Voința M. Cine 
(3— li ț| Voința Brașov — Universitatea 
Iași (0—3). la feminin. Câștigătoarele 
dublelor intllniri se califică în turneul 
final al barajului.

NATATIE. Incepînd astăzi,
timp de 7 zile va avea loe In Capitală 
cursul de perfecționare a antrenorilor 
de înot, polo șl sărituri din întreaga 
țară, s ECHIPA NAȚIONALĂ de polo 
va participa intre 2 și 7 mal la un tur
neu internațional ce Se va desfășura la 
Varna.

VOLEI Biroul F.R. Volei a hotărit 
ca transferurile la toate nivelele pe 
1974 să se facă Intr-o singură perioadă 
de transfer : 1 august — 1 septembrie, 
în noua competiție care urmează să în
ceapă în primele zile ale lunlj viitoare, 
„Cupa F.B. Volei", pot fi folosiți și 
sportivii care au depus formele de 
transfer la federație (de altfel competi
ția se desfășoară pe bază de tabele vi
zate de F.R.V.). * LOTUL NAȚIONAL 
FEMININ, care se pregătește pentru 
Campionatul balcanic, programat intre 
29 mal și 2 Iunie la Atena, va susține 
în deplasare cîteva partide amicale cu 
echipele Ungariei (5—11 mai) și R. D. 
Germane (20—26 mai) • REPREZENTA
TIVA MASCULINA a țării noastre va 
întîlni, în cadoti unui turneu programat 
la Pitești în preajma Balcaniadei de Ia 
Atena, formațiile Ț.S.K.A. Moscova, 
cîștigătoarea Cupei campionilor euro
peni, Steaua București, precum și Selec
ționata secundă a României, alcătuită 
din jucătorii de rezervă ai lotului o 
Echipa feminină C.F.V. Penicilina Iași 
efectuează un turneu lă Chișinău, între 
23 și 27 aprilie « DUMINICA SE DES
FĂȘOARĂ MECIURILE RETUR ale se
mifinalelor barajului pentru calificarea 
in prima divizie a țării. Iată programul 
întîlnlrilor : Petrolul Ploiești — Politeh-

SCRIMA Prcf. Tănase Murcțanu. 
maestru emerit, al sportului, fost eoni- 
ponent al echipei de floretă a Rnmâ* 
mei. campioană mondială la Montreal 
(1967), va îndeplini funcția de antrenor 
coordonator al loturilor de floretă (băr
bați și femei), spadă și sabie. în ședin
ța în care a fost anunțată această in- 
vestiturâ s-â relevât rolul major avut 
de profesorul Tănase Mureșanu ia „mon- 
dialbfe“ de la Istanbul în îndrumarea 
antrenorilor repartizați pe probe și 
chiar a sportivilor noștri • CA.MPIO- 
NATUL ORAȘULUI BUCUREȘTI la flo
retă masculin, competiție rezervată se
niorilor, a reunit la start 36 de părticH 
panfi. în urma disputelor, clasamentur 
arată astfel • t Mihai ’pu (Steadâ) 5 v; 
2. G. Urscvici (Prog.) 3 v (17:19): 3. P. 
Buricea (Șc. sp. nr. 3 v (19 :20); 4. 
Gh. Burlea (Prog) 2 v. 6 Al Ioneseu 
(I.E.F.S.) 1 v; 6. b, . Constantineseu
(I.E.F.S.) D v. De remarcat absență d‘h 
acest „sextet'1' a steHștilor C. Nlculescu, 
M. Bănică și P. Cursaru. care, totuși, 
au îndeplinit baremul de călificâr? și 
vor lua parte la finala pe țară â cam
pionatului național

JUDEȚUL IAȘI ARE MARI
(Urmare din pag. I)

în pauze, după un început promițător 
a cunoscut stagnări și în Unele uni
tăți, chiar regres.

La ediția de iarnă a marii compe
tiții cu caracter de masă, care este 
„Cupa Tineretului", au fost organizate 
întreceri la tenis de masă și șah în 
toate unitățile sportive din județ, dar 
numărul celor angrenați in această ac
tivitate a fost mult sub posibilități, 
în privinja startului în ediția de 
vară a „Cupei Tineretului" lucrurile 
sînt destul de întârziate, deoarece nu 
s-a acționat mai energic și nu s-a 
profitat de timpul favorabil pentru 
organizarea de activități în aer liber. 
LA DOUA SAPTAMÎNI DE LA 
DATA LA CARE ÎNCEPUSE ACȚIU
NEA, ÎN NICI O UNITATE SPORTI
VA IEȘEANĂ NU SE ÎNTREPRIN
SESE ÎNCĂ NIMICț

In județul Iași, așa cum arăta tov- 
Petre Mîlcomete în cuvintul său, mai 
bine de jumătate din populație n-a 
împlinit încă vîrsta de 30 de ani, în 
județul in care își desfășoară munca 
peste 400 de profesori de educație fi
zică și alte cadre tehnice, există încă 
foarte multe posibilități pentru mai 
bine, pentru asigurarea unei activi
tăți susținute, continue.

ir
In ceea ce privește activitatea spor

tivă de performanță, în concluziile 
controlului colectivului C.N.E.F.S. 
s-au arătat principalele realizări în
făptuite în cadrul celor 8 cluburi (în
tre care 6 polisportive și 2 pe ra
mură de sport — Penicilina volei 
fete și Politehnica — fotbal), al șco
lii sportive, al celor trei centre de 
inițiere-ant.renament, al liceului cu 
secție de atletism, al facultății de e- 
ducație fizică. Din analiza repartiției 
secțiilor și grupelor pe ramuri de 
sport reiese o situație relativ echili
brată, cu o oarecare pondere spre 
jocurile sportive, dar cu tendință și

7
preocupări în perspectivă pentru dez
voltarea ramurilor sportive individua
le cu pondere în programul olimpic 
(scrimă, atletism, box, lupte, tir), 
în anul 1973 sportivii ieșeni au cîș- 
tigat 34 de titluri de campioni repu
blicani, un titlu de campion balcanic, 
au stabilit 9 recorduri naționale și au 
avut 110 sportivi selecționați în dife
ritele loturi republicane. DIN CEI 
27 DE SPORTIVI NOMINALIZAT! 
PENTRU J. O- ’76 AU MAI RAMAS 
20, DINTRE CARE DOAR UNUL ÎN 
GRUPA A (Dan Irimiciuc — sabie), 
5 în grupa B și 14 în grupa C. Față 
de numărul mare de elevi (55 000), 
de studenti (24 000). REZULTATELE 
ÎN ANSAMBLUL LOR, NU POT FI 
CONSIDERATE CA SATISFACA- 
TOARE FE LINIA SPORTULUI DE 
PERE'ORMANȚA, mai ales că la o 
analiză exigentă doar puțini, chiar 
toarte puțini dintre sportivii ieșeni 
dovedesc o valoare corespunzătoare 
pentru marile competiții internaționa
le și mai ales pentru Jocurile Olim
pice.

La unii indicatori de bază Lașul 
Se situează slab : LOCUL 13 LA TI
TLURILE DE CAMPIONI REPUBLI
CANI, LOCUL 12 LA RECORDURI, 
ceea ce este departe do a corespunde 
posibilităților materiale, tehnice și 
umane ale

Pentru a 
de calitate 
sporturilor 
că este absolut necesară sprijinirea 
cu prioritate, pe toate planurile, a 
cilorva ramuri sportive. Spre exem
plu, mari posibilități de dezvoltare 
au atletismul, scrima, voleiul fete și 
încă alte 4—5 ramuri sportive, în așa 
fel ca nivelul performantelor să poa
tă atinge o clasă internațională. A- 
ceasta derivă din însuși documentul 
de partid care arată că C.N.E.F.S-, 
organizațiile și instituțiile cu atribuții 
în domeniul sportului, federațiile și 
cluburile sportive iși vor concentra 
principala atenție în vederea dezvol
tării ramurilor sportive care au po
sibilități și perspective reale de afir
mare, cu o ponderă însemnată in pro-

POSIBILITĂȚI

materiale, 
județului, 
putea fi înregistrat saltul 
dorit. în special pe linia 
olimpice, s-a concluzionat

gramul Jocurilor Olimpice, ăl cam
pionatelor mondiale și europene.

Colectivul de control al C.N.E.F.S. 
a apreciat, de asemenea, că va tre
bui valorificată cu mai multă efici
ență forja științifică (medicină, psi
hologie, biochimie, mecanică etc.) pe 
care o are lașul, important centru 
științiiic-culturâl al țării.

Pe un drum bun se. situează fa
cultatea de educație fizică din ca
drul Universității ieșene, noul decan 
cont Alexandru Merică, maestru al 
sportului, reușind să schimbe optica 
celorlalte cadre didactice față de ac
tivitatea de performantă, in lumina 
prevederilor Hotărîrii Plenarei parti
dului : „I.E.F.S., facultățile de edu
cație fizică vor selecționa tineri ta- 
lentâți, cu reale aptitudini pentru a 
deveni sportivi de performanță, vor 
asigura pregătirea lor diferențiată, 
în sirînsă legătură eu cerințele pre
dării și practicării educației fizice și 
sportului". în prezent majoritatea stu
denților facultății de educație fizică 
au devenit sportivi de performantă, 
dar este încă un drum de parcurs 
pină la a se atinge rezultatele cele 
mai înalte-

Este de dorit ca cei 490 de profe
sori de educație fizică din județ să 
facă mai mult pe linia activității 
sportive, inspectoratul școlar să-i a- 
jute și să-i îndrume mai serios, pen
tru a putea fi Valorificată priceperea 
și puterea de muncă, dragostea pen
tru sport a acestor cadre de specia
liști. Ar fi foarte bine dacă fiecare 
catedră de educație fizică din învă- 
țămîntul superior, în cadrul unui plan 
general, și-ar stabili cu prioritate 
sprijinirea a 1—2 ramuri sportive.

Realizarea integrală a obiectivelor 
— Ji posibilități există ! — Va putea 
conduce la o și mai rapidă impulsio
nare a activității sportive, de masă 
și de performanță, in municipiul Iași, 
in întreg județul. Va trebui insă mai 
multă muncă, mai multă răspundere, 
exigentă și pentru activitatea fiecă
ruia, pentru cea a tuturora. lașul 
are posibilități mari, pe care trebui» 
să Ie valorifice !
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JOCURI DE PREGĂTIRE ALE DIVIZIONARELOR A

„Competiția speranțelor44 — 
un laborator de jucători 

pentru eșalonul performanței 
• La startul primei ediții se vor alinia 24 de echipe impărfite in trei serii

Profitînd de întreruperea campionatului, foarte multe echipe ale pri
mei noastre divizii au susținut sîmbătă și duminică jocuri de verificare. 
Rezultatele nu pot fi convingătoare, desigur, avînd în vedere că unele 
dintre echipe n-au putut beneficia de toți titularii, unii convocați în 
loturile reprezentative, alții indisponibili.

Prezentăm mai jos cîteva dintre rezultatele acestor amicale.
SELECȚIONATA DE TINERET 

(sub 23 de ani) — STEAUA 6—5 
(4—2) Multe goluri, răsturnări de 
scor, faze de calitate, iată atribu
tele partidei de verificare dintre 
Steatîa și Selecționata de tineret 
(sub 23 de ani) de duminică di
mineața, de pe stadionul Steaua. 
Selecționabîliî au fost aceia care 
au controlat jocul în prima parte 
a partidei, dispecerul Moldovan pu- 
nîndu-i în poziții clare de gol pe 
V. Mureșan și Mulțescu, care s-au 
dovedit deosebit de incisivi. După 
pauză, inițiativa a trecut de par
tea formației Steaua, al cărei „di
rijor", Dumitru a pregătit multe 
acțiuni ofensive. Au marcat : Mu
reșan (min. 4 și 37), Mulțescu (min. 
20 și 82), Ion Ion (min. 43) și G. 
Sandu (min. 75) pentru selecționa- 
bili, respectiv, Dumitru (min. 25), 
Năstase (min. 38), Ton Ion (min. 
52), Dumitriu IV (min. 53) și Tă- 
taru (min. 62).

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Ștefan (min. 60 Ursache) — Gli- 
gore, G. Sandu, Sătmăreanu II, 
Poraschi — Bolonl (min. 46. FI. 
Marin). Moldovan (min. 46 Chi- 
liâîa) — Atodireseî, Mulțescu, V. 
Mureșan, Ion Ion (min. 46 Năs
tase).

STEAUA: Coman. (min. 46 Ior- 
dache) — Sătmăreanu (min. 70 
Marinescu), Smarandache, Ciuga- 
rin, N. Ioneșcu — Dumitriu IV, 
Dumitru — RăducanU, Tătaru, Năs
tase (min. 46 Ion Ion), Radu.

A arbitrat foarte bine Chîriae 
Manușaride.

Pavel PEANA

DUMINICĂ, In capitală, in divizia a
Partidele din Capitală din ca

drul etapei a XXIV-a a Diviziei 
A se vor disputa duminică după 
următorul program: Steaua — 
Steagul roșu, pe stadionul Steaua, 
dd la ora 11.30; Dînamo —- Poli-

MECIUL POLITEHNICA TIMIȘOARA-

DINAMO — RAPID 2—1 (0—1). 
Sîmbătă după-amiază, în prezența 
a peste 5 000 de spectatori, s-au 
întîlnit pe stadionul Dinamo, în
tr-un meci de verificare, formați
ile Dinamo și Rapid. Jocul a fost 
interesant, cu multe faze de poar
tă, răsplătite cu aplauze. Mai ins
pirați la finalizare, dinamoviștii 
au cîștigat cu 2—1 (0—1), prin go
lurile înscrise de Sălceanu (min. 
65) și Custov (min. 70). Pentru Ra
pid a marcat Bișniță (min. 11).

DINAMO: Constantinescu (min. 
46 Cavai) — Lucuță, Banclu, M. 
Marian, Deleanu (min. 46 Fl. Du
mitrescu) — Cheran, R. Nunweil- 
ler — Sălceanu, Gojgaru, Duml- 
trache, Custov.

RAPID: loniță (min. 46 Roșea) 
— Pop, Niță, Grigorăș, Iordan — 
Pleșoianu, Săvu — Năsturescu, Rîș- 
niță, Manea, Petrfeanu (min. 46 M. 
Stelian).

MUREȘUL DEVA — JIUL PE
TROȘANI 0—1 (0—1). Joc foarte 
frumos, cu faze spectaculoase la 
ambele porți. Petroșenenii s-au do
vedit mai clari în acțiunile ofen
sive, dar nu au înscris decît o sin
gură dată, prin Suciu (min. 37).

Ion JURA, coresp.
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

F. C. ARGEȘ 2—0 (2—0). Partidă 
deosebit de utilă, sîmbătă, pe sta
dionul Tineretului din orașul de la 
poalele Tîmpeî. Partidă utilă, pen
tru că cel doi antrenori au rodat 
foarte mul ți jucători cu gîndul lă 
eventuale titularizări. Mai insîs- 
tenți în acțiunile ofensive, stegarii 

tehnica Iași, ne stadionul Dinamo, 
cu începere de la Ora 16,30.

întîlnirea de tineret-rezerve 
Steaua —- Steagul roșu se va juca 
duminică, de la ora 9,00. pe tere
nul II din Complexul sportiv 
Steaua, iar cea dintre formațiile 
Dinamo — Politehnica Iași se vă 
disputa pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Măre (ora 14,30), în 
deschidere- la partida de seniori. 

au cîștigat cu 2—0 ambele goluri 
fiind înscrise de Pescaru (min, 9 
și 36) din acțiuni frumoase, co
lective.

Carol GRUIA, coresp. jud.

A. S. ARMATA TG MUREȘ — 
C.F.R. CLUJ 3—2 (l—1). Meci
foarte echilibrat pe noîil. teren al 
formației locale de lingă baza nau
tică de pe malul Mureșului. Pen
tru echipa locală au înscris Mu
reșan (de două ori) și Nâghi, iar 
golurile clujenilor au purtat sem
nătura lui Țegean,

C. ALBU, coresp.

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—1 (1—1).
Partida s-a desfășurat, sîmbătă, 
Ia... Cîmpina. După un joc viu

Partide internaționale amicale*

TURNEUL ECHIPEI BRAZILI
ENE VICTORIA RIO BRANCO, 
în primul joc disputat în țâra 
noastră, vineri, echipa sud-ameri- 
cană a întîlnit la Timișoara formația 
locală Politehnica. După un joc 
spectaculos, urmărit de aproxima 
tiv 10 000 de spectatori, fotbaliștii 
români au învins cu 1—0 (0—0) 
prin golul înscris de Covalcîr 
(min. 61). Duminică, fotbaliștii 
brazilieni au evoluat lă Arad în 
compania formației locale U.T.A 
Deși arădenii nu au beneficiat d° 
Iorgulcscu, Kun și Broșovschi — 
plecați cu echipa națională în tur
neul de peste ocean •— ei au ob

DUBLĂ ÎNÎIW Of JUĂiîOR! SPBRTBI S«KSC
HLSSĂ (0. F. GfOmiĂ)

Pe stadionul Politehnica. din 
Capitală, s-au disputat Săptămîna 
trecută, în cuplaj, două meciuri a- 
micale internaționale de juniori, 
în primul joc, s-au întîlnit echi 
pele de juniori II ale formațiiloi 
Sportul studențesc (antrenor D 
Popescu) și -Hessa. Juniorii vest- 
germani au dominat în prima re
priză, reușind să înscrie de două 
ori prin Orth (min. 13) și Richfet 
(min. 28). La reluare. juniorii 
bucureșteni au dominat cu auto 
ritate, au ratat ocăzii clare, pen 
tru ca, abia în finalul partidei, să 

disputat. în care Ieșenii s-au do
vedit mai deciși în acțiuni, Poli
tehnica a cîștigat prin golurile 
marcate de Simionaș, pentru bucu- 
reșteni înscriind M. Sandu.

C. VIRJOGHIE, coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
PETROL ti L PLOIEȘTI 2—1 (1—0). 
întilnire agreabilă, plăcută, urmă
rită de aproximativ 8 000 de spec
tatori. în prima parte, jocul a fost 
mult mai frumos decît cel din re
priza secundă, influențat vizibil de 
desele înlocuiri. Oblemenco a des
chis scorul în min. 37, din penalty, 
Pisău a egalat în min. 70, iar în 
penultimul minut de joc Ivan & 
asigurat Victoria echipei craio- 
vene.

Șt. GURGUI, coresp. jud.

ținut o victorie comodă cu 4—1 
(3—0), Autorii golurilor boînidt 
(min. 3 și 11), Pojoni (min. 44 și 
74), respectiv Dîrman (min. 89).

VICTORIA CĂREI — F.C. HANSA 
BOSTON 1—1 (0—!)• Reușit meci 
amical, duminică, la Cărei, unde 
echipa locală a întîlnit o puter
nică forrhație clasată pe locul 7 
în campionatul R.D.G.

După un joc echilibrat, după ce 
oaspeții au deschis scorul prin 
Kaube (min. 20), gazdele au reu
șit egalarea prin Naghî, în min. 58.

E. HERMAN — coresp.

egaleze situația, prin golurile 
marcate de Stelian (min. 63) și 
Draht (min. 76 autogol).

în partida vedetă, s-au întîlnit 
primele formații de juniori ale 
celor donă cluburi- Elevii antre
norului M. Ciomoavă au practicat 
un fotbal de calitate, cu execuții 
tehnice de finețe, cele trei goluri 
înscrise fiind opera unor acțiuni 
bine concepute Scor final: 3—0 
(1—6) pentru Sportul studențesc, 
prin golurile marcate de Dineă 
(mirt. 38); Ispir (min. 63) și CioA- 
că (mih. 70).

Recenta plenară a Comitetului 
federal a avizat favorabil organi
zarea unei importante întreceri re
zervate juniorilor, „Competiția spe
ranțelor", finanțată în întregime 
de forul nostru de specialitate. 
Despre această nouă competiție, 
binevenită, s-a mai scris, eșalonul 
juniorilor resimțind acut nevoia 
unei întreceri puternice, echilibra
te, dirze, de un bun nivel tehnic 
(față de actualul campionat, diluat, 
desfășurat într-un anonimat depri
mant), care să constituie un adevă
rat laborator de formare a unor 
tineri jucători de valoare, atît de 
necesari fotbalului nostru de per
formanță. Aceasta a fost, de alt
fel, rațiunea care a stat la baza 
înființării „Competiției speranțe
lor*, al cărei start se va da Ia 25 
august.

— Va fi, în ultimă instanță, o 
întrecere rezervată celor mai buni 
juniori din țară,' .„virf urilor" aces
tora — afirmă Ion Alexârtdreăcu, 
secretar general al FRF, Am con
siderat că. pînă la 16 ani, se pot 
cunoaște bine care sînt juniorii cu 
adevărat înzestrați pentru a deve
ni jucători de performanță. Era o 
necesitate ca acestor talente să li 
se asigure — între. 16—18 ani — 
un program INTENSIV de pregă
tire. avînd ca principale obiective 
dezvoltarea capacității de efort, _ a 
calităților motrice, prin solicitări 
maxime, îmbunătățirea substanția
lii a tehnicii și tacticii în condiți
ile unei concepții moderne de joc, 
asigurarea unor competiții — inter
ne ți internaționale — superioare, 
cu număr mai măre de jocuri cel 
puțin 38 anual; Acesta este în 
mare, scopul noii competiții care,, 
nouă fiind, Va necesita, desigur, 
îmbunătățiri ce Vpr fi făcute din 
tners, pe parcursul fiecărui an...

Un subiect — ce echipe Se vor 
alinia la startul primei ediții a 
acestei întreceri — a suscitat nu
meroase discuții. Pînă la urmă, ți- 
nihd cont de baza materială exis
tentă a fiecăruia dintre solicitanti, 
F.R.F. a decis că printre cele 24 de 
participante să se numere repre

5; Azi-noapte (oro 1 la București), pe stadionul Velez Sarsfield din țs 
Buenos Aires s-a disputat întîlnirea internațională amicală dintre repre- 
Tentativele Argentinei și României.

f; Din cauza orei tirzii, nu putem publica rezultatul partidei. In nu- g 
mărul nostru de miine vom reveni cu amănunte asupra desfășurării

;§ jocului, de la trimisul nostru la această partidă.

zentantele divizionarelor A (18), ale 
celor patru cluburi de fotbal din 
Divizia B (Gloria Buzău. F. C. Ga
lați, F C. Bihor și Șoimii Sibiu), 
plus Metalul București și Progre
sul București, echipe la care se 
muncește, de ani de zile, cu pa
siune și folos pentru promovarea 
unor jucători de valoare.

Iată, de altfel, cum au fost al
cătuite cele trei grupe ale între
cerii- SERIA I : Politehnica lași, 
Sport Club -j- Liceul de fotbal Ba
cău, Dinamo București, Steaua, 
Gloria Buzău, F. C. Galați, F. C. 
Constanta, Rapid Bucurețti, SERIA 
A II-A: Progresul București, Me
talul București. Petrolul. F. C. Ar
geș. Universitatea Craiova, Șoimii 
Sibiu, Steagul roșu, Sportul studen 
țese: SERIA A IlI-a : U.T.A..
„Poli" Timișoara, C.S.M, Reșița, 
„U“ Cluj. C.F.R. Cluj, F. C- Bi
hor, Jiul Petroșani și A.S.A. Tg. 
Mureș.

Asupra multora dintre detaliile 
organizatorice ale acestei întreceri 
vom mai reveni. Deocamdată, a- 
raintim doar că, intre 1 aprilie și 
1 iunie, se Vor face nominalizările 
de jucători, după care se va orga
niza o tabără la mare. Primele 
două tururi ale competiției — în
tre 25 august și 24 noiembrie- Vom 
face, însă, cîteva referiri la două 
dintre principalele probleme ale 
competiției, de rezolvarea cărora 
va depinde în foarte mare măsură 
succesul ei.

Este vorba, în primul rind, de 
nominalizările, celor 18 jucători ai 
fiecăreia din cele 24 de echipe. Re
gulamentul „Competiției speranțe
lor" permite acestor echipe să le
gitimeze jucători falentați și de la 
alte, 'asociații, de pe o rază apropiată. 
Alcătuirea loturilor trebuie făcută 
însă cu mare atenție, în urma u- 
nor verificări minuțioase, cu cola
borarea asociațiilor de la care pro
vin respectivii jucători nominali
zați.

Cit privește, pe cei 24 de antre
nori — pe umerii cărora va apăsa 
marea obligație de a face clin 
..Competiția speranțelor" o verita

bilă rampă de lansare spre primul 
nostru eșalon a unor elemente de 
certă valoare —, F.R.F. va trebui 
să cîntărească bine înainte de a 
se opri asupra celor 24 de nume.' 
Considerăm, și credem că nu gre
șim, că nu trebuie.. uițați tocmai 
Cei care au o mare experiență in
activitatea cu juniorii, cei care 
și-au făcut un crez din munca n- 
ceasta neobosită și anonimă și pe 
care in fond, îi recomandă cu pri
sosință o serie de rezultate rem-ar- 
cabile în privința depistării, instru
irii ți promovării unor jucători de 
valoare.

Laurențiu DUMITRESCU

MilNE. TRAGEREA LA SORTI 
A MECIURILOR 

DIN „CUPA ROMÂNIEI"
După cum am mai anunțat 

mîine va avea loc, la sediul F.R.F., 
tragerea la sorți a meciurilor din 
sferturile de finală ale „Cupei 
României". Reamintim echipele 
rămase în competiție: C. S. Km. 
l’ilcea, deținătoarea trofeului. 
Steaua, U.T.A., .Hui, Foii. Timi 
șoara, A.S.A Tg. Mureș, „U" Citii 
și Delta Tulcea.

Partidele din Sferturile de fina
lă se vor disputa — pe terenuri 
neutre, care vor fi stabilite de 
comun acord de reprezentanții 
echipelor respective — în ziua dd 
15 mai.

Meci amical, aii în Capitala
PROGRESUL -

CERNOMOREȚ BURGAS
Astăzi, pe stadionul din sir.

Dr. Staieovici. Progresul Bucu
rești întâlnește, într-un meci ami
cal, formația Cernomoreț Burgas, 
lidera uneia dintre seriile Divi
ziei B din Bulgaria.

Partida va începe Ia ora 16,30.

PETROLUL SE DISPUTĂ SlMBĂTĂ
Meciul Politehnica Timișoara — 

Petrolul, contînd pentru etapa a 
XXIV-a a Diviziei A. se va dis
puta sîmbătă. cu începere de la 
drâ 16,30. . . ,

întîlnirea va fi transmisă _ în di
rect de studioul de televiziune.

• in patru serii, liderii conduc cu un singur punct 
avans ® Egalitate in fruntea seriilor, I, VI și W 
® Relonul Săvinești a mai făcui un pas spre Divizia B

IN DIVIZIA C, DISPUTĂ STRiNSĂ PENTRU INTHETATE
SERIA I SERIA A IV-o SERIA A VII-A SERIA A X-a

II» imfSMI Mid III OlMttS:
PB8GRIS01 — WIB

Duminică. în deschiderea par
tidei de Divizia B. Progresul 
București — Electropulere Cra
iova, Va avea loc un interesant 
meci de old-boys. Foștii jucători 
ăi Progresului se vor întîlni cu 
colegii lor de generație de lă Ra
pid.

Constructorul Botoșani 
Cristalul Dorohoi 
Unirea Iași
Metalul Rădăuți 
Dorna V. Bornei 
Avlntul Frasin
C.S. Botoșani

— Danubiana Roman
— Sp. muncitoresc șv.
— Minerul G. Humorului
— A.S.A. Cîmpulung
— Nicolina lași
— Constructorul iași
— Forestâ Fălticeni

(Corespondenți : T. Ungureanu, I.

LOTOPRONOSPORT

AZI ARE LOC TRAGEREA 
"SPECIALA LOTO A 

primăverii din
23 APRILIE 1974

• Tragerea specială Loto a Pri
măverii are loc astăzi, la Bucu
rești, în sala clubului finanțe- 
bănci din strada Doamnei ^nr. 2 
cu începere de la ora 18.15,

• După tragere va rula fil
mul artistic „Torino Negru" pro
ducție a studiourilor italiene.

• Panoul cu rezultatele tra
gerii va fi transmis la televiziune 
în cursul serii.

• Depunerea biletelor cîști- 
gătoare se va face pînă în ziuă 
de 27 aprilie 1974, ora 13. în ora
șele reședință de județ si pinâ 
vineri 26 aprilie 1974, la ora 13. 
îh celelalte localități.

• Omologarea ciștigurilor se va 
efectua în ziua de 3 mai 1974.

• Toți cîștigătorii de autotu
risme și excursii vor fi înștiințați 
în scris asupra datei ridicării auto
turismelor și a datei organizării 
excursiilor.

• Tragerea Pronoexpres de 
mîine va îi transmisă din studio
ul de televiziune cu începere de 
la ora 19.10,
CÎSTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 17 APRILIE 1974

EXTRAGEREA I : Cat, 1 1 va
riantă 10% a 56.740 lei ; cat. 2 : 1 
var. 5O’/o a 16.688 lei, 2 var. 
25% a 8.344 lei și 7 var. lO’/o a 
3.338 lei ; cat. 3 : 9,95 ă 5.703 lei ; 
eat 4: 62,60 a 906 lei ; cat. 5 : 
146,35 a 388 lei; cat. 6: 4.618 a 
40 lei.

EXTRAGEREA a Jl-a: cat B: 
7,20 variante a 11.657 lei ; eat. C : 
32 65 a 2.571 lei; cat. D: 1.495,55 a 
60 lei; cat.’ E: 104 a 200 lei; cat. 
F; 2.315,80 a 40 lei.

Report categoria A: 171.661 lei.
Ciștigul de 56740 lei de la ca

tegoria 1 jucat 10% a fost obținut 
de Minda Trăilă din comuna Cia- 
cova. județul Timiș

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

2—3 (2—2) 
J-0 (1—0)
4—1 (3—0)
2—1 (l—0)
4—1 (3—0)
0—0
0—0

Mandaclie, I).

Marina Mangalia 
Arrubium Măcln
Electrica constanța 
Viitorul Brăila 
Știința Constanța 
Tehnometal Galați 
Constructorul Tulcea 
Cimentul Medgidia

(Corespondenți • 
colite, p, Cristache, 
cea și R. Avram).

Diaconescu, M. Ghleioe, H. Cblriluș, J. Bodnar și V. 
Teodor).

1. A.S.A. Cîmpulung 20 11 5 4 42-15 27
2. Unirea lași 20 10 7 3 23— 9 27
3. Foresta Fălticeni 20 10 8 4 32—16 26
4. C.S. Botoșani 20 10 6 4 32—22 26
S. Danubiană Roman 19 7 7 5 22—16 21
6. Minerul G, Humorului 20 8 4 8 19—25 20
7. Cristalul Dorohoi 20 8 3 9 30—27 19
0. Metalul Rădăuți 19 7 5 7 31—31 19
S. Sp. muncitoresc Suceava 19 6 5 8 15-17 17

10. Avlntul Frasin 20 5 7 8 23—32 17
ÎL Constructorul Botoșani 19 7 2 10 26—33 16
12. Dorna Vatra Dornei 20 6 4 10 24—32 16
13 Nicolina Iași 19 7 2 10 23—32 16
14. victoria P.T.T.R. Botoșani 19 5 4 10 21—39 14
15. Constructorul Iași 20 5 3 12 8—25 13

Etapa viitoare — 28 aprilie : Victoria P.T.T.R Botoșani
— A.S.A. Cîmpulung, Danubiana Roman — Metalul Rădăuți, 
C.S. Botoșani — Unirea iași. Sportul muncitoresc Suceava
— Dorna Vatra Bornei. Constructorul iași — Cristalul I>o- 
rohot, Foresta Fălticeni — Constructorul Botoșani. Nicolina 
Iași — Avlntul Frasin, Minerul Gura Humarului stă.

Hușanâ Huși — Constructorul Gh. Gheorghlu-Dej. u Ii.A. 
Tecuci — Foresta GugeȘti, Letca Bacău — Textila BUhuși. 
Rulmentul Birlad — Cimentul Bicaz. Oltuz Tg. Ocna — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dei, Trotușul Gh.' Gheorghiu-Dej — 
Relonul Săvinești Bradul hoznov — Locomotiva Adiud.

SERIA A il-a
Locomotiva Adjud Textila BuhușI o—o
ottuz Tg. Ocna — Relonul Săvinești 0—3 (0-1)
Energia Gh. Gh.-DeJ Foresta Gugeștl 2—0 (1-0)
C.onstr. Vaslui — Bradul Ruznov 4—1 (3-0)
Cimentul Bicaz — Trotușul Gh. Cti.- Dej 1—1 (0-1)
Hușana Huși — U.R.A. Tecuci 2—1 (2-1)
Rulmentul Birlad — Mineral Comănești 2—0 (0-0)
COnstr. Gh. Gb.-Dej — Le-tea Bacău nedisputat

(Corespondenți : I. Vâsiliu, Al. Avei. Gh. Gorun.
M. Moga, șt. Ghimpe, Gh. Dul hac și E. Solomon).

X. Relonul Săvinești 21 12 7 2 49—14 31
2, TrOtușiii Gh. Gh.-Dej 21 8 9 4 24—16 25
3. Energia Gh Gh.-Dej 21 9 6 6 19—14 24
4 C.onstr. Gh. Gh.-Dej 20 8 7 5 23—12 23
5 Rulmentul Birlad 21 8 6 7 20—19 22
6. U.R.A Tecuci 21' A 3 9 26—22 21
7 Letca Bacău 20 7 6 7 27—19 20
8. Textila Buhuși 21 7 6 8 24—17 20
9. Cimentul Bicaz 21 6 8 7 27—24 20

10. Hușana Huși 21 8 4 9 24—37 20
ÎL Bradul Roznov 21 9 2 10 23—37 29
12. Foresta Gugeștt 21 7 5 9 26—25 19
13. Constructorul Vaslui 21 7 5 9 22—30 19
14 Oltuz Tg. Ocna 21 8 3 10 18—28 19
15. Minerul Comăneșți 21 8 2 11 23—36 18
16. Locomotiva Adjud 21 3 7 11 11—36 13

Etapa viitoare • Minerul Comă ne ști — constructorul Vaslui,

Petrolul Berea 
Unireâ Focșani 
Prahova Ploiești 
Carpați Nehoiti 
Olimpia Rm. Sărat 
Comerțul Brăila 
Avlntul Wfînecîu 
Poiana Cimplna

SERIA A lll-a
— Chimia Bu&ăU
— Carpați Sinaia
— Victoria Fior ești
— Portul BrăiJa
— I.R.A. Cîmpina
— Petrolistul Boldești
— Chimia Brazi
— Luceafărul Focșani

2- 0 d-0)
4—0 (2—0)
2—1 (0—1)
3— 0 (2—0)
1—0 (1-0)
1—0 (0-0)
2—1 (0—1)
3-0 (2—0)

Irimia, A. Sîrbu. F. Albu. t 
Tr. Eu&cbe, Gh. Ioneșcu și C.

(Corespondenți : M. 
Andrei. T, Buuescu, 
Vîrjoghie).

1. Unirea Focșani 21 13 6 2 51—18 32
2. Poiana Cîmpina 21 11 6 4 42—21 28
3 I.R.A. Cîmpina 21 10 5 6 28—14 25
4. Petrolul Berea 21 12 1 8 32—33 25
5. Olimpia Rm. Sărat 21 10 3 8 29—32 23
6 Carpați Sinaia 21 10 2 9 38—26 22
7. Luceafărul Focșani 21 7 7 7 31—34 21
8. Petrolistul Boldești 21 8 4 9 25-21 20
9. Chimia Brazi 21 7 6 8 20—20 20

10 Prahova Ploiești 21 9 2 10 26-29 20
11. Chimia Buzău 21 8 4 9 23-28 20
12. Avîntul Mînedu 21 8 4 9 24—34 20
13. Victoria Florești 21 9 1 11 28—29 19
14. Comerțul Brăila 21 6 4 11 18—35 16
15. Portul Brăila 21 5 3 13 11—30 4 3
16. Carpați Nehoiu 21 4 4 13 24—48 12

Etapa viitoare • Chimia Brati — Comerțul Brăila, Portul
Brăila — Pe’ -'i ii Berea Petrolistul Boldești — Carpați Ne- 
hoiti» Carpați Sinăia — Poiana Cîmpina, Chimia Buzău — 
Avîntul Mîneciu, I R A. Cîmpina — Unirea Focșani, Lucea
fărul Focșani — Prahova Ploiești, Victoria Florești — Olirn- 

1 pia Rm. Sărat.

— Ancora Galați
— Dunărea Ttilcea
— Granitul Babâdâg
— Voința Constanța
— Chimia Brăila.
— Portul C. 'nstanța
— l.M.t:. Medgidia 

Rapid Fetești
t.

1. Chimia Brăila
2. MarAa Mangalia
3. Electrica Constanta
4. Dunărea T.uleea
5. Portul COnstanța
6. Viitorul Brăila
7. Ancora Galați
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10 Rapid Fetești 
.11. Granitul Babadag

12. Tehnometal Galați
13. Constructorul Tulcea
11. știința Constanța
13. Voința Constanța
16. Arrublum Măcin

t>—o
2-2 (0-1) 
J—0 (0—•0) 
4—2 - -
0—1
1—1

Cldboată. M. TbpWSchl, t. 
stere, V. ștefănescu, T.N.

(2-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-01
, Ni- 
Mir-

cimentul Tg. Jiu
Metalul Topleț 
Steagul roșu Plenița 
Metalurgistul Sădii 
Știința Petroșani 
Progresul Strehaia 
A.S. Victoria Cv. 
MEVA Drobeta Tr.

— Eenergia Rovlnari
— C.I.L. Drobeta Tr. Sv,
— Victoria Călan
— Dunărea Calafat

— Minerul Lupeni
— F.O.B. Bal;ș
— Petrolul Ticleni

Sv. — C.F.R. Craiova

o-l (0—0)
•2—1 (2—1)
3-1 (1-0)
2—0 (0—0)
3-2 (1-0)
3—1 (0—0)
7—1 (1—0)
2—0 (1—0)

(Corespondenți : P. Cristea, II. Predcscu. I. julea. 
A. Scripnic, j. Cot eseu, C. Bofoga, T. Ștefănescu Șl 
M, Focșân).

31 15 3 3 33— 8 33
21 13 5 3 31-11 31
21 12 7 2 33—15 31
21 11 6 4 31—14 28
21 13 2 6 35—20 28
21 11 3 7 33—21 25
21 9 7 5 25—16 25
21 ii 1 9 32-20 23
21 8 3 10 22—20 19
21 5 6 10 24—31 16
21 7 1 13 22—32 15
21 5 5 11 23—37 15
21 5 3 13 16—43 13
21 5 2 14 23—28 12
21 3 6 n 18—42 12
21 3 4 LI 16-61 10

Etapa viitoare : Granitul Babadag Constanță,
Rapid Fetești — Viitorul Brăila, I.M.U. Medgidia — Tehrio- 
metal Galați, Dunărea Tulcea — Electrica Constanța, Voință 
Constanța — Constructorul Tulcea, Chimia Brăila — Cimen
tul Medgidia, Portul Constanța — Marina Mangalia, Ancora 
Galați — Arrubium Măcln,

SERIA A V-a
Argeșul Mihăilești — I.O.R. București 2—0 (0—0)
Azotul SJQbozla — Electronica București 6 -0 (1--9)
T.M București — Sp. ICMA Ciorogirla 2—0 (2—0)
Voința București — Olimpia Giurgiu 2—0 (2H-Q)
Lacomei București — Flacăra roșie Buc. 0—1 (0—0)
Șoimii t.AROM buc. — Tehnometal București 0-1 (0--0)
Sirena București — Unirea 'Tricolor.:Buc. 0—1 (6--9)
Triumf București — Dinamo Slobozia 3—1 (l-l)-

(Corespondenți : I. ion. I. Matei, C.. Hares Gh. Vlad,
R. Pop, Gh. Burlcă . D. Daniei și N. Stoean).

1. Triumf București 21 13 6 2 40—15 3X
2. Voința București 21 14 3 4 45-17 31
3. T.M. București 21 11 8 2 35-15 30
4. Flacăra roșie Buc. 21 0 7 5 29—24 25
5. Olimpia Giurgiu 21 10 4 7 33—27 24
6. Unirea Tricolor' Buc. 21 7 9 5 30—18 23
- Sirena București 21 8 6 7 37-25 22
8. Tehnometal București 21 8 6 7 23—25 22
9 Azotul Slobozia 21 8 5 8 30—34 21

10. I.O.R. București 21 7 6 B 25—24 20
it. Electronica București 21 7 6 8 22—25 20
12. Laromet București 21 6 6 9 22—28 18
13. Șoimii TAROM Buc. 21 6 5 10 32—32 17
11, Argeșul Mihăilești 21 5 2 14 21—53 12
15. Dinamo Slobozia 21 3 5 13 17-45 11
IC. Spwlul Cl'o'rbgîrla 21 1 6 14 15—49 8

Etapa viitoare t Dlnaiho Slobozia — Flacăra roșie Bucu-
roșii, Olirhplâ Giurgiu — Sirena București, Unirea Tricolor 
București — Șoimii TAROM București. Tehnometal Bucu
rești — Azotul Slobozia, Sportul Cibroglrlâ — Argeșul Mi- 
hăilești, I.O.R. București — Triumf București, Voința Bucu
rești — Laromet București. Electronica București — T. M. 
București.

SERIA A VUA
— ROVA Roșiorii de Vede
— Chimia Găești
— ARO C-Iung Muâcel

Unirea Drăgășanl 
Petrolul Videle
Răsăritul Caracal ____  _ .............______
zXutomatica Alexandria — Recolta Stoieăherti 
Chimia Tr. Măgurele
Vii'turii Cîmpulung 
Cimentul Fieni 
Dadia Pitești

— TextlHStui Pitești
— Cetatea Tr Măgurele
— Progresul Corabia
— Petrolul Tirgoviște

0—2 (0—0)
1—1 (0—6)
2—0 (0—0)
1—0 (1—0)
4—0 (1—0)
2-1 (1-1)
2—1 (0—1)
1-0 (1-0)

(Corespondent! : F. Dțnghei V. Bancu, Gh. Donciu, 
M. Bizon. D. Gruia, R. Dccebal, I. ion și S. ioneșcu).

Cîmpulung — Chimia Tr. Măgurele, TextlIistiU Pitești — Ci
mentul Flenl, ROVA Roșiori — Petrolul Tirgoviște, Chimia 
Găești — Automatica Alexandria Recolta Stotcărlești — Pro
gresul Corabia, Petrolul Videle — Vulturii Cîmpulung, Ceta
tea Tr. Măgurele — L’nlrea Drăgășani.

1. Rova Roșiorii de Vede 21 12 3 6 33—15 27
2. Automatica Alexandria 21 10 7 4 27—19 27
3. Chimia Tr. Măgurele 21 11 4 - 6 40—22 26
4 Răsăritul Caracal 21 9 3 7 30-19 23
5. Petrolul Tirgoviște 21 8 6 7 22—19 22
6. vulturii C-lUng Mtiscfel 21 9 4 8 27—27 22
7. Chimia Găești 21 8 6 7 28—29 22
8. Progresul Corabia 21 9 3 o 35—25 21
o Dacia Pitești 21 8 5 8 34—26 21

W. Recolta Stoicănești 21 8 5 8 30—30 21
11. Cetatea Tr. Măgurele 21 7 G 8 10—30 20
12 A.R.O. Cîmpulung 21, 7 5 9 2-4—30 19
,13. Cimentul Fieni 21 6 6 9 23—37 13
14. Textilistu) Pitești 21 6 5 10 23—28 17
13. Unirea DrăgAșani 21 6 5 10 20-39 17
16. Petrolul Videle 21 4 5 12 15—34 13

Etapa viitoare » Răsăritul Caracal ■*- Dacia Pitești. ARO

1. Minerul Lupeni 21 11 5 5 33—21 27
2. Victoria Câlân 21 ÎL 4 6 32—23 26
3. Dunărea Calafat 21 11 4 8 23—15 26
4. Energia Rovinari 21 9 6 6 25—20 2-1
3. Steagul roșu Plenița 21 12 1 8 37—25 23
6. Cimentul Tg. Jiu 21 8 7 6 26—14 23
7. Progresul Strehaia 21 9 5 7 30—27 23
8. MEVA Drobeta Tr. Sev. 21 8 6 7 21—20 22
9. C.F.R. Craiova 21 9 4 8 23—31 22

10. Știință Petroșani 21 10 0 11 32—26 20
li. F.O.B. Balș 21 8 3 10 29—27 19
12. A.S. Victoria Craiovă 21 7 4 10 29-28 18
13. Metalurgistul Sâdu 21 7 4 io 23—26 1'8
14. Metalul Topieț 21 8 2 11 27—40 18
15. C.I.L. Drobeta Tr. Sev. 21 7 4 10 21—37 .18
16. Petrolul Ticleni 21 2 3 18 12—48 7

Etapa viitoare : ĂLnefui Lupeni — Metalul Tcpleț. F.O.B, 
Balș *- Steagul roșu Plenița. Dunărea Calafat — Știința Pe
troșani, Energia Rovlnari — Progresul Strehaia. Cimentul 
Tg. Jiu — A.S. Victoria Craiova. C.F,R. Craiova — Metalur
gistul Sâdu, Victoria Călăii — ME VA Drobeta Tr. Severin, 
C.I.L. Drobeta 'Tr. Severin — Petrolul Țieient,

Jibou — C.S. Zalău. Oașul Negrcșțl — Someșul Satu Mare, 
Voința cărei — C.lX. Sighet, Bihoreana Mârghita — Miliarul 
Sunculuș, Topltorul Baia Mare — Minerul Halii Sprte. Bra
dul Vlșeu — Măgura Simleu, Victoria Zalău — Gloria Bata 
Măre.

C.I.L. Sighet — Rapid .Ilbou 5-0 .(Z-.I1)
Someșul Satu Mare — Minerul Băița 3—0 (2—0)
Bihoreana Marghlta Minerul Bala Sprie 1—0 (1-0)
Minerul Sunculuș — Minerul Borșa 4—0 (1-0)
Oașui Negrești — Topitorii! Bal? Mai e 5—0 (4—0)
Gloria Baia Mare — Măgura Slmleul Sttv. 3-1 (2-0)
Voință Cărei — Victoria Zalău 2—1 (0~ 0)
C S. Zalău - Bradul Vișeu 4—0 (2—01

(Corespondenți : V. Mihall . z. Rovaes,. A. Pascală»,
L. Grozea, Gh. Preda, L, Chira, E. ftermân si M.
Bonțoftx).

1. Minerul Baia Sprie 21 12 5 4 38—12 29
2 C.S. Zalău 21 11 8 4 2JÎ—12
”. Someșul Satu Mare 21 11 4 6 39-20 2#
4. Bihoreana Marghita 21 10 6 5 38—22 26
5. C.I.L. Sighet 21 11. 3 7 35—22 25
6. Bradul Vișeu 21 10 1 10 26—29 i>l
7. Oașul Negrești 21 8 4 9 31—27 2XJ
3. Minerul Borș a 21 9 2 10 29—38 20
9 Voința Cărei 21 8 4 9 3'1—31 ‘>0

10. Minerul Suncuiuș 21 7 5 9 29—32 19
11 Rapid Jibou 21 7 5 9 28—34
12. Minerul Bălța 21 7 5 9 22—47 19
13. Gloria Baia Mare 21 5 7 9 26-33 n
14. Topltorul Baia Mare 21 6 ? 10 20—30 17
15. Victoria Zalău 21 6 4 11 29—43 16
16. Măgura Simieu 21 5 4 12 19-44 14

Etapa viitoare : Minerul Borșâ — Minerul Bălța. Rapid

SERIA A VIII-A
C.onstr, Arad
Minerul Teliuc
Progresul Timișoăra
Minerul .Ghețar
C.F.R. simeria
Furnirul Deta
Dacia Orăștle
Unirea Tomnatic

— Minerul .Moldova N.
— A.S. Bocșa
— Unirea ^(nnicolaUl Mare
— Gloria Arad
— Electromotor Tim.
— Metalul Oțelu Roșu
— C.F.R. Caransebeș
— Strungul Arad

3-0 (1-0)
3— 1 (3—1)
2-1 (1-1)
1—1 (1—1)
4— 0 (0—0)
1—1 (0—0)
2-0 (1-0)
5— 1 (0—1)

(Corespondenți : N. Gheorghe, I. Vladislav, C. Creții, 
FI. Oprița, P. Toma, B, Crețu, și P. Iatan).

1. Minerul Moldova Nouă ZI 12 3 6 34-19 27
2. Dacia Orăștie 21 12 3 6 32—19 27
3. Unirea Sînnicolaal Mare 21 11 3 7 38—26 25
4. Constructorul Arâd 21 9 5 7 33—33 2.7
5. UnirCa Tomnâtic 21 10 3 8 23—25 23
f>. Minerul Teliuc 21 10 2 9 37-26 22
7. Metalul Oțelul Roșu 21 9 4 8 44-36 22
8. Minerul G hei ar 21 9 4 8 33—25 22
9. C.F.R. Simeria 21 9 4 8 34—31 22

10 A. SA Bocșa 21 7 7 7 20—24 21
11. Progresul Timișoara 21 8 3 10 32—35 19
12. Electromotor Timișoara ■21 7 4 10 32-28 18
13. Strungul Arad 21 8 2 11 25—37 18
VI. C.F.R. Caransebeș 21 6 5 10 17—27 .17
15. Furnirul Deta 21 6 4 11 13—40 16
16. Gloria Arâd ■ 21 4 6 11 18—36 14

Etapa viitoare : Electromotor Timișoara — Furnirul Deta, 
Unirea Sînnicbiaul Mare — Constructorul Arad. A.S. Bocșa 
— C.F.R. Simerta, Unirea Tomnatic — Dacia Orăștie, Mine
rul Moldova Nouă — Progresul Timișoarâ, strungul Arad — 
C.F.R. Caransebeș, Gloria Arad — Minerul Teliuc, Metalul 
Oțelu Roșu — Minerul Gbelar.

SERIA A IX-a
Crișana Sebiș . — Minaur Zlatna 3-0 (2—0)
Someșul Beciean — Unirea Alba iulia 2—5 (2—2)
Cohstr. Albă Iulia — Recolta Salorita 3—2 (2—0)
C.I.L. Gherla — Derrnata Ciul 1—1 (1-D
Tehnofrig Cluj — Soda Ocna Mureș 1—1 (1-0)
Minerul Bihor — Aurul Brad 0—3 (0-2)
Arleșal C. Turzll — Metalul Aiud 0—2 (0-0)
Cimentul Turda — Unirea Dej 1—1 (1-0)

(Corespondenți i C. Brad. G. Plafon. I. i’Ilipescu,
A. Săbb, E. Fehervar», M. Dânilțian. P. Tonea Șl P.
Lazâr).

1. Unirea Dej 21 13 4 4 54—18 30
2. Metalul Alud 21 12 5 4 45-13 29
3. Aurul Brad 21 14 1 6 44—22 29
4. Cimentul Turda 21 9 4 8 28—20 22
5. Minerul Bihor 21 9 4 8 23—29 22
6. Crlșanâ Sebiș 21 8 5 8, 25—25 21
7. constructorul Alba iulia 2i 9 3 9 27-31 21
8. C.I.L. Gherla 21 9 3 9 .35—40 21
s>. Soda Ocna Mureș 21 8 5 8 30—39 21

in. Recolta Salonta 21 v, 7 6 8 19—19 20
11. Unirea Alba Iulia 21 9 2 10 27—33 20
12. Derrnata Cluj 21 7 5 9 18—19 19
13. Minaur Zlatna 21 8 2 H 15—23 18
14. Tehnofrig CltiJ 21 7 3 11 22—29 17
15. Arieșuț, C Turzil 21 6 4 11 14—31 16
16. Someșul Beciean 21 3 4 11 17—52 10

Etapa viitoare : Aurul Brad — Constructorul Alba iulia, 
Metalul Aiud — C.I.L. Gherla. Derrnata Cluj — Crișana Sebiș, 
Unirea Alba Iulia — Unirea De.f. Recolta Salcnta — Minaur 
Ziăliiă Cimentul Turda — Tehriofrig Cluj. Soda Ocna Mu
reș — Someșul Beclean, Arleșul Cîmpla Turzll — Minerul 
Bihor,

SERIA A Xl-o
— Chimica Tirrtăvănl
— Hebe Sîngeorz Băl
— Minerul Rodna
— Lacul Ursii Sbvăta
— Foresta Bistrița
— Forestierul Tg, Secuiesc
— Carpați Covasna
— Unirea Sf, Gheorglie

(Corespondenți : V. Lorlntzl, CS. MalnsiSÎ.

Unirea Cilsluru Sec.
Viitorul Gheorghlem 
C.S. Oltul St Gh.
Avîft'ti'l Reghin
Mu-eșul Toplița .
A.S. Miercurea Ciuc 
Minerul Bălan 
Viitorul Tg. Mureș

l-l

(0-1) 
(1-0) 
(1—01 
(0-1) 
(2—1) 
(O--() 
(o-o>1-0 . 

Gh. Brfo-

Etapa viitoare ; Lacul

tâ, C. Tinea, V. Coșarcă. V. 
Albu).

l’așeanu, V. Bogan și S.

1. C.S. Oltul Sf. Gheorgbe 21 18 2 3 > «0—21
2 Chimica Tlrnăvenl 21 ' 13 ,6 S ‘ 45—19 32

-■3. viitorul Gheorghienl 21 10 7 4 41-27 2?
4. A.S. Miercurea Ciuc 21 9 6 6 31—20
5. Avlntul Reghin 21 10 4 7 33—23 24
6. Unirea sf. Gheorghe 21 10 3 8 44—22 23
7 Foresta Bistrița 21 8 3 8 30—30 St
8. Viitorul Tg. Mure? 21 8 5 8 35—38 2.1
9. Forestierul Tg. Secuiesc 21 8 3 10 39—31 19

10. Carpați Covasna 21 6 7 8 23—29 19
11. Mureșul Toplița 21 0 fi 9 27—43 l»
12. Minerul Rodna 21 8 1 12 31—32 17
13. Unirea Cristbru Secuiesc 21 fi 4 11 27-40 IR
.14. Minerul Bălan 21 5 5 11 23—28 15
15. Lacul Ursu Sovata 21 7 1 13 26—45 15
16. Hebe Singeorz Băi 21 5 1 15 14—01 11

Carpați CovasnaEtapa viitoare • Lacul Ursu Sovata — Carpați Covasna. 
Minerul Bălan — Chimica Ttrnfiven!. Hebe Sîngeorz Bâi — 
Viitorul Tg. Mureș, C.S. Oltul St. Gheorghe — Unirea St. 
Ghedrghe, Forestierul Tg. Secuiesc — Avjntu! Reghin, Mi
nerul Rodna — Viitorul Gheorghienl. Unirea Cristur — Mu
reșul Topuța. Foresta ' ' "BlStrlța — A.S. M. Ciuc.

SERIA A Xll-a
i

— Metalul COpșa Mică
— Precizia Săeele
— U.P.A. Sibiu
— Oltul Rm. Vîlcea
— Torpedo Zărneștl
— Textila Cisnădie
— C.S.U. Brașov
— Lotrul BteZOi

(Corespondenți : D. Lădaru. R. Zamfir.

Textilă Sebeș 
Vitrometan Mediaș 
Chimia Or. Victoria 
Carpați Mîrșa
C.I.L. Blaj 
Chimistul Rm. Vîlcea 
C.F.R Sighișoara 
I.C.I.M. Brașov

0—2

<2—0) 
(i-m 
(2—0) 
(1—0)

(0-1)
(2-0)
(2-0)

Gh, Matei

Mirșa. Lotrul Bre.aoi — Vitreme-
— C.I.L. Blaj, precizia Săceie —

V. Helciitg. V. Munteanu, P. Giornoiu, i. Turjan ți 
E. Bogdan).

1. I.C.I.M, Brașov 21 iă 3 6 34-16
2 Textila Cisnădle 21 n 2 8 32—S3 24
3. Chimia Victoria 21 » 6 6 21—16 24
4. C.F.R. Sighișoara 21 10 3 8 29—22 23
5, Precizia Săeele 21 9 5 7 18—19 23
6 C.I.L. Blaj 21 10 2 9 30—20 2'2
7. Chimistul Rm. Vîlcea 21 8 5 8 21—22
8. C.S.U. Brașov 21 10 2 9 29—22 20
9. Torpedo Zărneștl 21 7 6 8 15—12 2b

10 Textila Sebeș 21 0 2 10 ’.4—27 5o
ÎL Lotrul Brezol 21 10 0 11 21—27 20
12. Vitrometan Mediaș 21 /9 2 10 22-27 20
13. Metalul Copșa Mică 21 8 3 10 18-24 19
14. U.P.A. Sibiu 21 6 7 8 21—29 10
15. Carpați Mîrșa 21 7 4 16 24—34 18
16. Oltul Rm. Vîlcea 21 5 4 12 15—26 14

Etapa viitoare î Textila Cisnădie — C.F.R. Sighișoara,
Chimia Victoria — Carpați
tan Mediaș C.S.U. Brașov _ ...... ...... ,, . . __ _______
Textila Sebeș, Torpedo Zărnești — I.C I.M. Brașov. Metalul 
Copșa Mică — Chimistul Rm. Vilcea, Oltul Rm. Vîlcea ~
U.P.A. Sibiu.



75 DE ECHIPE ÎNSCRISE
LA OLIMPIADA DE ȘAH

Cea de a 21-a ediție a Olimpiadei 
de șah (Nisa, 6—30 iunie) a și sta
bilit primul său record, acela al 
participării, pînă Ia această oră, pe 
lista înscrierilor figurează 75 de e- 
chipe, ceea ce întrece 
înregistrată, în 1972, la

Iată lista formațiilor 
în care s-au înscris) : 
2 ■ 
pore, 5. R. F. Germania, 
nisia, 7. Danemarca. 8. ROMÂNIA, 
9. Mexic, 10. Indonezia, 11. Fili- 
pine, 12. Liban, 13. Hong-Kong, 14. 
Austria, 15. Cipru, 16. Brazilia, 17. 
Maroc, 18. Insulele Guernesey, 
19. Iugoslavia, 20. Finlanda, 21. 
ria, 22. Spania, 23. Anglia, 24. 
ponia, 25. Australia, 26. Irak, 
Noua-Zeelandă, 28. Polonia, 
Rhodesia, 30. R. P. Mongolă, 
Belgia, 32. Luxemburg, 33. Argen
tina, 34. Cuba, 35. Bulgaria, 36. 
Malaezia, 37. Panama, 38. Columbia, 
39. Insulele Feroe, 40. Țara gali
lor, 41. Portugalia, 42. Pakistan, 43.

cu 3 cifra 
Skoplje.
(în ordinea

1. Franța,
2. Ungaria, 3. Norvegia, 4. Singa-

6. Tu-

Si- 
Ja-
27.
29.
31.

CONCURS DE GIMNASTICĂ
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA. 22 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit. întrecerile concursului in
ternațional de gimnastică de la Bu
dapesta, la startul căruia au fost pre
zenți sportivi și sportive din 10 țări, 
printre care și România.

La individual compus masculin, pe 
primul loc s-a clasat .sportivul sovie
tic Federenko cu 108.85 puncte, urmat 
de Molnar (Ungaria) — 108.60 p și 
Kublca (Polonia) — 108,50 p. Gimnas
tul român Gheorghe Păunescu a ocu
pat locul 6. cu 107,75 p. Concursul 
feminin a fost cîștigat de Monika 
Csarar (Ungaria) cu 72,05 .puncte, se
cundată de Zelenkova (U.R.S.S.) — 
72 p.

44. Andora, 45. Suedia,
48. Olanda,

51. “
53.

Irlanda,
46. Scoția, 47. U.R.S.S.,
49. Canada, 50. Italia, 
slovacia. 52. R.S.A.
54. Porto-Rico. 55. Iran, 
landa. 57. Elveția, 58,
59. Venezuela, 60. Turcia, 61. Peru.
62. Grecia, 63. San-Domingo, 64 
Trinidad, 65. Ecuador, 66. Malta,
67. Monaco, 68. Antile, 69. S.U.A., 
70. Insulele Virgine (S.U.A.), 71. In
dia, 72. Paraguay, 73. Insulele Vir
gine (Marea Britanie), 74. Nicara
gua, 75. Uruguay.

LUPTĂTORII VASILE
Șl VIOREL ENACHE - PE

FRUNTAȘE
LA „MEMORIALUL OAN

Ceho- 
Chile, 

56. Is- 
Israel,

I0RGA
LOCURI

KOLOV-
La Sofia au avut loc întrecerile 

tradiționalei competiții internaționale 
de lupte libere „Memorialul Dan Ko- 
lov“. Au participat 171 de luptători 
din 16 țări, printre care U.R.S.S., 
Iran, R. P. Mongolă. România. Cuba, 
R. D. Germană - - - 
concurent! la 
greutate). După 
încercat șansele 
rii valoroși din 
români Vasile 
locul 2 la cat- 82 kg., și Viorel Ena- 
che pe locul 3 la cat. +100 kg.

Iată ciștigătorii : cat. 48 kg — Fato 
(Iran), cat. 52 kg — Nikolov (Bulga
ria), cat. 57 kg — Jelev (Bulgaria), 
cat. 62 kg — Jidov (R. P. Mongolă), 
cat. “ ' _ “ " ‘ ;
cat. 74 kg — Pavlov (Bulgaria), cat. 
82 kg — Zaberski (Bulgaria), cat. 
90 kg — Kostov (Bulgaria), cat. 
100 kg — Baianmunk (R. P. Mongo
lă) și cat. +100 kg — Baev (Bulga
ria). In clasamentul neoficial pe na
țiuni, primul loc a revenit Bulgariei-

68 kg

IERARHIA

de ani de 
campionatul 
cinci reprezentative

cind se des- 
mondial de 

au

U.R.S.S. de 13 ori (1954. 1956 — 
J.O., 1963. 1964 — J.O., 1965, 1966, 
1967, 1968 — J.O., 1969, 1970, 1971, 
1973, 1974) ;

CEHOSLOVACIA de 3 ori (1947, 
1949, 1972) ; SUEDIA de 3 ori 
(1953, 1957, 1962) ;

S.U.A. de 2 ori (1933. I960 
J.O.);

ANGLIA o dată (1936 — J.O.).

In 50 
fășoară 
hochei. _____
intrat in posesia titlului •

CANADA de 18 ori (1924 — J.O..
>28 — J.O., 1930 1931, 1932 —
■O., 1934 1935. 1937, 1938, 1939,

1948 — J.O., 1950. 1951, 1952 — J.O., 
1955, 1958, 1959, 1961);

Ediția 1974 a campionatului mon
dial de hochei (a 40-a în istoria 
competiției inaugurate acum 50 de 
ani) s-a încheiat, sîmbătă seara, 
la Helsinki, cu întrecerea din eșa
lonul de elită al acestui sport. Tur
neul desfășurat pe marele patinoar 
artificial acoperit „Jăăhalli" a dat 
cîștig de cauză — potrivit așteptă
rilor — echipei U.R.S.S., care reu
șește frumoasa 
intra pentru a 
titlului.

Nilsson in 
(cîștigat pe 
dut cu 0—5, după controlul antido
ping). Cu aceste puncte 
lui „Tre Kronons11 
locul II și — jocul

Echipele Poloniei, Belgiei, Norvegiei, Finlandei și

R.A. Egipt calificate în zona europeană

prlmul joc cu Polonia 
gheață cu 4—1 și pier-

jucătorii 
s-ar fi clasat pe 

hazardului —

performanță de a
13-a oară în posesia

HOCHEIULUI 
1974 

după desfășurarea grupelor 
A, B, și C ale C. M.

și Bulgaria (cu 4—6 
fiecare categorie de 
cum se vede, și-au' 
aproape toți luptăto- 
lume. Dintre sportvii 
Iorga s-a clasat pe

Ibrahimov (U-R.S.S.)

1. U.R.S.S.. 2. Cehoslovacia. 
Suedia. 4. Finlanda, 5. Polonia, 6- 
R. D, Germană.

7. S.U.A., 8. Iugoslavia. 9. R. F. 
Germania. 10. Japonia. 11. Olanda, 
12. ROMÂNIA, 13 Norvegia, H- 
Austria.

15. Elveția, 16. Italia. 17. Bulga
ria, 18. Ungaria, 19. Franța. 20. 
R. P. Chineză. 21. Australia, 22. 
R.P.D. Coreeană.

(Neclasificate 
Danemarca).

De 8 ani in reprezentativa U.R.S.S., 
Aleksandr Malțev a fost și la ac
tuala ediție a C.M. atacantul nr- 1 

al echipei sovietice

Anglia, Belgia,

generală privește 
succesului forma-

O observație 
deplina justețe a 
ției sovietice, într-adevăr cea mai 
bună a competiției. Cu excepția 
unui joc pierdut în fața Cehoslova
cie (la scorul uimitor de 2—7 I), 
elevii lui Vsevolod Bobrov s-au 
impus în toate celelalte, demon- 
strînd nu numai o înaltă pregătire

POTENȚIALUL DE JOC AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI
■) T

tură, solidă și care nu ,se clatină 
la orice adiere. Jucătorii săi se bi- 
zuie pe o tehnică individuală bună 
și pe o apărare bine pusă la punct. 
De asemenea, ei se remarcă prin 
varietatea atacului rezultînd nu din 
construirea, ci din intensitatea lui. 
Totodată, formația cehoslovacă joa
că degajat cu oricine, indiferent de 
reputația adversarilor. Fără îndoia
lă că va fi o adversară dificilă 
pentru voleibaliștii noștri în seria 
de la Puebla a campionatului mon
dial. Ea poate fi însă depășită de 
echipa noastră prin asigurarea unei 
bune recepții (care conferă atacu
lui o mare eficacitate) și prin îm
bunătățirea procedeelor tehnice de 
apărare.

Campioana mondială, R.D. Ger
mană, se află în 
muie de echipă 
de joc. Aceasta 
său specific, cu 
venit mai puțin 
că antrenorul 
mai dispune de 
litățile fizice ale celor 
cerit titlul mondial cu 
urmă. Și echipa Bulgariei 
sub nivelul arătat în anii 
Antrenorii săi se străduiesc să in
tegreze între cei cîțiva jucători din 
vechea gardă mulți tineri dotați, 
dar cu experiență redusă. Pînă la 
C.M. este posibil ca valoarea vice- 
campioanei mondiale să se modifice 
în bine. Oricum, voleibaliștii bul
gari pot și așa să surprindă orice 
echipă care nu-i tratează cu cir
cumspecție. în ceea ce privește for
mația Ungariei, rezultatele sale se 
datoresc în cea mai mare măsură 
trăgătorului de clasă care este 
Buzek, în jurul acestuia gravitînd 
întregul sistem tactic al sextetului.

— După cîte am înțeles, sistemul 
de desfășurare a competiției de Ia 
Bratislava a fost experimentat în 
vederea unei eventuale aplicări pe 
scară internațională. Credeți că are 
vreo șansă de reușită ?

— Nicidecum. Din cauza Iui, tur
neul nu și-a atins scopul final, nici 
ca 
Nu 
nit 
pla 
este o soluție.
trebuie scurtat, ci jobtrl întreg. Se
tul, ca unitate de bază, trebuie să 
rămînă cu întreg- dramatismul lui, 
care face voleiul un joc distinct 
de celelalte sporturi prin perma
nenta incertitudine asupra învingă
torului. Știu eu ? Poate trebuie re
dus ca număr de puncte pe set sau 
ca număr de seturi pe meci. Altfel, 
n-ar mai fi volei. Dar poate se gă
sesc și alte soluții pentru o limi
tare în timp efectivă. Nu însă , din 
cele care să-1 denatureze...

(Urmare din pag. 1)

lej a făcut ca partea cea mai di
ficilă. finalurile de set și meci, să 
nu fie concludentă în ceea ce pri
vește pregătirea unei echipe, capa
citatea de efort, rezistența ei fizi
că și psihică. Totuși, competiția 
ne-a orientat, oarecum, în privința 
posibilităților individuale 
tivilor noștri, a valorii 
itințelor lor, dîndu-ne și 
ioane asupra pregătirii 
echipei. Astfel, ne-am 
că tactica de joc în sistemul 5+1 
trebuie să constituie preocuparea 
principală a colectivului de antre-1 
nori, în sensul că trebuie rezolvată 
problema pregătirii fizice a jucă
torului ce urmează a fi utilizat pe 
postul de unic ridicător-coordona- 
tor, precum și a unui înlocuitor. în 
ceea ce-i privește pe trăgători, pu
tem spune că dispunem Ia ora ac
tuală de un număr suficient de 
jucători în stare să pună bine în 
aplicare o anumită tactică de joc. 
Apropo de tactică, obiectivele ma
jore care trebuie să stea în fața 
antrenorilor sînt cele legate de a- 
plicarea mai frecventă a unor sche
me de atac deosebit de eficace, 
cum sînt cele prin bătaie dublă la

ale spor- 
și cunoș- 
unele ja- 
tactice a 

dat seama

ECHIPA ROMÂNIEI

ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. I)

de

cu 
circuit, 
o fru- 
mii de 
rutieri

t-ele sînt — fără îndoială 
bun augur.

Competiția a programat 5 etape 
Si s-a disputat între 17 și 21 apri
lie, pe un traseu cu multe poi-țiuni 
muntoase. Chiar și vremea neobiș
nuit de caldă pentru această peri
oadă a constituit pentru mulți din
tre participant! un impediment. 
Cei 50 de rutieri au fost supuși la 
un examen complex : etape 
start în bloc, contratimp și 
întrecerea B-a bucurat de 
moașă popularitate, zeci de 
spectatori aplaudîndu-j pe
pentru eforturile lor, pentru per
formanțele realizate acum la în
ceput de sezon.

La sosirea în Capitală, ciclistul 
nr. 1 al țării noastre, Vasile Teo
dor. ne declara :

„A fost o întrecere deosebit de 
utilă. în primul rînd am avut po
sibilitatea să ne pregătim în con
diții de concurs pentru „Cursa 
Păcii". Apoi, succesul repurtat în 
fata unor alergători de bună va
loare ne-a dat încredere în forțele 
noastre, ne-a demonstrat că avem o 
echipă omogenă, capabilă să aspire 
la performanțe din ce în ce mai 
valoroase. Sînt extrem de bucuros 
că am putut aduce acasă rîvnita 
cupă de învingători în „Turul me- 
diteraneean", că rutierii își aduc 
și ei astfel contribuția la sporirea 
prestigiului ’ internațional al spor
tului nostru".

Iată acum clasamentele generale 
ale* acestei competiții :

Echipe : 1. ROMÂNIA 41 h 35:57; 
2. Turcia III la 43 
Germania la 5:57 : 
9:28; 5- Turcia IV 
6 Turcia II la 1 h 
garia la 1 h 18:03 șa.

Individual: 1. E. DERLIK 
Germania) 13 h 22:06 ; 2. K. 
(Turcia) la 5:50 : 3. VASILE 
DOR la 6:05 ; 4. K. T.iitfi (Turcia) 
la 6-20 : 5. H. Aii Turcia) la 6:24 : 
6. VASILE SELEJAN la 7 12: ..-9 
TGN CERNEA la 8:06 : .16 Nico-
Jae Gavrilă 1310: . 20 Nicolae 
David la 21:39: . 24. Nicolae Andro- 
nache (a participat ca individual) 
la 24:06.

Delegat din partea Uniunii Ci
cliste Internaționale la „Turul Me- 
diteraneean" a fost, arbitrul inter
national Octavian Aniza. El si-a 
cucerit si cu acest prilej aprecieri 
elogioase pentru priceperea și Com
petența sa

Lotul rutierilor români pentru 
„Cursa Păcii" urmează să participe 
vineri, sîmbătă si duminică la „Cu
pa Olimpia", iar intre 3 și 5 mai 
la întrecerea internațională tradi
țională „Cursa Munților".

săritură și prin ocolirea ridicătoru
lui. De asemenea, trebuie pusă la 
punct apărarea în linia a doua la 
atacurile în forță ale adversarilor. 
Dar elementele care trebuie stăpî- 
nite perfect de toți jucătorii rămîn 
PRELUAREA (care, în condițiile 
jocului cu un singur ridicător, se 
cere a fi ultraprecisă, în funcție de 
poziția ridicătorului în linia I sau 
de zona de pe care face intrare 
din linia a doua, precum și de 
combinațiile ce urmează a fi efec
tuate) și SERVICIUL, care trebuie 
să devină realmente o armă de 
atac...

— Ce calități și ce defecte mai 
pregnante ați observat in jocul 
echipei române ?

— Calitățile cele mai frumoase 
le-am constatat în atac, unde au 
plăcut, făcînd impresie, viteza de 
execuție, varietatea în construirea 
acțiunilor ofensive, mai cu seamă 
în ceea ce privește traiectoria pasei 
(înaltă, întinsă pe fileu, în urcare), 
precum și orientarea combinațiilor 
în funcție de situația creată. De a- 
semenea, am reținut manifestarea 
mai clară a gîndirii tactice indivi
duale a ridicătorilor și trăgătorilor. 
Lipsurile cele mai frecvente se con
stată 
unde 
duce 
serv 
la voleibaliștii noștri o mai slabă 
concentrare în apărare. De altfel, 
știu di:', proprie experiență că a- 
tacul formează partea cea mai plă
cută a jocului și, prin urmare, toți 
sînt tentați să-și perfecționeze acest 
capitol. Sînt necesare unele îmbu
nătățiri ale deplasărilor la blocaj 
(tendințe de renunțare la efectua
rea lui, de conservare a forțelor 
pentru atac).

— Au fost încercați și cîțiva ju
cători de rezervă, mai tineri. Cum 
s-au comportat ?

— în sextetul de bază (Schreiber, 
Dumănoiu, Oros, Bartha, Tutovan, 
Arbuzov) antrenorul lotului, Aurel 
Drăgan, a introdus cîțiva jucători 
de rezervă, care în general s-au 
achitat bine de sarcini. Chițigoi a 
jucat alternativ cu Arbuzov ; Chiș 
a fost adesea folosit în diagonală 
cu Oros și chiar a preluat misiunea 
acestuia ; Stere și Penciulescu au 
fost introduși în linia a doua ca 
oameni de schimb. Dintre tinerii 
utilizați, Marian Păușescu a cores
puns integral, în 
fost surprins de 
joc, dovedindu-se 
re a nepregătirii 
tru debut....

— Cum vi s-au părut celelalte 
adversare ?

— Cîștigătoarea competiției, echipa 
Cehoslovaciei, este o garnitură ma-

tehnic-tactică, dar și o mare putere 
de luptă, capacitate de mobilizare 
în momentele-cheie. Și asemenea 
situații n-au fost singulare la ac
tuala ediție a întrecerii.

Comentatorii sînt de acord că 
acest campionat a fost caracterizat 
— spre deosebire de trecut — prin- 
tr-un mult mai mare echilibru de 
forțe.

La ușa salonului „celor 3 mari" 
(U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia) ba
te cu insistență echipa Finlandei, 
în mare progres de la un sezon Ia 
altul, devenită acum ud adversar 
extrem de redutabil pentru oricare 
dintre favorite. Hocheiștii formați
ei gazdă au învins în ambele me
ciuri pe cei cehoslovaci' (5—2 și 
5—4) și dacă în prima întîlnire por
tarul Wetzel nu ar fi comis actul 
iresponsabil de a lua substanțe me
dicamentoase interzise (care a con
dus la pierderea cu 0—5 a întâlni
rii), acest succes i-ar fi încununat 
pe finlandezi cu primele lor meda
lii de bronz cucerite în cadrul cam
pionatului lumii.

Și echipa Suediei a plătit scump 
„pilula" ingerată de atacantul

ar fi retrogradat în grupa B echi
pa Poloniei și nu aceea a R.D. Ger
mane...

Formația Cehoslovaciei — după 
succesul din primul meci, cu 
U.R.S.S. — a avut o inexplicabilă 
cădere în retur (3 înfrîngeri)), păs- 
trîndu-și, totuși, la mare luptă, lo
cul secund în ierarhia mondială.

Echipele Poloniei și R.D. Germa
ne, angajate în lupta pentru evi
tarea ultimului loc, au reușit — 
deseori — să opună o dîră rezisten
ță puternicelor lor adversare, de- 
monstrînd că și în „marele hochei1' 
echilibrul valoric începe să se sta
bilizeze. Ceea ce nu poate fi decît 
în folosul acestei larg răspîndite 
discipline sportive.

în apărarea din linia a II-a, 
poziția înaltă a jucătorilor 
la ratarea multor acțiuni. Ob- 
că siguranța atacului creează

timp ce Bădiță a 
introducerea în 

timorat, ca urrna- 
sale psihice pen-

sec. ; 3. R. F. 
4. Turcia I la 
la 1 h 06-05 ;

Bul-15:49 ; 7.

(R F
Sevit
TEO-

căutarea unei for- 
și a unei tactici 
pentru că jocul 

pase înalte, a de- 
eficient, din cauză 
Herbert 
jucători

Jenter nu
cu
ce

4

posibi- 
au cu- 
ani în 
se află 
trecuți.

participare, nici ca spectacol, 
a dinamizat jocul și nu a stîr- 
interes pentru competiție. Sim- 
scurtare a jocului pe set nu 

Poate că nu setul

Au luat 6fîrșit cîteva întîlniri 
contînd pentru noua ediție a „Cu
pei Davis". La Cairo, selecționata 
Republicii Arabe Egipt a învins cu 
scorul de 4—1 echipa Bulgariei. în 
turul următor tenismanii egipteni 
vor juca în compania echipei An
gliei. în meciul de la Bruxelles, 
echipa Belgiei a cîștigat cu 5—0 
jocul cu formația Greciei. Formația 
Norvegiei s-a calificat, de aseme
nea, pentru faza următoare, învin- 
gînd la Oslo cu 4—1 echipa Iranu
lui. Cu scorul de 5—0 a cîștigat 
echipa Finlandei meciul susținut la

Helsinki în compania echipei Tur
ciei. Din cauza timpului nefavora
bil, acest joc a avut loc pe Jeren 
acoperit.
marca a 

în cel
rului II, 
niei s-a .........
cu scorul final de 3—2. în ultima 
partidă de simplu, 
minică din cauza 
polonezul Fibak a 
vingă pe Taroczy 
5—7, 7—5. 6—4.

La Monte Carlo, Dane- 
eliminat cu 3—2 Monaco, 
mai disputat meci al tu
ia Varșovia, echipa Poio- 
calificat în fața Ungariei,

întreruptă du- 
întunericului, 

reușit să-l în- 
cu 4—6, 6—4,

PE TERENURILE DE TENIS
Laver și Borowiak învingători in turneele W.C.T.

HOUSTON. Rod Laver a obținut 
a treia victorie consecutivă în gru- 
pa a III-a W.C.T. în finală, Rod 
Laver l-a învins cu 7—6, 6—2 pe 
suedezul Bjorn Borg, ambii jucă
tori asigurîndu-și calificarea în fa
za finală a competiției, programa
tă între 8 și 12 mai la Dallas.

CHARLOTTE. — Tînărul tenis- 
man Californian Jeff Borowiak a 
obținut prima sa victorie în cadrul 
Circuitului W.C.T. 
în finală 
seturi, pe 
Stockton : 
probei de 
surpriză :
(Mexic)-Buster Mottram (Anglia) a 
învins cu 6—3, 1—6, 6—3, pe aus
tralienii John Newcombe și Owen 
Davidson.

JOHANNESBURG. — în ultime
le două sferturi de finală, John 
Alexander l-a învins cu 6—1, 4—6, 
6—2 pe John Yuill, iar Cliff Drys
dale l-a eliminat pe Dean Joubert : 
6—0, 6—1.

ST. PETERSBURG. — Turneul in
ternațional feminin a fost cîștigat

(grupa a II-a). 
el l-a întrecut în trei 
compatriotul său Dick 
6—4, 5—7, 7—6. Finala 
dublu s-a încheiat cu o 
perechea Raul Ramirez

de tenismana americană Chris 
Evert, care a învins-o în finală cu 
6—0, 6—1 pe australiana Kerry 
Melville. în semifinale, Chris Evert 
a dispus cu 6—1. 6—1 de Helga 
Masthoff (R.F.G.), iar Kerry Mel
ville a întrecut-o cu 7—5, 6—4 pe 
compatrioata sa Evonne Goolagong. 
Proba de dublu a revenit cuplului 
Olga Morozova (U.R.S.S.)-Betty 
Stove (Olanda), învingător cu 6—4, 
6—2 în fața redutabilei perechi 
Evert-Goolagong.

SE ÎNTREC
SĂRITORII

ÎN APĂ

CIOCALTEA A REMIZAT CU PIDEVSKI
BELGRAD, 22 (Agerpres). — După 

disputarea a 9 runde șl a unor partide 
întrerupte, în turneul internațional de 
șah de la Vmjacka Banja conduce Sax 
(Ungaria) eu 7 puncte, urmat de Tai- 
manov (U.R.S.S.) — 6 p. Rajcevlcl (Iu
goslavia) — 5 p, Dely (Ungaria) și Si
lnici (iugoslavia) — cite 5 p (1) etc. Vlc-

tor Ciocâltea (România) se află pe lo
cul 13, cu 3 puncte și o partidă între
ruptă.

In runda a 8-a. Ciocâltea (cu piesele 
negre) a remizat în 12 mutări de bul
garul Pîdevski. Alte rezultate : Sax — 
Nicolici 1—0; Taimanov — Sibarevici 
1—0; Janosevici — Rajcevici 1—0.

VARȘOVIA, 22 (Agerpres). — Capi
tala Poloniei a găzduit un concurs in
ternațional de sărituri în apă la care 
au participat sportivi din Bulgaria. R.D. 
Germană, România, Ungaria și Polonia.

Proba feminină de sărituri de la plat
formă a fost ciștlgată de Silvia Becker 
(R.D G.) — 332.45 p, secundată de Elzbieta 
Werniuk (Polonia) — 327,85 p. Sportiva 
româncă Mahaela At: nasiu s-a situat pe 
locul patru, cu 279.50 p

In proba similară masculină, victoria 
a revenit polonezului lakob Puhov cu 
447 p. urmat de compatriotul său An
drei Werniuk — 403.40 p. Atllla Hajnal 
(Ungaria) — 401.90 p și Alexandru Baglu 
(România) — 371,25 p.

în proba de sărituri de la trambulină, 
pe primele locuri s-au clasat Elzbieta 
Werniuk (Polonia) cu 403 55 p — la fe
minin și Dieter Waskow (R.D.G.) cu 
456,40 p — la masculin.

CAMPIONATECAMPIONATE,

Iată meciurile retur din semifinalele cupelor europene, progra
mate mîine (între paranteze, rezultatele din tur):

C.C.E. : Atletico Madrid — Celtic Glasgow (0—0) ; Bayern Miin- 
chen — Ujpesti Dozsa (1—1).

CUPA CUPELOR: F. C. Magdeburg — Sporting Lisabona 
(1—1) ; Borussia Monchengladbach — A. C. Milan (0—2).

CUPA U.E.F.A. : V.f.B. Stuttgart — Feyenoord (1—2); Totten
ham — Lokomotive Leipzig (2—1).

BULGARIA (etapa a 26-a). Ț.S.K.A. 
Sofia a fost condusă pe teren propriu 
cu 2—0 de Spartak Pleven (pînâ in 
mln. 61). In continuare, gazdele au reu
șit să egaleze : 2—2. Cu același rezultat 
s-a încheiat șl partida dintre Minior și 
Levski Spartak. Beroe a fost învinsă pe 
teren propriu (1—2) de către ■ — ' 
Alte rezultate : Akademik —
4—2, Lokomotiv Sofia — Slavia 
Cerno More — Jantra 3—1, Botev

Pirin 1 
Trakia 

1—1. 
_____ _______ „ ._____ — Etîr
1— 0, LokomtJy Plovdiv — J.S.K, Spar
tak 0—0.

în clasament : Levski Spartak 44 p. 
Ț.S.K.A, 39 p, Lokomotiv Plovdiv 30 p 
etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 28-a) : O.F.K. 
Belgrad — Velej Mostar 3—0; Zelczni- 
cear Sarajevo — Sloboda Tuzla 1—3; 
Steaua roșie Belgrad — Radnicki Niș 
4—0; Bor — Celik Zenița 0—0: Dinamo 
Zagreb — Sarajevo 4—1; Vojvodina Novi- 
Sad — Proletar Zrenianin 3—1; Boraț 
Ba.nja-Luka — Partizan Belgrad 1—1 ; 
Olimpija Ljubljana — Vardar Skoplje
2— 0; Hajduk Solit — Zagreb 2—1.

Clasament : Steaua roșie. Hajduk și 
Velej au cite 35 p. Celik 31 p. O.F.K.
29 p etc.

UNGARIA (Alte rezultate din etapa a 
21-a) : Ferencvăros — Raba ETO 1—2; 
Honved — Csepel 1—2

Clasament : 1. Ujnesti Dozsa — 34 p; 
2, Ferencvăros — 30 p; 3. Videoton —
30 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 22-a) : 
V.S.S. Kosice — Banik Ostrava 0—0;
Z.V.L. Jilina — Spana Praga 2—1; Sla
via Praga — Bohemians Praga 
Skoda Plsen — Slovan Bratislava 3- 
Zbrojovka Brno — A.C Nitra 
Dukla Praga - 
Tatran Preșov 
0—0; “ 
1—1.

Clasament : 1. _ .
2. Dukla Praga — 28 p; 3. Slovan Bra
tislava — 27 p.

PORTUGALIA

•1,

3—0 ; 
•1 ;

1—1; 
Lokomotiv Kosice 1—1; 
- Sklo Unio Teplice 

Inter Bratislava — Spartak Trnava

A.C

Banik Ostrava - 29 pî

(etapa a 27-a) : Beira

Detergenti contra aspirat oare...
Necesitatea sprijinirii 

sportivului de performan
ță in eforturile sale spre 
perfecțiune este astăzi o 
idee unanim acceptată. 
Această idee se materia
lizează optimal în țările 
socialiste, care promovea
ză, pe de o parte, educa
ția fizică și sportul de 
masă, ca elemente esen
țiale pentru sănătatea și 
capacitatea de muncă a 
populației, iar, pe de altă 
parte, asigură asistența 
sportivilor de elită in li
mitele și în spiritul arti
colului 26 al cartei 
limpice.

Problema este mai 
țin simplă și provoacă 
tăi de cap în acele
care lasă susținerea per
formerilor la cheremul ini
țiativei private. De cele 
mai multe ori o aseme
nea soluție face loc com
promisurilor.

Un oarecare progres îl 
reprezintă inițiativa cîtor- 
va țări europene care au 
constituit asociații numi
te „Ajutorul sportiv" și 
care funcționează pe prin
cipiul fundațiilor, bizuin- 
du-se pe donații private, 
pe colecte de bani sau 
pe rodul altor acțiuni de

tip filantropic. Asemenea 
asociații ființează actual
mente în R.F. Germania, 
Elveția, Olanda, Austria, 
Suedia. Majoritatea lor 
se bucură de patronajul 
sau colaborarea comite
telor olimpice naționale 
respective, 
conferă o 
sătură de 
cioasâ.

Asociațiile de

ceea 
oarecare 
instituție

ce le 
trâ- 
ofi-

tipul

produselor sau mărcii fa
bricii. Astfel, a fost ne
voie de o întreagă cam
panie publică pentru ca 
să eșueze tentativa fir
mei de băuturi spirtuoase 
„Jagermeister" de a ofe
ri sume importante pentru 
sprijinirea sportivilor de 
elită din R.F.G. cu con
diția expresă ca ei să 
poarte pe tricouri insem- 
nele firmei I Josef Nec-

o-

pu- 
bă- 
țori

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII

finanțează 
candidaților 

fonduri strin- 
parte de Io

„Sporthilfe" 
pregătirile 
olimpici cu 
se in mare 
firmele industriale și co
merciale. Situația aceasta 
naște însă inevitabile con
flicte. Donatorii — care 
se laudă cu dragostea 
lor dezinteresată penttu 
sport — ar dori totuși să 
nu rămînă anonimi, ba — 
dacă se poate — să pro
fite și de o oarecare do- 
bindă prin publicitatea 
făcută de către sportivi

kermann, care este nu 
numai cunoscutul cam
pion olimpic de călărie 
și șeful casei comerciale 
și de tursm care-i poartă 
numele, ci și președintele 
fundației „Sporthilfe", în
cearcă să dea un exem
plu personal, renunțind la 
orice răsplată pentru do
națiile sale, dar impune 
implicit aceeași regulă 
celor de-o seamă cu el. 
Mai mult decît atit, noul 
cod al fundației prevede 
că se va retrage spriji-

nul financiar oricărui 
sportiv de performanță 
care va purta pe echi
pamentul său semnele 
publicitare ale vreunei 

firme, considerindu-se că 
în acest caz nu mai este 
vorba de o asistență de 
interes general social, ci 
de tentativă de a trans
forma pe sportivi în „oa- 
meni-sandwich".

Una dintre cele mai 
uzitate și populare cari
caturi care circulă in pre
sa vest-germană , în ulti
ma vreme marchează 
consecințele grave ale u- 
nei tendințe nete de co
mercializare a sportului. 
Desenul înfățișează, dea
supra unui șir de garduri 
atletice, un televizor, un 
pachet de țigarete, o hal
bă cu bere, un automobil 
— toate înzestrate cu sprin 
tene picioare — qonind 
înspre o țintă compusă din 
fișicuri de monede. Expli
cația sună ca anunțul ' 
ipotetic, dar nu absurd, 
al unui crainic de stadi
on : „... în ultima turnan
tă, detergentul X întrece 
aspiratorul Y ..

Victor BANCIULESCU

Mar — Sporting Lisabona 1—1; Ben
fica Lisabona -- Academica 0; Gui
maraes — Olhanense 3—1; F.C. Porto
— Barreirense 1—0 ; Montijo — Vitoria 
Setubal 0-3- C.U.F. — Boavista 0—0; 
Farense — Leixoes 2—0; Belenenses — 
Oriental 3—2.

Clasament. : 1. Sporting Lisabona — 
43 p; 2. Benfica Lisabona — 
toria Setubal — 41 p.

OLANDA (etapa a 31-a) : 
terdam — Sparta Rotterdam 
noerd Rotterdam — F. C. 
5—0; M.V.V. Maastricht — 
4—1; P.S.V. Eindhoven 
F.C. Utrecht 
Haarlem |r- 
’67 Alkmh’ar 
N.E.C. Nijmen - 
Twente Enschede 
2—L

Clasament : 1. Feyenoord Rotterdam
— 52 p: 2. Twente Enschede — 52 p; 3. 
Ajax Amsterdam — 43 p.

BELGIA (etapa a 28-a) ; Beveren t- 
Waregem 2—1; Racing White Molenbeek
— St. Tronrl 4—2: Standard Liege — 
S.K. Lierse 5—0; F.C Malines — F. C. 
Liege 0-0- Antwern — Anderlech 2—1; 
Beringen — F.C. Bruges 2—1; Cercle 
Bruges — Diest 1—1; Berchem — Beer- 
schot 0—0.

42 p; 3. Vi-

Ajax Ams- 
0—0; Feye- 
Amsterdam 
Graafschap 

Telstar 1— 1;
— F.C, den Haag 3—1; 

Roda Kerkrade 1—0; A.Z.
— F.C. Groningen * 3—1; 

N.A.C. Breda 3—1; 
- Go Ahead Deventer

Clasament : 1. Anderlecht — 38 p; 2. 
Antwerp 36 p; 3. Racing White Molen
beek — 36 p.

SPANIA (etapa a 31-a) : Gijon — Ma
laga 1—0; C. F. Barcelona — Oviedo 
6—2: Saragossa — Atletico Madrid 4—0; 
Atletico Bilbao — Valencia 1—0; Mur
cia — Las Palmas 0—1: Granada — Elche 
2—1; Castellon — Sartander 1—1; Real 
Madrid — Celta Vigo 6—1; Real Socle- 
dad — Espanol Barcelona 3—0.

Clasament : 1. C.F. Barcelona — 43 p; 
2. Atletico Madrid — 36 p; 3. Saragossa 
— 36 p.

GRECIA (etapa a 28-a) : A.E.K.—Aris 
1—1 ; P A.O.K. — Oympiakos Pireu 1—0; 
Aegaleo — Panionlos 2—0: Olympiakos 
Volos — Panseriakos 1—1; Apollon Sa
lonic — Apollon Atena 0—0; Kavala — 
Panathinaikos 1—0; Ethnikos — Larissa 
I—1; Panahalki — Heraklis 2—2; Olym
piakos Nicosia — Fostir 5—1.

Clasament : 1 Olympiakos Pireu — 48 
p: 2. Panathinaikos — 43 p; 3. Aris — 
42 p.

C.M. IN ACTUALITATE

BRAZILIENII ÎNVINGĂTORI CU 4-0;
URUGUAY PIERDE Șl CiȘTIGĂ LA DJAKARTA!

BRASILIA, 22 (Agerpres). — Con- 
tinu-îndu-și pregătirile, echipa Brazi
liei a susținut o nouă partidă de ve
rificare- In meciul disputat în ora
șul Brasilia, fotbaliștii brazilieni au 
învins cu scorul de 4—0 (1—0) selec
ționata Haiti prin punctele marcate 
de Paulo Cesar (min. 21). Rivellino 
(min. 50) Marinho (min. 59) și Edu 
(min. 76). Partida a fost urmărită de 
peste 35 000 de spectatori.

Au jucaț următoarele formații : 
BRAZILIA : '

Luis Pereira, 
doaldo. Cesar. Carpegiani, 
Jairzinho. Edu.

HAITI : Frâne ill on — Bayonne, Jo
seph, Auguste, Racine, Vorbe, Guî, 
Antoine, Desir. Sannon, Roger Vil.

Echipa Braziliei va intîlni dumi
nică, la Sao Paulo, selecționata Gre
ciei.

Leao — Ze Marja, 
Piazza, Marinho, CIo- 

Riveltino,

★
Reprezentativa Uruguayului a susți

nut două jocuri de verificare la Dja
karta in compania selecționatei Indo
neziei. După ce în primul joc au su
ferit o suprinzătoare înfrîngere cu 

,1—2, fotbaliștii uruguayeni au cîștigat 
cea de-a doua partidă cu scorul de 
3-2-

Cunoscutul internațional po
lonez Lubanski și-a reluat 
antrenamentele și joacă în 
prezent in echipa sa Gornik 
Zabrze. Iată-l în acțiune (pri
mul din stingă) in meciul cu 
Ruch Chorzow.

ȘTIRI, REZULTATE
• Antrenorul reprezentativei D 

nemarcei (viitoarea adversară >. 
echipei României în C.E.),,Rud: 
Strittich, și-a prelungit contractul 
cu încă un an și, astfel, el va -pre
găti selecționata daneză pînă la 
sfîrșitul anului 1975.

• Ta Plovdiv s-au întilnit selec
ționatele re juniori ale Bulgariei și 
Turciei. Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul 
golurile înscrise 
trai Mustafa.

de 2—1 (1—1), prin 
de atacantul cen-

echipei Angliei,• Antrenorul
Alf Ramsey, a selecționat 20 de ju
cători în vederea partidelor inter
naționale pe care reprezentativa 
engleză le va susține în lunile mai 
și iunie cu Irlanda, Scoția. Argen
tina, R.D. Germană, Bulgaria și 
Iugoslavia. Din lot fac parte inter
naționali cunoscuți ca Alan Ball și 
Martin Peters (componenți ai for
mației campioane mondiale în anul 
1966), Hunter, Dobson, Macfarland, 
precum și tinerii Channon, Bowles, 
Macdonald, Worthington, debutanți 
la recentul meci Anglia — Portu
galia, terminat la egalitate (0—0).

TELEX • TELEX • TELEX «TELEX • TELEX
în runda a 5-a a turneului de șah de la 
Las Palmas, marele maestru sovietic 
Lev Polugaevski l-a învins pe Medina, 
iar JVIenvielle a cîștigat la Hartston. 
Liderul clasamentului, maestrul islan- 
dez Olafsson. a remizat cu Garcia, re
zultat consemnat, și în partida Bellaski 
— Pomar Clasament: i. Olafsson (Is
landa) — p: 2—3 Beliaski (U.R.S.S.) 
și Garcia (Cuba) 3’A P ; 4. Polugaevski 
(U.R.S.S.) — 3 p etc.■
Campionatele internaționale de schi ale 
Franței au continuat la Morzine cu dis
putarea probei feminine de slalom spe
cial. în care victoria a tevenit sporti
vei franceze Fabienne Serrat. cronome
trată în cele două manse cu timpul de 
98.14 (49.10) plus 49.04 Pe locurile urmă
toare s-iau clasat compatrioatele sale 
Agneș Vivet. Gros — 9'1,26 și Odile Chal- 
vin — 98,87. Schjoara austriacă Imgard 
I.nkasser a ocupat locul patru, cu 99,97.■
Cea de-a 9-a ediție a Turului ciclist al 
Marocului s-a încheiat la Agadir cu 
victoria rutierului sovietic Andres îa- 
kobson, urmat în clasamentul general 
final de compat.rioții săi Aleksandr Iu- 
din — la 1 47. Aleksandr Gusiatnikov — 
la 2.51 și Valeri Ciaplighin — la 3.30, Po
lonezul Kaczmnrek s-a situat pe locul 9. 
la 11.5n de cîștigător. De remarcat că 
lakobșon a preluat tricoul galben din 
etapa a treia, dominînd în continuare cu 
autoritate cursa. în clasamentul final

Pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
U.R.S.S., urmată de Polonia — la 21.16. 
Suedia —- la 36.57, Franța, R. F. Germa
nia. Cehoslovacia. Maroc. italia etc. 
Ultima etapă a cursei, desfășurată pe 
traseul Marrakech — Agadir, a fost cîș- 
ti.gată la sprint de marocanul Mustafa 
Nejiari. cronometrat, p-^ distanța de 169 
km cu timpul de 4h 24:55.

Competiția internațională de spadă „Cupa 
Heidenheim" a revenit la această ediție 
elvețianului Peter Lcetscher. care l-a 
învins în baraj cu 5—4 pe campionul 
olimpic, maghiarul Csaba Fenyvessi. Pe 
locul trei s-a clasat Boris Lukomski 
(U.R.S S.).

Competiția internațională cicliști „Cir
cuitul Sarthe" a continuat cu etapa a 
4-a, desfășurată contracronomet.ru in
dividual pe ruta La Fleche — Salbe (32 
km). A cîștigat francezul Meunier, cro
nometrat în 43:10. urmat de Skozîrev 
(U.R.S.S.) — 43:15, Tn clasamentul ge
neral conduce Skozîrev, secundat. la 
1:41, de Meunier.
■
Turul ciclist al Spaniei începe astăzi cu 
o etapă „prolog44 de 4,200 km (contra- 
cronometru). care se va disputa la Al
meria. Comnetiția, care se află la cea 
de-a 29-a ediție, măsoară 3 011 km. îm- 
părțiți în 17 etape. Sosirea va avea loc,

Ia 12 mai, la San Sebastian. La startul 
cursei vor fi prezenți 90 de rutieri in 
frunte cu marii favoriți Ocana (Spania). 

(Franța) 
’ _ ,a 
belgian

Swefts (Belgia). LabourdeVe 
si Karstens (Olanda). Nu participă 
această ediție celebrul rutier 
Eddy Merckx.

■
— Bâs- 
actuala 

de 
ne

Tradiționala cursă ciclistă Liege 
togne — Liege a fost ciștlgată la 
ediție de rutierul belgian Ronald 
Witte, care l-a întrecut la sprint 
compatriotul său Georges Pintens, ambii 
fiind cronometrați pe distanta de 246 
km cu timpul de 6h 23:53. La 1:07 de 
învingător au sosit Planckaert (Belgia). 
Panlzza (Italia), David (Belgia) și De
lisle (Franța).

„Cursa de 5Oo de mile" de la Darlington 
(Carolina de Sud) a fosr ciștigată în 
acest an de automobilistul american Da
vid Pearson. Concurînd pe o mașină 
..Mercury4*, David Pearson a fost cro
nometrat cu timpul de 3b 50:06 (medie 
orară 189 km). La 6 sec de învingător au 
trecut linia de sosire Bobby Allison 
(..Chevrolet4') și Buddy Baker („Dodge"). 
Bl
Disputat la Varșovia meciul Internațional 
de baschet dintre selecționatele mas
culine de tineret ale Poloniei și Bulga
riei s-a încheiat cu scorul de 66—65 (35— 
32) în favoarea jucătorilor bulgari.
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