
IN INTIMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

în întreaga țară te desfășoară nu* 
meroase competiții și acțiuni spor
tive de masă dedicate marii săr
bători de la 1 Mal.

Iată noi amănunte primite Ia re
dacție :

CROSUL „SĂ INTIMPINĂM
1 MAI"

Peste 400 de tineri și tinere, re
prezentanți ai unităților I.T.B., 
și-au disputat, zilele trecute, întîie- 
tatea în finala pe asociație, a .cro
sului „Să întimpinăm 1 Mai“. Pre
ședintele acestei mari asociații, to
varășul Gh. Pleșa, ne spunea că în 
fazele preliminării au fost prezehți 
aproape 2 500 de salariați, iubitori 
ai exercițiului fizic și mișcării în 
aer liber.

Competiția, desfășurată pe baza 
sportivă proprie de la Lacul Tei, a 
fost bine organizată, concurenții 
fiind împărțiți pe categorii de vir- 
stă. Printre cei care au urcat pe 
podiumul de. premiere sînt urmă
torii : Dănuța Stan, Rada Drăghici, 
Filofteia Anton, D. Nae, C. Ciubo- 
taru, M. Dobre, D. Ianculescu și . al
ții.

D. NEGREA

„CUPA 1 MAI" LA A Xl-A 
EDIȚIE

La Sinaia, în organizarea asocia
ției sportive „Voința“, se desfășoa
ră, de cîteva luni, o originală com
petiție de tenis de masă, sugestiv 
intitulată „Marele premiu". Tinerii 
angrenați în această întrecere — 
membri ai asociațiilor sportive din 
localitate — și-au disputat acum a 
Xl-ă ediție a „Cupei 1 Mai". în
cheiat zilele trecute, concursul a

adus in fruntea clasamentului pe 
Liviu David (Voința), Mihai Gavri- 
lescu (Bucegi) și Călin Sirbescu 
(Voința).

G. MIHAI — coresp.

DUMINICĂ SPORTIVĂ LA 
GHERLA

Ultima, zi, a săptăminii trecute a 
fost dedicată de cîteva sute de ti
neri și tinere din orașul Gherla 
(județul Cluj) participării la o du
minică cultural-sportivă. organizată 
în cinstea zilei de 1 Mai. Comite
tul orășenesc U.T.C., în colaborare 
cu C.O.E.F.S. și Consiliul orășenesc 
al organizației pionierilor, au invi
tat la manifestare și pionieri din 
Cluj, Dej și Turda. întrecerile de 
carturi ale pionierilor au fost cîș- 
tigate de A. Mozsai (Turda), la cla
sa de motoare Carpați și de D. Ra- 
țiu (Cluj), lă Mobra. Au avut loc 
de asemenea, întreceri de orientare 
turistică, volei, atletism și tenis de 
masă.

D. VATAU, — coresp.

ATLEȚII DIN STREHAIA

în orașul Strehaia a avut loc de 
curînd, în: cinstea lui 1 Mai, un reu
șit concurs atletic, organizat de că
tre forurile locale. Acțiunea a găsit 
un puternic ecou în rîndurile spor
tivilor din localitate, la. starturile 
probelor aliniindu-se aproximativ 
450 de participanți. în întreceri s-au 
evidențiat Eugenia Usain, Petria 
Pîrvu, Gheorghița Barbu. Vasile 
Drăganu, Dorin Balacf și Gheorghe 
Tudosie. Câștigătorilor li s-au ofe
rit diplome, și. premii în materiale 
sportive.

C. BOLOGA-coresp.

CEI MAI BUNI LA TENIS 
DE MASĂ

îa sala clubului Cimentul din 
Turda a avut loc etapa municipală 
a „Cupei 1 Mai“ la tenis de masă. 
Au participat campionii asociațiilor 
sportive și sportivii clasați pe locu
rile 2 în cadrul etapelor de masă 
ale competiției. Iată cîștigătorii : 
individual : 1. Mircea Mureșan (Li
ceul rir. 2), 2. Emil Crețu (Centrul 
școlar M.I.U.), 3. Mircea Gram (Șc. 
gen. nr. 1) ; echipe : 1. Șantierul 1 
Turda. 2. Cimentul Turda, 3. Izo
latorul Turda.

întreceri similare, cu. finale pe 
municipiu, se mai desfășoară și la 
popice, șah, fotbal, volei, handbal 
și orientare turistică.

I. DAN — coresp.

„JILIȘTE — 400"

2 000 de pionieri vrînceni au 
participat la o mare serbare cul
tural-sportivă, intitulată „Jiliște — 
400“, și închinată marii sărbători 
a muncii și a primăverii. Acțiunea 
a fost prilejuită de comemorarea 
celor 400 de ani de la luptele pur
tate de Ion Vodă, în 1574, împotri
va cotropitorilor otomani. La a- 
ceastă manifestare cu multiple sem
nificații a participat tov. Simion 
Dobrovici, prim secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R.

întrecerile de fotbal, handbal și 
ciclocros — puncte principale ale 
programului serbării — au fost do
minate de pionierii școlilor ge-
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A XV a EDIȚIE 
A COMPETIȚIEI 

CICLISTE 
INTERNAȚIONALE 

„CURSA 
MUNȚILOR"

Una dintre cele mai mari com
petiții cicliste internaționale orga
nizate în țara noastră, „CURSA 
MUNȚILOR”, își programează cea 
de a XV-a ediție a sa între 3 și 
5 mai. Clubul sportiv Dinamo, în 
colaborare cu A. S. Loto — Prono
sport, au invitat la întrecerile ce 
se vor desfășura în împrejurimile 
cunoscutei stațiuni montane Inter
naționale Sinaia (sosirea în ultima 
etapă avind loc în Capitală) ru
tieri de la Steaua, Voința. Olim
pia, Metalul Plopeni. CIBO. Vo
ința Ploiești și din alte localități. 
Printre invitații de marcă se află 
cicliști de renume de la Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), Dynamo 
(R. D. Germană) și Dinamo 
(U.R.S.S.).

Cursa, care începe vineri 3 mai, 
fiind și un ultim test al lotului 
României care se pregătește pen
tru „Cursa Păcii", programează ur
mătoarele etape : I. Sinaia — Chi- 
chiș — Sinaia (Furnica), 125 km 
(vineri 3 mai, start la ora 14,30); 
II. Sinaia — Bănești — Sinaia 
(Furnica), 85 km (sîmbătâ 4 mai, 
start la ora 14,30) ; III. Sinaia — 
Ploiești — București, 125 km (du
minică 5 mai. start Ia ora 12). Or
ganizatorii fac eforturi pentru a 
programa sosirea în ultima etapă 
pe stadionul „23 August", înaintea 
cuplajului de fotbal de divizia A.

Golgeterul in acțiune ! Este minutul 3 al partidei de la 
scorul, cu toată opoziția lui Ioniță. FI. Marin

Craiova (Universitatea — Rapid) și Bălan deschide 
(6) și Niță (3) nu mai au timp să intervină.

Foto : S. BAKCSY

DUPĂ ETAPA A 24 a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

COMPORTĂRI NESEMNIFICATIVE Șl ARBITRI 
CO PONCTE DE VEDERE DIFERITE

Craiova — 35 000 ; București — 
22 000 pe stadionul Steaua, 20 000 
pe Dinamo ; Timișoara — 20 000 ; 
Reșița — 20 000 ; Tg. Mureș — 
10 000, Cluj — 10 000 etc.

Cifrele acestea reprezintă numă
rul aproximativ al spectatorilor 
prezenți sîmbătă și duminică la 
jocurile etapei a 24-a a Diviziei A 
la fotbal. Le-am trecut în revistă 
și vom începe acest comentariu 
aducînd un cuvînț de laudă aces-

tor entuziaști, adevărați iubitori ai 
fotbalului, care după trei săptă- 
mîni de așteptare, au revenit pe 
stadioanele noastre să-și urmăreas
că echipele favorite sau, pur și 
simplu, pentru a vedea fotbal.

Drept să spunem, însă, pauza 
de trei săptSmîni n-a adus ceva 
deosebit în evoluția celor 18 for
mații. Fruntașele clasamentului — 
Universitatea și Dinamo — și-au 
impus punctul de vedere și n-au

ETAPE JUDEȚENE
Instantaneu de la etapa pe 
Capitală a „Crosului tinere

tului".

ALE „CROSULUI TINERETULUI"
Vede : Fete, 15—16 ani : Sofia To-Facem Ioc altor relatări de la 

etapele județene ale „Crosului ti
neretului". transmise de corespon
denții noștri:

BUZĂU. La etapa județeană au 
fost prezenți peste 1 000 de con-; 
curenți. S-a alergat pe un traseu 
din centrul orașului. Ciștigători : 
Fete, 15—16 ani : Mariana Mir
cea (Rm Sărat); 17—19 ani: Mi- 
rela Vîrlan (Lie. Hașdeu); peste 
19 ani. Elena Scutaru (Lie. Pă- 
tirlagele) ; băieți. 15—16 ani : V. 
Tudor (Șc. gen. 5 Buzău); 17—19 
ani«, F. Toma (Șc. prof. I.S.P.S.) ; 
peste 19 ani: M. Popa (Metalur
gica Buzău).

D, SOARE
IALOMIȚA. Etapa județeană a 

fost organizată în orașul Slobozia. 
Cîștigătorii : Fete, 15—16 ani: Anca 
Alejteșesev (Călărași); 17—19 ani: 
Mariana Oprici (Slobozia); peste 
19 ani: Georgeta Maria (Călărași); 
băieți, 15—16 ani : G. Munteanu 
(Fetești); 17—19 ani: Gh. Ignat 
(Fetești): peste 19 ani: G. Tîlcu 
(Slobozia).

I. POPA
CLUJ. Concursul s-a desfășurat 

pe aleile parcului municipal. Cîș- 
tigători : Fete. 15—16 ani: Mari- 
nela Cociș (Cluj); băieți, 15—16 
ani : V. Cazan (Cluj) ; 17—19 ani : 
M. Grindeanu (Cluj); peste 19 
ani: G. Szabo (Cluj).

TELEORMAN. Cîștigătorii etapei 
județene desfășurate la Roșiorii de

ma (Crîngeni) ; 17—19 ani: Maria 
Gheorghiță (Călmățui) ; peste 19 
ani: Victoria Badea (Videle); bă
ieți, 15—16 ani : M. Istrate (Căl
mățui) ; 17—19 ani: N. Lixandru 
(Videle) ; peste 19 ani : T. Ailenei 
(Tr. Măgurele).

SUCEAVA. Etapa județeană s-a 
desfășurat în orașul Gura Humo
rului. Concurenții au fost salutați

de primarul orașului, tovarășul 
Petre Țăranu. Ciștigători : Fete, 
15—16 ani : Lenuța Frigura (Sol
ea) ; 17—19 ani : Paraschiva Ape- 
trei (Fălticeni) ; peste 19 ani: 
Georgeta Pașcan (Dorna Candreni); 
băieți, 15—16 ani: C. Ipati (Fălti
ceni) ; 17—19 ani : V. Nichitoi (Su
ceava) ; peste 19 ani: S. Ghele- 
giuci (Șiret).

C. ALEXA

ECHIPELE STUDENȚEȘTIDOMINĂ CAMPIONATUL FEMININ
Atac furibund la poar
ta I.E.F.S.-ului. Fa
ză din meciul, progra
mat în ultima etapă a 
turului, I.E.F.S. — U- 
niversitatea București.

Foto : Dragoș NEAGU

DEFICIENȚE PE CARE 
LE-AM DORI LICHIDATE

Nu sînt mici și nici puține eforturile 
necesare organizării unei competiții de 
amploarea „Crosului tineretului". Etape
le de masă, cele de la nivelul orașelor 
și municipiilor, precum șj al județelor 
au impus mobilizarea unor specialiști 
care să stabilească trasee optime, să-i 
pregătească pe tinerii — neobișnuiți cu 
efortul fizic continuu — participant: 
îndeosebi la fazele superioare. Dar 
unele neglijențe ne apar cu atît mal 
criticabile, cu cit există, deja, o ex
periență (competiția a ajuns la a 
șaptea ediție) din care s-ar fi putut 
reține doar elementele pozitive. Pe de 
altă parte, faza finală a competiției 
este destul de apropiată șl, deci. se 
impun măsuri pentru ca aceasta să se 
desfășoare in condiții impecabile.

După cum ne informează tovarășul 
Vasile Lupan, instructor al C.N.E.F.S., 
la etapa județeană, de la Galați, des
fășurată duminică 28 aprilie, concu
renții de la categoria 15—16 ani nici 
nu cunoșteau traseul. în cadrul acele*-

iași categorii, din numărul de 300 de 
tinere care au luat startul, doar... 70 
au trecut linia de sosire. Aceeași si
tuație s-a petrecut și la categoria peste 
19 ani, fete (8 dintre-o 100 !). tn total, 
din peste 1 300 de concurenți care au 
pornit in curse, numai 366 au ajuns ia 
linia de sosire. Ceea ce denotă că 
profesorii de specialitate nu s-au ocu
pat aproape de loc de pregătirea prea
labilă a tinerilor. După cum a preci
zat interlocutorul, a existat o foarte’ 
slabă colaborare intre comisia de 
sport a Comitetului Județean U.T.C. și 
comisia de atletism a C.J.E.F.S.. prima 
refuzînd orice sprijin pe care specia
liștii s-au oferit să-l acorde. La Bucu
rești stația de amplificare de pe Sta
dionul Tineretului continuă să nu func
ționeze. deficiență pe care am mai 
semnalat-o. dar pe care, după cum 
observăm, nu vrea nimeni s-o reme
dieze.

I. Gv.

DE HANDBAL
O cortină iluzorie desparte turul 

de returul campionatului diviziei A 
de handbal. Redus Ia 50 la sută din 
întinderea sa firească, el și-a , în
cheiat duminică prima parte (5 
etape), urmînd să se reia joi — 
deci, după numai trei zile — cu 
pa'rtea a doua. Nu este în .inten
ția noastră să discutăm acum efi
ciența acestei formule, ci numai 
să analizăm comportarea echipelor 
feminine pe parcursul evoluției lor 
in cele 5 etape.

Tn fruntea celor două serii care 
cuprind fiecare cite 6 formații, se 
află Universitatea Timișoara (9 
puncte, un meci egal cu Universi
tatea Iași) și Universitatea Bucu
rești (9 puncte, o „remiză" cu Con
fecția). Identitatea pozițiilor și a 
punctajului reflectă și comporta
rea — așteptată — la un bun ni
vel a celor două formații, atît în 
meciurile disputate pe teren pro
priu, cit și în cele în deplasare. 
Poate că ar trebui subliniat fap
tul că Universitatea Timișoara, al 
cărei lot este de departe cel mai 
bun, ar putea să se detașeze mai 
clar, să evolueze permanent la 
un nivel tehnic și tactic deosebit 
Universitatea București, cu un joc 
mai ordonat, mai disciplinat, cil 
mai mult calm, reușește să revină 
alături de timișorence. adică în 
lupta directă pentru titlu.

Problema calificării în turneul 
final (din fiecare serie vor pro
mova cite două echipe) nu este 
de loc simplă și va înfierbînta de
sigur disputa din retur. în prima 
serie (Universitatea București, 
Confecția. I.E.F.S., Voința Odorhei, 
Rulmentul Brașov și Mureșul Tg 
Mureș), în afara echipei antreno-

rului emerit Constantin Popescu, 
Âși dispută șansa de a concura la 
medalii atît Confecția, cit și cam
pioana en titre, I.E.F.S. Meciul di
rect dintre ele va decide, probabil, 
ocupanta locului II. Spunem a- 
ceasta intrucît avem credința că 
Universitatea București își va con
tinua drumul ascendent de formă 
și evoluție. Dintr-o simplă impre
sie, am miza pe Confecția, in a-

ceasta dispută. Echipa lui Valeriu 
Gogiltan ni se pare mai perseve
rentă. cu mai puține oscilații, cu 
mai multă ambiție și forță de pe
netrație I.E.F.S., deși dispune de 
rezerve valoroase (nefolosite cel

Hristache NAUM
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FINALELE DE LA CLUJ ALE „CUPEI TINERETULUI"

0 REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ STUDENȚESC
• Napoca universitară — o gazdă ireproșabilă

• Suceava ți Petroșani, două centre merituoase

• Manifestări nepermise in comportarea echipe
lor masculine Agronomia lași, A.S.E. București 
(volei) ș' I.M.F. București, I.P. Galați (baschet)

Timp de trei' zile, parcul sportiv 
al universității ,;Babeș-Bol.yai". Sala 
sporturilor și Sala armatei din Cluj 
au fost gazde primitoare pentru cei 
aproape 900 de studenți și studente 
participanți la finalele pe țară ale 
marii competiții de masă „Cupa 
tineretului" — ediția de vară. Des
pre rezultatele întrecerii am rela
tat în cronicile zilnice transmise de 
la fața locului. Acum, ne vom ocu
pa de cîteva aspecte mai puțin cu
noscute, vom trece în revistă reali
zările dobîndite, nu puține la nu
măr, vom aduce în discuție și un 
fapt negativ — deosebit de grav 
— constatat cu prilejul disputelor 
finale de pe malul Someșului.

Organizarea competiției, la cele 6

Finala studen
țească a „Cupei 
tineretului". S-a 
dat startul in 
proba de 800 m 
fete. Pe primul 
loc s-a clasat 
concurenta cu nr. 
751 Ilona Maksay 
din Tg. Mureș.

Foto :
I. LESPUC-Cluj

ramuri sportive cuprinse în pro
gram a necesitat, din partea local
nicilor, o importantă mobilizare de 
forțe, o preocupare permanentă 
pentru buna desfășurare a con
cursurilor. ‘Din acest punct de-' ve

dere, clujenii merită toate elogiile 
pentru ceea ce au realizat, pentru 
modul exemplar în care s-au achi
tat de obligațiile asumate, Progra
mul competiției și al sportivilor a 
fost întocmit pină în cele mai mici

amănunte și realizat în condiții 
excelente. Toți conducătorii delega-

Nușo DEMIAN 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)

putut fi „încurcate" de Rapid și 
Politehnica Iași, chiar dacă parte
nerii anunțaseră replici dîrze și 
gînduri mari, echivalente cu... un 
punct. Apoi, ultimele șase echipe
— ca și ocupanta de acum a lo
cului 12 („U“ Cluj) — au pierdut. 
Au scuza evoluției în deplasare, 
dar acest „eșec în bloc" ne în
deamnă, parcă, să ne gîndim că, 
intr-adevăr, clasamentul s-a rupt 
în două grupuri valorice. A fost o 
etapă a gazdelor, cu o singură ex
cepție, victoria constănțenilor la 
Cluj, în fața unei formații care n-a 
depășit nivelul modestei evoluții. 
Alături de C.F.R. se situează Po
litehnica Iași, care în fața dina- 
moviștilor bucureșteni — superi
ori din toate punctele de vedere
— a apărut, mai degrabă. în pos
tura unui sparring-partner și nici
decum ca o parteneră de întrecere,

Constantin ALEXE
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CONSTANTIN ALfXANORU 
PE PRIMUL LOC 

IA Ulii Al III DE LIIPIE 
Al CEHOSLOVACIEI 

® St. Rusu și N. Mihai 

au ocupat locul 3
La Praga au avut loc, la sfîrși- 

tul săptăminii trecute, întrecerile 
turneului internațional de lupte 
greco-romane al Cehoslovaciei. Din 
țara noastră au participat trei lup
tători și. avind o comportare re
marcabilă, s-au clasat toți, în fi
nalul competiției, pe locuri frun
tașe. Cel mai frumos succes l-a 
repurtat Constantin Alexandru, 
care a dispus în ultima partidă de 
bulgarul V. Hristov, situîndu-se pe 
primul Ioc. Ștefan Rusu (cat. 62 kg) 
și Nicolae Mihai (cat. 74 kg) s-au 
clasat pe locul III la categoriile 
respective.

AMELIORĂRI IN ATLETISMUL GĂLÂTEAN 
DAR NU PE MĂSURA POSIBILITĂȚILOR

Galațiul este un oraș pe care fede
rația de atletism vrea să-l numere 
printre centrele sale de nădejde. Re
cent, ea a organizat aici o „masă ro
tundă" pentru a vedea cum sînt .trai- 
duse în fapte prevederile planului de 
mășuri al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, mai exact 
capitolul referitor la atletism.

Ța.tă-ne, așadar, la Galați, pentru 
a . vedea la fața locului ce îhseamhă 
atletismul în viața sportivă a orașului 
dunărean, ce greutate are aici spor
tul olimpic numărul 1, pe care și 
Hotărireă partidului îl menționează 
printre principalele ramuri sportive.

Mai întii, o scurtă introducere în 
subiect, realizată, cu ajutorul cîtorva 
cifre puse la dispoziție de metodis
tul Consiliului județean. Toma Badiu. 
în Galați există trei secții atletice 
de performanță : la școala sportivă nr. 
1 (cu 5 norme), la Clubul sportiv u- 
niversitar (2 norme) și la clubul Oțe
lul i(l normă). In județ mai ființează 
o secție, la Școala sportivă din :Te
cuci (1 normă). Iată și producția an
trenorilor de atletism care activează 
în Galați : 2 maeștri ai sportului, 5 
atleți de categoria I, 13 de categoria 
a II-a, 8 de categoria a III-a, 33 de 
juniori cu categoria I și 30 cu cate
goria a II-a de clasificare.. în total, 
91 de atleți clasificați.

E mult, e puțin ? înclinăm să cre
dem că este foarte puțin pentru un 
oraș de talia Galațiului. Este . puțin 
pentru că. sintem convinși, există dis
ponibilități pentru mai mult. Gala
țiul are o Rafira Fița și un Gheor
ghe Buruiană, ambii nominalizați 
pentru J. O., dar cifrele prezentate 
mai șus — 5 atleți de categoria I și 
8 (1 !) de categoria a III-a (perfor
manțele acestei categorii sînt aproape

® Un stadion pentru atletism va fi transformat... în teren de 
fotbal O Pe președintele comisiei județene de atletism nu-l inte
resează atletismul (I) ©Box și lupte — da, iar atletism —- ba ?
la îndemina oricărui... om sănătos) 
pot oare mulțumi pe cineva ?

Desigur, nu. Aceasta este și conclu
zia mesei rotunde de care aminteam, 
masă rotundă Ia care au participat 
Victor Firea, secretarul general al 
F.R.A.. Teodor Oprică, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Galați, Leonid 
Stan, șeful comisiei sport la consiliul 
județean al sindicatelor, Victor Vasi- 
lache, șeful sectorului sport Ia Comi
tetul județean U.T.C., Ion Mușat, di
rectorul Școlii sportive nr. 1, repre
zentanți ai C.S.U. și clubului Oțelul.

De ce atletismul nu este, la Galați,_ 
ceea ce ar trebui și.ar putea să fie?'

Tovarășul Teodor Oprică ne spunea 
că, față de un trecut nu prea înde
părtat, „atletismul gălăican este în 
cert progres". Și ne mai spunea to
varășul prim-vicepreședinte că baza 
materială a atletismului din Galați 
s-a îmbunătățit considerabil : stadio
nul Dunărea, amenințat odinioară cu 
pierderea pistei, a fost redat atletis
mului, fiind actualmente „pus la 
punct in proporție de 80 la sută". A 
fost construită, la sfîrșitul anului tre
cut, atît de dorita și necesara sală de 
atletism, subliniindu-se toate avanta
jele ce decurg din existența ei (acti
vitate în tot timpul iernii, posibili
tăți crescute de selecție etc.). „Dar. a- 
dăuga tovarășul Oprică, valoarea a- 
tletismului din orașul nostru nu a 
atins cotele pe care ni le-am propus, 
dar se poate spune că atletismul nu 
mai este vitregit". într-un cuvint. 
„atleții au ce lc trebuie".

Am vizitat și noi baza materială a 
atletismului gălățean. Și cu părere 
de rău trebuie să spunem că — in
diferent de valoarea de ansamblu ac- 

. tuală. care este și ea o problemă — 
atleții de aici nu au ceea ce le tre
buie. Nu exagerăm afirmînd că. in 
acest moment Galațiul nu poate găz
dui un concurs de atletism ! Pista de 
400 m de la stadionul Dunărea are o 
față frumoasă acoperită cu un strat 
proaspăt de zgură roșie, dar... numai 
pe linia dreaptă dinaintea tribunei 
principale. Nisipul din gropile de să
rituri se apropie de duritatea beto
nului, ducind, cam de mult, dorul lo- 
peții și al greblei. Unul din sectoarele 
de aruncări și sărituri are gropi și 
denivelări. Groapa cu apă de la ob
stacole este departe de a merita a- 
cest pretențios nume... Și — notați! 
— la vară, stadionul Dunărea va fi gaz
da campionatului republican al ju
niorilor de categoria a II-a !

Stadionul Portul roșu. aflat în 
custodia Clubului sportiv universitar 
a avut o pistă de zgură neagră. Spu
nem „a avut" deoarece acum zgura 
este, de fapt... pămînt, un pămînt 
negru, sănătos, al cărui loc ar fi mai 
degrabă pe un teren agricol... Și aici 
este nevoie de o mină de gospodar.

Recent, la Țiglina. a fost terminată 
amenajarea unui stadion care, se spu-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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țiilor din cele centre universi
tare prezente la întreceri, au.-av.h.t. 
numai cuvinte de laudă 
tnire la adresa gazdelor.

Responsabilul Comisiei 
nizare. lectorul univ. 
Neța, șeful Catedrei de 
fizică și sport a Universității clu
jene. și-a îndeplinit 
mod exemplar, fiind 
hărnicie și dăruire 
leușită a competiției, 
validare, 
propagandă, presă și secretariat, 
juriul de apel, precum și comisiile 
tehnice pe probe de concurs au de
pus eforturi și strădanii lăudabile 
pentru 
dificila

Deci, 
Napoca 
dențești 
încă o dată — sincere felicitări !

Trecînd în revistă evoluțiile spor
tivilor și sportivelor, nu putem o- 
mite faptul că ele au fost în multe 
cazuri de bună valoare, au arătat,

și . multu.-

de orga-
Gheorghe 

educație

sarcinile în 
un model de 
pentru buna 

Comisiile de 
administrați v-financiară, 

Și

a se achita fără reproș de 
sarcină avută.
pentru tot ceea ce a oferit 
universitară finalelor șțu- 

ale „Chpei tineretului'1,

ÎN ÎNTÎMPIN ARE A
(Urmare din pag. 1)

nerale din Focșani și din comuna 
Milcovnl.

A. AXENTE coresp.

COMPETIȚIE DE CICLISM

C'omitetul municipal al U.T.C. și 
Clubul Dunărea din Galați au or
ganizat o atractivă întrecere des
chisă amatorilor de viteza pe... do
uă roți. Au participat peste 150 de 
tineri doritori să intre în posesia 
trofeului „Cupa 1 Mai". Au reușit 
această performanță Mircea Butna
rii (Dunărea) —- la curse. Cristea 
Bacera (Liceul Căi Ferate) — la se- 
micunse — și Mihai Lupea (Liceul 
Vasile Alecsandri) — la biciclete de 
oraș. Acțiunea a fost încununată de 
•un succes notabil, datorat în mare 
parte bunei organizări.
T. SIRIOPOL — coresp. județean

CONCURSURI DE ORIENTARE
TURISTICA

în organizarea Casei pionierilor 
din municipiul Hunedoara, peste 
100 de băieți și fete, reprezentanți 
ai școlarilor din Sibiu, Timișoara

CONCURSURILE DE CĂLĂRIE DIN CADRUL ..CUPEI OLIMPIA1-

dacă mai era nevoie, dragostea 
studențimii noastre pentru exer
cițiul fizic și mișcare, pentru sport. 
Cine a urmărit meciurile de volei, 
baschet, handbal și fotbal, a rămas 
impresionat de calitățile unor ju
cători sau jucătoare care, 
spus, au făcut, cu această 
primul pas spre sportul de 
manță. Cuvinte bune și

trebuie 
ocazie, 
perfor- 
pentru 

realizările atleților și ale competi
torilor de la orientare turistică.

La Cluj, am remarcat cu satis
facție, că unele centre universitare 
tinere au făcut pași serioși spre 
consacrarea sportivă. Astfel, suce
venii au venit pe malul Someșului 
dornici de a ieși în evidență și, 
spre meritul lor, au reușit. Nicoleta 
Stroia (100 m) și Verona Carp (800 
m) au obținut medalii de argint în 
probele in care au concurat, hand- 
baliștii s-au clasat pe locul IV, iar 
voleibaliștii pe poziția a Vl-a. Stu
denții din Petroșani au avut fotba
liști remarcabili, voleibaliști meri
tuoși.

Relevînd cu deosebită satisfacție 
toate aceste puncte pozitive înregis
trate la finalele studențești, nu vom

MARII SĂRBĂTORI
bineînțeles din localitatea gazdă, 
participat la o reușită întrecere 
orientare turistică, programată 
traseele din pădurea Sîncrai.

Și, 
au 
de 
pe
Trofeul a revenit, atit la băieți cit 
și la fele, tinerilor sportivi de la 
Casa pionierilor din Hunedoara, 
pregătiți de inimosul profesor de 
educație fizică, Dan Pichiu.

Concomitent 
întrecerile
Corvinul", 
timișorene.

trece însă, peste aspectele ce AU 
UMBRIT această întrecere sportivă 
de masă. în primele două zile ale 
competiției au fost sesizate' cazuri 
de substituiri de jucători, care au 
dus — cum era normal — la sanc
ționarea echipelor în culpă cu pier
derea meciurilor respective. Este 
cazul formațiilor masculine de volei 
Agronomia Iași (care l-a substituit 
pe jucătorul Ilie Caragia cu un 
„necunoscut"' ce nu era nici măcar 
student) și A. S. E. București (care 
a făcut aceeași manevră cu sporti
vul Spiridon Polii). în consecință, 
ambele echipe au pierdut jocurile 
— cîștigate în teren 
astfel învinșilor lor : 
subingineri Petroșani 
lăți să intre, în locul 
De asemenea au fost 
mâții jucători legitimați, 
este contrar regulamentului, 
tr-o asemenea situație s-au 
echipele de baschet masculin
I. M. F. București și I. P. Galați.

Pină la o analiză completă a ca
zurilor, ne rezumăm doar la între
barea : Cui folosesc oare, asemenea 
procedee ? în orice caz. sportului 
studențesc de masă, NU. Așteptăm 
măsurile rectoratelor și șefilor de 
catedre de specialitate din institu
tele ale căror cadre didactice s-au 
făcut vinovate de încălcarea unor 
norme regulamentare cunoscute de 
toți participanții la finale.

De altfel acestea au fost singure
le pete pe o întrecere căreia alt
fel nu i se poate reproșa nimic.

— facilitînd 
Institutul de 
și I. P. Ga- 
lor, în finală, 
găsiți în for- 

ceea ce 
în- 

ăflat 
ale

s-au desfășurat .și 
contînd pentru „Cupa 
cîștigată de echipajele

I. VLAD
★

în pădurea Dumbrava de lingă 
Sibiu s-a desfășurat concursul de 
orientare turistică, pe echipe, dotat 
cu Cupa 1 Maî și organizat de sec
ția sport-turism a Consiliului mu
nicipal al sindicatelor. Au partici
pat 55 de formații feminine și 
masculine. Echipe cîștigătoare : fe
te, cat. pînă la 19 ani : Dumbrava 
Sibiu (Ulriche Zeinek și Ulriche 
Zay) ; cat. peste 19 ani — Școala 
profesională U.P.A. (Livia Cucu și 
Ioana Linca) : băieți (aceleași ca
tegorii) : 
drian 
din) : 
țu și

Ilie

coresp.

Liceul Octavian Goga (A- 
Pușcariu și Ștefan Mavro- 

Electrica Sibiu (Viorel Neam- 
Mircea Feier).
IONESCU — coresp. jud.

Mii SEMMUL PERSPECTIV El
Vreme frumoasă, lume multă sîmbătă 

și duminică în jurul bazei hipice din 
Calea Flevnei, unde a fost programată 
Cea de a doua competiție de călărie a 
sezonului, „Cupa Olimpia**, la care au 
luât parte sportivii cluburilor Steaua. 
Dinamo și Olimpia. Ca și la concursul 
de debut, a impresionat abundența tine- 
rilo-r dornici să devină sportivi valoroși. 
Disputele juniorilor au fost adesea pline 
de farmec, caracterizate prin tentative 
(reușite) nu numai de a termina par
cursul fără penalizări, ci și de a înre
gistra timpii cei mai buni în probele la 
cronqmetru. Șe pare că sezonul compe- 
tiționa.l. început sub semnul abundenței 
și perspectivei, lărgește interesul pentru 
echitație (este pe cale -să apară o nouă 
secție în Capitală, o secție a municipiu
lui. condusă de Gheprghe Juja. care a 
și „încercat*'* parcursurile de obstacole).

Vă prezentăm rezulțațele înregistrate 
în cele opt probe de obstacole ale com
petiției, precizînd că regulamentul
cesteia a prevăzut ca fiecare club să 
primească puncte numai pentru doi con
curența dinainte stabiliți de antrenorii 
respectivi. De aceea, vom aminti și cele 
mai bune rezultate ale sportivilor care

Cupa Olimpia**.
« -T re-

coneurenți) : 1. MIHAI ALU- 
(Olimpia) cu Drumeț 0 p 
Victor Demian (Dinamo) ou 

(1:05.6), 3. Marian Simion (Di- 
Clmbru 0 t> (1:05,0), 4. Nicolae

a-

nu aui_contat efectiv în
SIMBĂTĂ. Proba rezervată cailor 
monți (19 
NEANU
(1:02,3). 2. 
Pelin 0 p 
namo) cu ___ .
Vlad (Dinarho) cu Fatma 4 p (1:08,2).. 
5. Cornel Ilin (Steaua) cu Rasbec 7-4 p 
(1:12.0), 6. Andrei Costea (Olimpia) eu 
Despot 4 p (1:25,3); proba pentru ju
niorii începători (au prezentat coneu
renți doar Steaua si Olimpia): 1. (ex- 
aequo) LIGIA UNGUREANU (Steaua) cu 
Vinovat și RUXANDRA BĂDULESCU 
(Olimpia) cu Haydn 0 p, 3. (ex-aequo) 
Răzvan Lințeanu (Steaua) cu Șaghia și 
Andrei Preda (Olimpia) cu Arogant 3 
p: proba pentru juniorii avansați : 1.
CRISTIAN GRIGORE (Olimpia) cu Aro-

cîștigătoare
Ilin cu calul 

(in săritură

Ștafeta
Cornel 
Coniac 
peste obstacol) și Du
mitru Loneanu cu ca
lul Atlas (în aștepta

rea startului)

Foto : Paul ROMOȘAN■I
Ringheanu
' 3. Ni-

gant 0 p (59 
(Dinamo) cu 
colae Stroescu (Steaua) cu Șaghia 0 p 
(1:03,5), 4. Gheorghe Șodolescu (Olim
pia) cu Haydn 0 p (1:05,5). 5. Dania Po
pescu (Steaua) cu Vinovat 7 p, 6. Vic
tor Rus (Dinamo) cu Spiriduș 12 p (din
tre cuplurile care nu au contat în cla
samentul cupei, au realizat parcursuri 
frumoase, terminînd lără greșală, Radu 
Crișan (Olimpia) cu
Rus cu Alun. Monica Ringheanu cu Ve
verița, __ _ ,1
stantin Călina cu Vama și Albert Covaci 
cu Soliman, aceștia din urmă fiind „to
lerați “ pe parcursul juniorilor) : proba 
de obstacole categorie ușoară pentru se
niori. barem a C (pentru fiecare bară 
doborâtă se penalizează cu 7 secunde), 
18 coneurenți : 1. EUGE2N IONESCU
(Dinamo) cu Gurău, 2. Cornel Ilin cu 
Coniac, 3. Dumitru Loneanu (Steaua) 
cu Atlas. 4. Marian Simion (Dinamo) cu 
Pegas, 5. Dumitru Spirlea (Olimpia) cu 
Graur, 6. Mihai Aluneanu cu Jambon

s), 2. Monica 
Gurău 0 p (1:02,0).

Jambon. Victor

precum și pentatloniștii Con-

în turul campionatului echipelor de juniori (mici)

(în afara cupei, comportări bune 
avut Radu Mihalcea (Steaua)_cu Datași 
Victor Demian
Proba pentru caii remonți (13 
renți) • ’ ..........
(59.3). 
(1:09,4), 
(1:09.6), 
(1:10,2), 
(1:10.3).
(1:16.8) . ,, _____ r ___  „
rii începători : 1. EDITH CODITA
(Steaua) cu Vinovat 0 p (1:00,6), 2. An
drei Preda cu Arogant 0 p (1:01,6). 3. 
Răzvan Lințeanu cu Șaghia 0' p (1:07,3), 
4. Ruxandira Bădulescu cu Jambon 16,25 
p : proba pentru juniorii avansați : 1. 
CRISTIAN GRIGORE cu Arogant 0 p 
atît în probă cît și în baraj. 2. Monica 
Ringheanu cu Gurău 0 p în probă și 
4 p în baraj, 3. Victor Rus cu Alun 0 P 
în probă, 4 p în baraj (s-a mai remar
cat Răzvan Dundaru de la Steaua cu 
Zefir 0 p); proba de ștafetă (cite 2 că
lăreți) a revenit cuplului stelist COR
NEL ILIN cu Coniac și DUMITRU’•IX)-' 
NEANU cu Atlas (3:01.4). urmat de di- 
namoviștii Marian Simion cu Pegas șl 
Eugen Ionescu cu, Gurău .,(3:U,2v și de 
concurențil Olimpiei. Mihai Aluneanu cu. 
Jambon si Gheorghe ȘodolesCu cit Haydn' 
(3:20,4). In urma cumulării punctajelor, 
„Cupa Olimpia** a revenit călăreților de

cu Pelin) ; DUMINICA.
■“ concu-

1. VICTOR DEMIĂN cu Pelin
2. M. Alineanu cu Esculap
3. Ion Popa (Steaua) cu Vișan 

4. Radu
5. Marian Simion cu
6. Andrei _ ....

— toți 0 p; projia pentru Junio- 
incepători :

Mihalcea cu

Costea cu

A ti la 
Cimbru 
Despot

la Steaua (54 p), urmați de cei de 
Olimpia (48 p) și Dinamo (39 p).

Cu prilejul competiției organizate 
clubul Olimpia s-au mai desfășurat 
două probe de dresaj, care nu au contat 
in clasament, intrucit in afară de Steaua 
nici un alt club participant nu dispune 
de sportivi și cal pentru dresaj 1 Proba 
rezervată seniorilor a fost cîștigată de 
cunoscutul campion Iosif Molnar cu 
Domino 660 p: locul al doilea a revenit 
lui Sorin Bădulescu cu Baba Novac 632 
p. La juniori au ciștigat ex-aequo RADU 
MARCOCI (14 ani, debutant, fiul antre
norului de ia Steaua) cu Șiret și SORIN 
SOVE.IA cu Mister.

De asemenea, au fost programate Și 
două probe rezervate celui de al doilea 
(valoric) lot de sărituri al tărll^ Toți 
cei patru sportivi, L„. —; 
Rin Și Eugen Ionescu și 
Gheorghe Nicolae și Aurelian 
avut comportări satisfăcătoare, 
plăcut îndeosebi maturitatea, 
siguranța fostului- junior Gh. 
precum și stilul mai chibzuit 
adoptă dp la o vreme C. Ilin 
răsfrînge asupra rezultatelor 
îmbunătățite. De la toți așteptăm con
firmări în concursurile viitoare...

de
Si

bucureștenll Cornel 
ploieștertii • 
Stoica au 
dar ne-au 
calmul și 

Nicolae. 
pe care îl 
și care se 
sale, mult

Aurelian BREBEANU

JUCĂTORII DE TENIS DE AAASĂ CRAIOVENI ÎNVINGĂTORI
A w

IAȘI (prin telefon, de la cores
pondentul nostru județean)' în ora
șul nostru, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, s-a desfășurat turul cam
pionatului republican de tenis de 
masă al echipelor de juniori mici. 
Iată clasamentul întrecerilor la ca
re au luat parte 33 de formații :

Băieți, categoria 10—12 ani : 1 Șc. 
sp. Craiova (S. Pătru, O. Popescu, 
C. Popovici, R. Georgescu, 
nor C. Cojocaru). 2. Sc. sp. 
heiul Secuiesc, 3. Gri vița 
București, 4. Metalurgistul

antre- 
Odor- 
Roșie

Cugir, 
5 Șc. sp 1 București, 6 Construc
torul Hunedoara, 7. Șc. sp. DrObe- 
ta-T. Severin, 8. Șc. sp. Bistrița ; 
categoria 13—15 ani : 1. Universi
tatea Craiova (R. Neagoe, C. Kincs, 
E. Borca, M. Gîdea, antrenor V.

De mine ia lași, FINALELE SPERANȚELOR BASCHETULUI
bune 16 echipe (opt 
opt de Tete) din cele

Cele mai 
de băieți și 
96 de participante la campionatul 
republican de baschet al școlarilor 
și juniorilor susțin, de mîine pînă 
duminică, turneele finale, în Sala 
sporturilor din Iași. întrecerile 
constituie un adevărat eveniment, 
deoarece prilejuiesc evoluția celor 
mai valoroase elemente din tînăra 
generație a baschetbaliștilor, ac
tuale speranțe, viitori performeri, 
într-o dispută aprigă, entuziastă, 
așa cum au fost mai întotdeauna 
finalele juniorilor și junioarelor.

Cinstea de a participa la aceste

turnee decisive a revenit de astă 
dată echipelor Șc. sp. Cluj (antre
nor V. Mureșan), Șc. sp. Mediaș 
(O. Șerban), Șc. sp. Satu Mare (G.

Pod-
Ră-
(M. 
(M.

Mahler), Șc. sp. Sibiu (A. 
varcu). Farul Constanța (Em. 
ducanu), Șc. sp. Constanța 
H'ondrilă), Lie. 35 București 
Rizea), Lie. 4 Galați (A. Baltag) 
la băieți, Crișul Oradea (G. Leit
ner), Lie. 4 Oradea (Ileana Ghiță), 
Lie, „Bolyai" Tg. Mureș (Gh. Filllop), 
Șc. sp. Ploiești (G. Năstase), Șc. sp. 
Sibiu (M. Fleșeriu), Olimpia Bucu
rești (Gh. Lăzărescu), Lie. 35 Bucu-

CONCURSUL REPUBLICAN

Con-

AL ATLEȚILOR JUNIORI DE CATEGORIA A ll-a
racAu 29 (prin telefon). Simbătă

și duminică, stadionul „2'3 
din localitate a găzduit

August" 
concursul 

republican de primăvară al juniorilor 
de categoria a ll-a. La întreceri au 
luat parte 342 <ie băieți și 228 
fete, reprezentînd 90 de asociații 

de județe, și

în cele ’ două 
care și patru 
categorii' de 

Ternii

de

Ș>

(Șc. sp. Atletism) 1,71 m la săritura 
in înălțime, Vasile Geneș (Ceahlăul 
I*. Neamț) 8:56.4 la 3 000 ni. Ion 
Aloman (Șc. Sp. Hunedoara) 4:38,4 
la 1 500 m obstacole și Coloman Kon
dorossy (Șc. sp. Arad) 57,22 m la 
aruncarea discului.

Ciștigătorii probelor disputate : 
BĂIEȚI : 100 m : D. Buzatu (C.F.R. 
Timișoara) 10,8, 200 m : S. Văduva 
(Șc. sp. Constanța) 22,5. 1 000 m : Gh. 
Bundoiu (L.C.E.A. C-lung Muscel) 
2:36.5. 3 000 m: V. Geneș (Ceahlău]

eluburi sportive din 31 
municipiul București.

Rezultatele obținute 
zile de concurs, intre 
recorduri ale acestei 
virată, dovedesc că in timpul ........ . . . .. ____ v _________
s-a lucrat serios, cu o atenție sporlfă' P. Neamț) 8:56.4. nou record de ju- 
acordată selecției. Dacă despre Școa
la Sportivă de Atletism, Liceul Cen
tral Experimental de Atletism Cirh- 
pulug Muscel. Școala Sportivă Cblî- 
stanța.
opune 
cluburi 
zentat 
Alba. Bistrița Gorj. Harghita. Ilfov, 
Olt. Tulcea și Teleorman nu au tri
mis nici un reprezentant !

Iată noii recordmani și cifrele pe 
care le-au obținut : Niculina Ilie

rești (Gh. Benone) și Șc. sp. 
stanța (Maria Popovici).

Sistemul de desfășurare : 
pele vor fi împărțite în două 
a cîte patru și vor juca sistem tur
neu, 
care 
1—4 
drul 
turneu (rezultatele din serii 
tează).

lată și echipele cîștigătoare 
edițiilor trecute : BĂIEȚI ; Tînărul 
dinamovist Satu Mare (1956), Tî
nărul dinamovist București ■ (1957, 
1958), CI. sp. școlar 
mișoara (1959). 
București (1961),
Cluj (1962), Șc. sp. 2 București 
(1963, 1964), Șc.
reș (1965). Șc. sp. Cluj (1966, 1967), 
Șc. sp. Constanța (1968) Lie. 35 
București (1969, 1970, 
1973); -------- -
(1956), 
1958), 
(1959), 
(1961.
Mureș
Șc. sp. Brașov (1965), I?7", 
Lie. 35 București (1969, 1970, 1971, 
1973), Șc. sp. Cluj (1972).

echi- 
serii

apoi primele două din fie- 
serie vor alcătui grupa finală 
(celelalte grupa 5—8), în 
căreia se va juca un

ca- 
nou 
con-

ale

CI.
CI.

Banatul Ti- 
sp. Școlarul 
sp. Școlarul

medie 2 Tg. Mu-

1971, 1972,
Dinamo Timișoara 
Gheorghieni (1957, 
Luceafărul Brașov 
Școlarul București 

Harghita Tg.

FETE :
Voința

CI. șc.
Ci sp.
1962, 1966),

(1963), Șc. sp. Oradea (1964),
1967, 1968),

..CUPA TIPOGRAFIEI"

Școala Sportivă Arad, se pot 
lucruri frumoase, in schimb, 
ca Rapid. Steaua ș-au pre- 
sub așteptări. Iar județele

IOSIF NAGHI — 60,04 m
LA ARUNCAREA DISCULUI

Vineri și sîmbătă pe stadionul Tine
retului din București s-a desfășurat 
un concurs municipal de atletism re
zervat seniorilor. Cu acest prilej, re
cordmanul țării la aruncarea discului 
Iosif Naghi (Steaua) a obținut o r ppr- 
formanță bună pentru început de se; 
ion, 60,04 m. Alte rezultate. : BĂRBAți : 
sou m ;
5 ooo m : 
triplusalt : 
14,45 m. < 
61,62 m 
*00 m : 
Maria 
Florența 
51.14 m.

Nicolae D. NICOLAE — coresp.

C.
D.

Șușelescu (C.A.U.) 22.1,
Nicolae (Metalul) 14:32.8, 
E. ..............

ciocan :
(record personal).

Cornelia Holub (Metalul) 2:14.9.
Lincă (Metalul) 2:15.0. disc : 

Ionescu (Rovine Craiova)

Petrescu
I. Iaru

(Vlitorul)
(C.A.U.)
FEMEI :

niori II 1 500 ni ob. : I. Aloman (Șc. 
Sp. Hunedoara) 4:33.4. nou record 
de juniori II, 110 mg : E. Alexe (Șc. 
Sp. Atletism) 15.2, 
Uceanu (Viitorul) 
A. Neciu (Iac. 35 
gime ; V. Costache 
6,86 m. triplusalt : 
Constanța) 14,05 m, 
Neagu (C.S.S.) 3,70 m ;
K. Kondorossy (Șc 
13.85 m, disc : C. Kondorossy 57.22 m, 
nou record de 
Poesai (Șc. Sp.
V. Vogel (Lie. 
FETE : 100 m : 
Sp. Atletism)
Nedelea 26,0, 400 m : Dorina Bursuc 
(C.S.S.) 59.1, 1 000 m : Genoveva Mo- 
diga (Șc. Sp. Galați) 2:53,5, 2 000 m: 
Elena Anton (L.C.E.A. C-lung Mus
cel) 6:46,2 ; 100 mg : M. Stoica (Șc. 
Sp. Atletism) 14,6, 300 mg : Ecaterinu 
Gheorghe (Constructorul Buc.) 46.0 
înălțime : Niculina Ilie (Șc. Sp. Atle
tism) 1,71 m. nou record de junioa
re II, lungime : Corina Tifrean (Lie. 
2 Brașov) 
Duculescu 
11.28 m.
(L.C.E.A. 
suliță :
C-lung Muscel) 38,84. m

LA ORIENTARE TURISTICĂ

AMELIORĂRI
r.

(Urmare din pag. I)

nea. va aparține atletismului. Inițial, 
pista trebuia să măsoare 400 m dar 
ea a fost redusă La 333 m. făcindu-se 
loe unor anexe sanitare. Din cite am 
aflat, stadionul nu va fi insă al a- 
tletismului, intrucit el va fi preluat 
de clubul Oțelul care are intenția 
să-l transforme în... stadion de fotbal.

Ar fi păcat, pentru că terenuri de 
fotbal sint destule in Galați. Ar fi 
păcat, pentru că. cu foarte puțini bani 
s-ar putea amenaja un extrem de 
util stadion de atletism — există po
sibilitatea ca pista să poată fi lungită 
la 400 m —. stadion cerut atit de a- 
tletîsmul de performanță, cit și de 
cel de masă din Galați. Așteptăm 
răspunsul celor în drept să hotărască 
soarta stadionului nou din Țiglina.

Desigur, nu putem afirma că a- 
tleții gâlățeni sint vitregiți, dar ei nu 
au chiar tot ce le trebuie. (Sincer 
vorbind, ca iubitor al atletismului am 
simțit o strîngere de inimă compa- 
rind — scuzați termenul — modesta 
clădire a sălii de atletism — bine to
tuși că s-a construit ! — cu aproape

5 km marș > Gh 
23:38,0. înălțime :

Buc.) 1,93 m. lun- 
(Șc. Sp. Atletism)

R. Hangu (Șc. Sp. 
prăjină : M. 

greutate : 
Sp. Arad)

juniori II. suliță : A.
Cluj) 60,18 m. ciocan :

35 Buc.) 56,64 m : 
Aurica Nedelea (Șc.

12,4, 200 m : Aurica

greutate : Steluța
C-lung Muscel) 

Veronica Nicoruț 
m.

5,56 m, 
(L.C.E.A.

disc :
C-lung. Muscel) 38.42
Mihaela Nicoară (L.C.E.A.

Ilie IANCU — coresp. județean

AMÎNATĂ PENTRU 4 SI 5 MAI
Concursul de orientare

„Cupa tipografiei1* organizat anual 
A. S. „Tipo“ din Oradea și programat 
inițial pentru zilele de 1 și 2 mai. 
amină pentru datele de 4—5 m.ai. În
trecerile se vor desfășura în împreju
rimile stațiunii 1 Mai cuprinzînd toate 
categoriile de vîrstă (de la 6 la 60 ani).

turistic#
de
se

Bălan), 2- Șc. sp. Buzău. 3. C.S.M. 
Cluj, 4. Metalurgistul Cugir, 5. Co
merțul Tg. Mureș. 6. Sinteza Ora
dea, 7. Șc. sp. 1 
sp. Craiova. Fete, 
ani : 1. Șc- sp.
Scurtu, Ecaterina 
Scărlătescu, Eugenia Mateescu). 
Lotrul Brezoi, 3. C.S.M. I Iași, 4. 
C.S.M. Cluj, 5 Metalurgistul Cugir, 
6. C.S.M. 2 Iași, 7- Șc. sp. Pitești, 
8. Energia Fîntînele ; categoria 13 
—15 ani : 1. Șc. sp. Craiova, (Geor- 
fceta Lazar, Mihaela Sandu, Maria 
Păun). 2. Lotrul Brezoi. 3. Meta
lurgistul Cugir, 4. Voința Singior- 
giu de Pădure. 5. Șc. sp. Buzău, 
6. Șc- sp. 1 București. 7. C.S.M. 
Cluj, 8. Șc. sp. Pitești, 9. Eternita
tea Oradea.

Competiția a furnizat partide 
spectaculoase, multe dintre rezul
tate stînd sub semnul incertitudi
nii pînă la ultimul 
mingi. Nivelul de joc 
o valoare medie, cu 
bunătățiri la ambele 
vîrstă, fete și băieți, 
grupele mai mari nu

București, 8. Șc. 
categoria 10—13 
Craiova (Dana 

Ionescu, Gabriela 
O

schimb de 
s-a situat la 
anumite im- 
categorii de

Totuși, la 
au evoluat

elemnte susceptibile pentru adevă
rata performanță. în schimb, la 
grupele categoriilor de vîrstă mai 
mici, s-a putut observa un reviri
ment îmbucurător: Este vorba de o 
selecție ameliorată simțitor și o 
concepție de joc activă. Semnalăm 
în acest sens evoluțiile elevilor an
trenorilor Ancuța, Dornic, Cojoca
rii, Bălan, Simionescu la fete și 
Naghi, Georgescu, Suciu la băieți.

în același context, așa cum sub
linia și antrenoarea emerită Ella 
Constanți nescu, surprinde o anu
mită reținere, o prudență exagerată 
în acțiunile unor sportivi, ceea ce 
nu e deloc recomandabilă în con
dițiile avîntului tot mai pregnant 
al jocului ofensiv. La acesta vîr
stă mai important decît rezultatul 
momentan este îndrumarea și în
vățarea micilor sportivi spre o 
concepție care să-i ajute să ajungă 
în eșalonul ping-pongiștiior frun
tași de la noi, mai întîi și apoi 
chiar și în concernul internațio
nal.

CAMPIONATUL DE HANDBAL FEMININ

D. DIACONESCU

(Urmare din pag. I)

mai adesea), prezintă un „7" ete
rogen, greoi
gur, e foarte dificil de suplinit ab
sența Doinei Cojocaru, cea care — 
aproape în 
prin forțele 
rii. Totuși,

în seria 
Timișoara, 
ra. Universitatea Iași, Textila Bu
huși, Rapid București. C.S.M. Si
biu) există, de asemenea, o palpi
tantă confruntare de forțe. Echipa 
care o va însoți pe Universitatea 
Timișoara în turneul final 
aleasă dintre Constructorul 
șoara și Universitatea Iași.
fără îndoială, interesant faptul că 
în acest an titlul este atacat și de 
cele două noi promovate în di
vizia A, Confecția și Universita
tea Iași I). Poate că ieșencele au 
o șansă în plus. Vom ști aceasta 
după prima etapă a returului. Dacă 
Universitatea Timișoara va învin-

în exprimare. Desi-

exclusivitate — a adus 
ei titlul în Dealul Spi- 
trebuie făcut ceva... 
a doua (Universitatea 
Constructorul Timișoa-

va fi 
Timi- 
(Este.

ACTUALITATEA VOLEIBAUSTICA

ge. așa cum este firesc, Construc
torul, atunci lașul deține șansa cea 
mai bună, avînd de jucat pe teren 
propriu, returul cu principala sa 
contracandidată. Oricum și această 
înfruntare contribuie la înfrumu
sețarea minicampionatului.

Situația echipelor ce vor intra în 
turneul „subsolului" este neclară 
numai în prima serie. Acolo, Vo
ința Odorhei, Rulmentul Brașov și 
Mureșul Tg. Mureș își vor rezolva 
rivalitatea într-un retur în care — 
în sfirșit ! — Mureșul Tg. Mureș 
va beneficia și de Szbllosi. în se
ria a doua, C.S.M, Sibiu nu mai 
emite pretenții. Cine i se va ală
tura ? Rapid sau Textila Buhuși ? 
Greu de răspuns.

Chiar dacă nota noastră „Apro
po de program" nu a plăcut uno
ra. revenim în această trecere în 
revistă a returului cu propunerea 
de a se ține seamă și 
ța majoră pe care 
larizarea handbalului 
gramarea meciurilor 
în cuplaj, chiar reunirea lor (cînd 
sînt mai multe) într-un program 
non-stop ar aduce mai mulți spec
tatori pe același teren, ar crea o 
ambianță mai propice unor meciuri 
din prima divizie, ar ajuta Ia pro
pagarea handbalului în rîndurile 
elevilor. în fond, ce rost are să ne 
jucăm cu răbdarea spectatorilor ?

de importan- 
o are popu- 
feminin. Pro- 
din Capitală

„CUPA F. R. VOLEI"

Noua competiție rezervată formați
ilor de divizia A. „Cupa F. R. Volei", 
își începe prima fază zilele 
Echipele feminine, împărțite 
serii, susțin turneele la 
(3—7 mai) și București (2, 4.
15 mai). în prima etapă (2 mai) ș 
seriei de la București sint progra
mate, în sala Dinamo (de la ora 
17,30), partidele Constructorul — Ra
pid și Dinamo — I.E.F.S. (Medicina 
sta). La Craiova. în etapa de debut 
a turneului (3 mai) au loc partidele 
Universitatea Craiova — Penicilina 
Iași și C.S.M. Sibiu — Universitatea 
Timișoara (Farul Constanta stă).

Echipele masculine sint împărțite 
în 3 serii de cite 3. primele meciuri 
opunind la 2 mai (sala Dinamo, ora 
16) pe I.E.F.S. și Rapid (la Bucu
rești) și la 3 mai pe „U“ Cluj și Ex
plorări B. Mare (la Baia Mare). 
C.S.U. Galați și Universitatea 
iova (la Galați).

Nu intră în competiție, din 
etapă, formațiile Politehnica 
șoara, Viitorul Bacău și Steaua. Tur
neele de la Baia Mare și C_1 ',' 
au loc 
iar cel 
2. 4 și

acestea, 
în două 
Craiova 
8, 11 ș)

Cra-

prima 
Timi-

Galați 
în zilele de 3. 4 și 5 mai 
din București In zilele de 
8 mai.

TURUL III AL
Șl

DIVIZIEI DE 
ȘCOLARI

1—5 mai seîn perioada 
șoară, sub formă de turnee, 
treilea al diviziei naționale

JUNIORI

desfâ- 
turu.1 al 
de ju-

niori și școlari. Turneele de fete 
sînt găzduite, in ordinea seriilor, de 
localitățile : Iași, Galați, Brașov, 
C. Lung Muscel, București. Lugoj. 
Deva și Cluj, iar cele de băieți sint 
programate la Botoșani, Galați, Con
stanța, București, Craiova, Oțelul 
Roșu, Sibiu, Cluj.

în urma acestui tur (ultimul), se 
stabilește clasamentul final pe serii. 
Primele două formații clasate in 
fiecare serie vor lua parte la etapa 
semifinală (jocuri tur-retur) pentru 
desemnarea celor 8 finaliste ale edi
ției 1973—1974 a campionatelor.

LOTURILE FEMININE PESTE HOTARE

turneul 
național 
noastre, 
susținut 
antrena-

Duminică s-a înapoiat din 
întreprins in Algeria lotul 
feminin de tineret al țării 
Voleibalistele roanânce au 
la Alger citfcva jocuri de
ment cu formația de senioare a țării 
gazdă, precum și două partide ami
cale, urmărite de un numeros public, 
în ambele întilniri victoria a reve- 

echipei noastre cu 3—0. Antre-
Leonid Sorbală și Ion 

folosit în aceste meciuri 
jucătoare : Cristina,

nit 
norii lotului
Cristian au 
următoarele
Liuba. Ioana Șiclovan, Irina Petculet, 
Georgeta Busuioc, Doina Rusu, Ma
ria Obreja, Margareta Lăluț, Eugenia 
Milencu, T" 
Teodorescu, 
Alina Bujor.

Margareta Bako. Ileana 
, Marilena Grigoraș și

5
de senioare se

In ziua de
★

mai. reprezentativa 
deplasează la Buda-

DINAMO VICTORIA-0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ CU ACTIVITATE MULTIPLA
Importantul document de partid, Ho- 

tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, în domeniul 
educației fizice și sportului de masă, 
subliniază că : „In ansamblul mișcării 
sportive, cea mai largă formă de parti
cipare a întregului tineret, a populației, 
la practicarea sistematică a exercițiiior 
fizice Șj sportului trebuie să o repre
zinte sportul de masă, mijloc de bază 
pentru fortificarea organismului și dez
voltarea capacității fizice a tuturor cetă
țenilor patriei". Interpretînd această 
prevedere în litera și spiritul ei. asocia
ția sportivă Dinamd Victoria din I.M-B.

ÎN ATLETISMUL GALAȚEAN
palat al... popicelor, aflat la 
cîțiva metri distanță). Dar,

luxosul 
numai .... . . .
Hotărîrea partidului și planul de mă
suri al ------ 
mui pe 
tuturor 
meniul .

Or, numai de „prim plan" al pre
ocupărilor nu Doate fi vorba atunci 
cînd : Biroul Executiv al C.J.E.F.S. 
nu a analizat de loc în tot cursul a- 
nului 1973 situația atletismului din 
Galați și din județ ; cînd comisia ju
dețeană — al cărei președinte este 
inspectorul general școlar al județu
lui — este ca și inexistentă, intrucit 
pe tovarășul președinte nu-I intere
sează atletismul ! ! (Președintele 
misiei județene 
Țurcan. este 
C.J.E.F.S. ! ! !)... 
ailiul județean 
miletul județean al U.T.C., 
atribuții bine definite in 
sportului, nu se preocupă in 
măsură de atletism...

Desigur, problema bazei
— asupra căreia am insistat intrucit 
ni s-a părut cea mai acută — nu este

C.N.E.F.S.-ului așează atletis- 
primul plan al preocupărilor 
factorilor cu atribuții în do- 
sportului.

co
de atletism. Valentin 
și vicepreședinte al 
cînd, in sfirșit. con- 

al sindicatelor și co- 
organe cu 
domeniul 

suficientă

materiale

singura în atletismul orașului de la 
Dunăre. Probleme sînt peste tot. A- 
colo unde există preocupare, ele sînt 
însă rezolvate. Nici la Galați pro
blemele nu sînt insolubile. Există la 
Galați un cerc vicios. Pe de-o parte 
se poate spune : nu există suficiente 
baze pentru atletism ; la care, răs
punsul ar putea fi : nu avem atleți 
nici pentru cele existente ! Rezolva
rea nu este dificilă. Trebuie doar ca 
în activitatea celor care lucrează în 
domeniul atletismului să existe mai 
multă pasiune, trebuie ca în preocu
pările celor care conduc sportul gălă- 
țean, al celor cu atribuții in domeniul 
sportului 
foarte clare din
— ca atletismul 
văr, pe primul

...Acum 2—3 
mitru Zarif l-a 
ghe Buruiană, 
atletismului 
profesională. 
10 000 de elevi 
. ...La urma
face box 
nivel la Galați «i atletism nu î

al M.I., depune eforturi deosebite pen
tru ca rolul sportului sa devină tot 
mai însemnat în formarea multilaterală 
a omului societății socialiste, pentru ca 
educația fizică și sportul, activități de 
Interes național, să reprezinte intr-ade
văr o parte componentă a procesului 
de educare comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni al muncii, deci 
și a tinerilor din această organizație 
sportivă.

In acest context, peste 90 la sută din 
membrii cotizanți de la Dinamo Victo
ria desfășoară o intensa activitate în 
cadrul celor 15 cercuri și 12 secții pe 
ramură, unele la specificul muncii : at
letism, judo. înot, tir, box. culturism și 
turism, altele cu caracter recreativ : 
volei, popice, șah. fotbal și tenis de 
masă. Asociația este reprezentată tot
odată și în diverse campionate oficiale 
ale municipiului București : echipe mas
culine și feminine de volei, tenis de 
masă (băieți) și fotbal în campionatul 
categoriei promoție, iar formația de șah 
în campionatul categoriei B. Întrecerile 
desfășurate pînă acum au scos in evi
dentă și o serie de individualități cum 
ar fi : Sanda Chivu. Virginia Popescu, 
I. Păun, M. Militaru (volei), V. Neacșu, 
D. Avrigeanu (fotbal). A. Ihm. F. Simio- 
nescu (tenis de masă), R. Roșu, T. Ma
tei (șah).

Desigur, evoluțiile frumoase ale majo
rității sportivilor acestei asociații 
datoresc pregătirilor pe care ei le 
tuează săptămînă de săptămlnă 
atenta îndrumare a instructorului 
tiv Ștefan Feodot, fostul fotbalist 
rnovist de acum cîțiva ££.?, .:l

pesta pentru a susține 
de verificare cu echipa 
Ungariei.

trei partide 
națională a

TURNEELE FINALE 
PROMOVARE IN DIVIZIA A

PENTRU
MIINE, TRIAL IN VEDEREA 

ALCĂTUIRII ECHIPEI 
REPREZENTATIVE DE RUGBY

Echipele calificate. în turneele fi
nale ale barajului, pentru prompya- 
rea în prima divizie se vor. desfășpra 
între 14 și 16 mai la Pitești (mas
culin) și Oradea (feminin). La băieți, 
pentru cele două locuri se întrec for
mațiile C.S.M. Suceava, Petrolul Plo
iești, Delta Tuieea și Electra Bucu
rești, iar la fete C.S.U. Galați, Uni
versitatea Iași, Spartac București și 
Corvinul Deva.

Mîine, la ora 11, pe terenul din 
Parcul 'Copilului va avea loc un 
important joc de verificare a rug- 
byștilor români fruntași, care — 
după cum se știe — vor întîlni la 
ÎS) mai, la Timișoara, echipa Spa
niei, în cadrul campionatului eu
ropean La acest trial au fost con- 
vocați 47 de jucători, componenți 
ai echipelor divizionare A.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
BASCHET RUGBY

să nu se uite, indicațiile 
Hotărîrea partidului ! 
să se afle, intr-ade- 
plan.
ani. antrenorul Du- 
descoperit pe Gheor- 

o autentică speranță a 
românesc, la o școală 
în Galați sint peste 
in școlile profesionale., 
urmei de ce se poate 

sau lupte — la un înalt

se 
efec- 
(sub 

spor- 
T___ r ______  _____ _ . dina

movist de acum cîțiva ani) pe bazele 
de la Veseliei, Glucoza, Dinamo ca și 
în sala de sport. Alături de conducerea 
asociației (președinte al consiliului : lt. 
colonel Ionel Niculescu-Mizil, vicepreșe
dinte : colonel Anton Aman, vicepreșe
dinte salariat : Marinei Ionescu) lucrea
ză nenumărat! activiști obștești, preșe
dinți de cercuri, de secții sportive Și 
instructori pe ramuri de sport care sint 
animatorii organizării și desfășurării în
trecerilor sportive Fără îndoială, acti
vitatea sportivă ar putea căpăta un con
tur și mai accentuat, dacă Dinamo Vic
toria ar beneficia de o bază proprie, 
ceea ce reprezintă un deziderat mai 
vechi, dar mereu actual al sportivilor, 
antrenorilor Și consiliului asociației. O 
asemenea bază ar fi însă de mare utili
tate și pentru acțiunile de inițiere și

de pregătire în vederea participării la 
alte manifestări pendinte de sportul de 
masă. Astfel de activități se bucură de 
o prezență destul de larga. Ne gîndixn 
la competițiile organizate cu prilejul 
unor evenimente festive : A 25-a ani
versare de la înființarea clubului Dinamo 
(la șapte discipline, pe două faze-cerc 
și asociație), Ziua Miliției, faza pe aso
ciație a Dinamoviadel de tir, Cupa « 
Martie, Crosul Primăverii, campionatul 
asociației (la noua sporturi), la ulti
mele trei competiții concurînd și a- 
proape 300 de sportive.

In scopul realizării în bune condițiuni 
a calendarului sportiv, au fost folosite 
diverse mijlogee propagandistice, ame- 
najîndu-se o serie d® panouri și vitrine, 
cuprlnztnd numeroase fotomontaje. De 
altfel, în vederea impulsionării activită
ții sportive și a angrenării unui număr 
cit mal mare de salariațl în practicarea 
sportului, se desfășoară o permanentă 
și susținută muncă de agitație șl propa
gandă. Au loc bunăoară și frecvente în- 
tîlniri cu sportivi fruntași care împăr
tășesc din experiența lor, expun din 
metodele lor de Instruire, demonstrează 
pe viu despre binefacerile exercițiiior 
fizice efectuate sistematic pentru întări
rea sănătății. De asemenea, sint editate 
cu regularitate — săptămînal — un bu
letin Informativ șl o foaie volantă prin 
care membrii asociației sînt ținuți la 
curent cu programul antrenamentelor, a 
rezultatelor obținute In competiții, în 
general cu tot ceea ce privește dome
niul sportului de la Dinamo Victoria. 
Totodată sînt popularizați sportivii me
rituoși (sahlstul V. Pescaru, atleții C. 
Mândre?. M. Vasile, O. Gălețeanu, înotă
torul E. Voicu, sau judokanii N. Anghe- 
lina. St. Cocoș. A. Paluș, P. Imbre) bine 
cotați și profesional. Nu sînt uitați însă 
nici cei care (sportivi, antrenori Și 
membri din consiliul asociației sau din 
birourile cercurilor sportive Indiferent 
funcțiilor profesionale) sînt restanțieri 
în îndeplinirea sarcinilor ce le-au reve
nit și pe acest tărim.

într-un cuvînt, sportivii și activiștii 
asociației Dinamo Victoria desfășoară o 
muncă laborioasă pentru atragerea de 
noi membri, pentru ea numărul ecrir 
care practică in mod 
și îi simt foloasele 
crească necontenit.

t.

în penultima etapa a diviziei B la 
baschet au fost înregistrate următoa
rele rezultate : MASCULIN : Mureșul
Tg. Mureș — Crișul Oradea 62—85 (27— 
36), Universitatea Craiova — U. M. Ti
mișoara 76—49 (30—16), Constructorul
Arad — Olimpia Sibiu 79—88 (43—45),
Știința Ploiești — C.S.M. Iași 87—77 
(39—29), . Politehnica Iași — A.S.A. 
Bacău 65—54 (33—20), Universitatea Cra
iova — U. M. Timișoara 76—49 (30—16), 
Arhitectura București — Progresul 
București 79—59 (32—34) — joc echili
brat în prima repriză, dar în cea de 
a doua studenții s-au dovedit mai 
deciși și mai eficienți. Cei mai buni : 
Lungulescu, Botez de la învingători, 
respectiv Olteanu și .. Barău ; Construc
torul Arad — Olimpia Sibiu 79—88 (43— 
45) ; FEMININ : C.S.U. Galați — Sănă
tatea Ploiești 69—41 (34—8), Inst. Pe
dagogic Tg. Mureș — Voința Oradea 
52—38 (27—18), Arhitectura București 
— Progresul București 38—59 (18—30) — 
tinerele baschetbaliste de la Progresul 
au obținut o victorie meritată, ele 
fiind mai hotărlte în acțiunile de con
traatac și mai precise in aruncările la 
coș. Cele mai bune : Riga. Sandu de 
la învingătoare respectiv Costăchescu 
și Floroiu ; Tomistex Constanța — Mol- 
dova Iași 74—34 (32—22), Metalul Sa-
lonta — Știința Sf. Gheorghe 57—44 
(25—18).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții : Dumitru Diaconescu, C. 
Harea, C. Popa, Gh. Cotrău, G. Her
man, I. Ghidu, C. Albu, Șt. Gurgui și 
V. Ștefănescu.

Returul campionatului diviziei B de 
rugby a ajuns la jumătate. In seriile 1 
și a Il-a au mai rămas de disputat pa
tru etape, iar în seriile a 111-a și a 
IV-a, trei etape. lata rezultatele înregis
trate în ultima rundă :

Constructorul București — petrochi
mistul Pitești 21—12, Arhitectura Bucu
rești — A.S.E. București 6—4, Rapid 
București — Aeronautica București 66—3, 
Olimpia București — Oțelul București 
51—0. - C.S.M. Suceava — Agronomia 
lași 44—8, C.S.M. lași — Ancora Galați 
6—7, Minerul Gura Humorului — Con
structorul Buzău 3—19, C.F.R. Brașov — 
Precizia Săcele 0—9, Minerul Lupeni — 
Dacii I.P.A. Sibiu 28—3, Electroputere 
Craiova — Șc. sp. Timișoara 8—4.

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri : V. Diaconescu, V. 

. Secăreanu, T. Ștefănescu, 1 Cotescu, P- 
Bolphan, C. Alexa

ȘAH
Disputată la Cluj, competiția desti

nată echipelor de șah din eșalonul 
secund s-a încheiat cu rezultate apro- 

celor 
bucureș- 
au pro-

HANDBAL

____  1 celor 
organizat sportul 

binefăcătoare să

1OMARNISCHI

Rezultate înregistrate în cea de a 
XlV-a etapă a diviziei B de handbal, 
desfășurată duminică :

FEMININ, Seria I : Voința Iași •— 
Vulturul Ploiești 14—12 (3—6) !, Tomjs- 
tex Constanța — Voința Craiova 13—9 
(5—3), Progresul București — Cons- 
structorul București 16—5 (7—4), Ști
ința Bacău — C.S.U. Construcții 6—0, 
Gloria Buzău — Voința București 0—6 ; 
Seria a Il-a : Guban Timișoara —
Teba Arad 12—9 (9—4), ~
verin — Voința 
(4—3), Universitatea Cluj 
Făgăraș 13—9 (7—4), Sparta Mediaș
Constructorul Baia Mare 20—14 
Voința Sighișoara — Textila 
20—9 (9—5) ;

MASCULIN, Seria I : C.S.U. 
va — Relonul Săvinești 25—28 
Voința București — Știința Bacău 6—0, 
Carom Gh. Gheorghiu-Dej — C. S. Pi
tești 24—13 (14—7). Rapid București —
Comerțul Constanța 17—17 (7—10), Ra
finăria Teleajen — Agronomia Iași 
24—18 (11—8) ; Seria a Il-a : ” 
tatea Craiova — Știința 
(17—8), Tractorul Brașov 
Petroșani 28—20 (17—7).
Făgăraș — Timișul Lugoj , 
Metalul Copșa Mică — 
Oradea 21—8 (9—3) Gloria 
natul Timișoara 21—18

Corespondenți : V.
Grunzu, R. Alexandrescu, t 
Cristea, E. Fehervari, R. 
Manafu, P. Enache, Tr. 
Stoiciu, C. Gruia, I. Turjan, 
C. Crețu, Gh. Nicolăiță, C.

c.l.L. Tr. se-
Sf. Gheorghe 4—9 

Nltramonia

(11-7). 
Sebeș

Sucea- 
(13-14),

Universi-
Lovrin 29—21 

— Știința 
Nitramonla 

22—15 (10—6). 
Constructorul 
Arad — Ba- 

(11-9). 
Popovici,

A. Radu, 
Zamfir, 

Tudose.
M. Faiiciu, 
Alexa.

Gli.
A.
P.
B.

I.

ximativ așteptate. La capătul 
nouă runde, încă două echipe 
tene — A.S.E. și Vulcan — 
movat în prima divizie.

Dacă în ceea ce privește 
tativa studenților de la A.S.E. 
cașu. V- Georgescu, St. Uzună, 
Justinian, Ioana Miroslav, Angela Ca- 
bariu, Gh. Ciolac și rezervele L. Ca- 
bariu, Rodica Arvunescu) succesul său 
era ușor de întrevăzut, performanța 
șahiștilor de la Vulcan (P. Seimeanu, 
C. Dumitrașcu, M. Bălănel, C. Cușntir, 
Veturia Simu, Voichița Călinescu, D. 
Negureanu și rezervele V. Mihăiescu, 
I. Schlesingher, D. Mițaru) , constituie 
o mică surpriză, lotul acestei echipe 
fiind m.ai puțin pretențios decît al 
altor formații ce au concurat la Cluj.

încă din primele zile ale turneului, 
A.S.E. și Vulcan au cules victorii clare 
și au mers umăr la umăr în fruntea 
clasamentului. După întîlnirea directă 
din runda a șasea, încheiată cu 2—0 
în favoarea A.S.E., aceasta s-a dis
tanțat, rezolvind astfel definitiv pro
blema victoriei în concurs. Rămînea 
însă pasionantă lupta pentru ocuparea 
locului al doilea, in care se angaja
seră, cu șanse aproape egale, echipele 
Vulcan și Crișul (Oradea). Situația s-a 
clarificat de-abia în ultima rundă. la 
încheierea căreia bucureștenii au reu
șit să păstreze intact avantajul minim 
care îi separa de urmăritorii lor.

Gea mai mare surpriză a concursului 
a furnizat-o însă I.P.G.G. (București). 
Plecată la Cluj cu veleități chiar de 
promovare — dacă ținem seama de 
lotul de jucători de care dispune — s-a 
întors... retrogradată. Un eșec aproape 
inexplicabil ’

Iată clasamnetul final : A-S.E. 
puncte (391/.,). Vulcan 13 (35),
12 (351’.,). Medicina Iași 11 i
Electronica București 10 (321/«>),
motiva București 9 (31). Voința Brașov 
7 (29',), C.S.U. Galați 7 (29>/„). I.P.G.G. 
5 (30l/.?), Jiul Petroșani 0 (17V,). Ci
frele din paranteză exprimă punctajul 
fiecărei echipe. Potrivit regulamentului 
de desfășurare- ?. competiției, ultimele 
două clasate au retrogradat.

Tiberiu RADULESCU

reprezen- 
(O. Puș- 

R.

16
Crișul. 
(3VA), 
Loco-
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La 10 martie 1974 Steaua a în
vins Ia București, cu 4—1 pe F.C. 
Constanța. Cronica meciului con
stata : „In acest duel a învins deta
șat Steaua pentru că s-a prezentat 
la întilnire cu valori superioare, 
mai bine pregătite, cu o mare am
biție de afirmare în acest an .. 
De atunci, Steaua nu a mai cîști- 
gat nici un joc. în ultimele 5 me
ciuri a înscris numai 4 goluri din
tre care, 2, duminică 28 aprilie, cu 
Steagul roșu. Două goluri, rezultat 
egal, joc submediocru.
' S-ar putea invoca întreruperea 

campionatului, dar, și pînă atunci 
Steaua a regrestțt de la debutul pro
mițător. Jucătorii s-au comportat, 
cu 2-^3 exceDții. și cei care au fost 
în America- de Sud și cei rămași 
acasă, sub valoarea lor. Evoluție 
fără busolă, joc în atac fără direc
ție pe poartă, lipsă de precizie în 
acțiuni, procentaj inadmisibil în șu
turile la poartă (26 de lovituri, 2 
goluri. în timp ce adversarii au în
scris același număr de goluri din 
6 lovituri).

Dar, mai înainte de orice consi
derent, au dezamăgit randamentul 
scăzut al majorității jucătorilor 
față de valoarea lor și lipsa orică
rei orientări, corespunzătoare sau 
necorespunzătoare.

Tn plus. Dumitru a devenit o 
problemă, atît pentru Steaua, cît 
și ’pentru echipa națională. Jocul 
lui este confuz. Lasă impresia că are 
prioritate efort-ul fizic șj nu con
cepția de joc care l-a consacrat. 
Faultul comis asupra lui Gyorfi a 
fost pur și simplu de neconceput. 
Tn meciul Steaua—Steagul roșu au 
fost multe faulturi, 38, dintre care 
23 comise de Steagul roșu și 15 de 
Steaua, pe reprize 19:4 și 4:11, 
faulturi din lupta pentru balon, mai 
puțin acela produs de Dumitru.

Dacă subliniem aceste lipsuri 
^le echipei Steaua o facem pentru 
motivul că aceasta este una din cele 
3—4 echipe fruntașe care interesea
ză în mod deosebit fotbalul ro
mânesc.

Aurel NEAGU

Gadja; , „peluza" a văzut simplă 
bară, cu ricoșeu în aut de poartă, 
dar, aproape de fază, arbitrul Vic
tor Pădureanu a indicat lovitură 
de colț, apreciind că, înainte de 
contactul cu stîlpul porții, balonul 
a fost atins de mîna lui Gadja.

De bună credință — întrucît in
tervenția portarului clujean a fost, 
realmente, cu greu sesizabilă — 
„peluza” a ripostat prompt, ma- 
nifestîndu-și, în stilul ei de... pe
luză. nemulțumirea.

Cine credeți că l-a salvat în o- 
chii întregului public pe conducă
torul jocului ?

Nimeni altul decît portarul echi
pei (condusă în acel moment pe 
tabela de marcaj), Gadja, care, 
întorcîndu-se spre mulțime, a ri
dicat brațul, repetînd gestul cu 
care trimisese balonul în corner.

Arbitrul i-a țnulțymit, pe loc, 
printr-o strîngere de mină, iar pe
luza i-a aplaudat, călduros, pe a- 
mîndoi.

Demnă de reținut, așadar, atitu
dinea plină de fair-play — la 0—1. 
în min. 74, cînd jocul se apropia 
de sfîrșit — a portarului Gadja și, 
mai ales, demnă de... imitat.

G. NICOLAESCU

SINGURA...
DUBLĂ GREȘEALĂ!
F. C. Argeș a cîștigat la limită, 

eu 1—0. meciul cu S. C. Bacău, 
dar se cuvine să arătăm că golul 
victoriei a fost înscris în condiții

neregulamentare. Desfășurarea fa
zei premergătoare golului înscris 
de Radu, în min. 32, l-a găsit pe 
Troi în poziție de ofsaid, pe care 
tpșigrul N. Petriceanu n-a Șgnțpâ- 
lizat-o. Extremul dreapta al piteș- 
tenilor a preluat mingea, a pă
truns în viteză spre linia de fund, 
de unde a centrat, pe jos, și Radu 
a înscris fără dificultate. De fapt, 
N. Petriceanu a greșit o singură 
dată pe întreaga durată a partidei, 
suficient, însă, ca deznodămîntul 
întîlnirii să fie scris. N. Petricea
nu, cotat ca unul dintre cei mai 
obiectivi cavaleri ai fluierului, — 
de astă dată în postură de tușier 
— a avut un moment de neaten
ție la faza amintită care, din pă
cate, a decis rezultatul.

în privința arbitrajului prestat 
de Romeo Stîncan, acesta a con
dus cu competență un meci foar
te greu, deplasîndu-se continuu 
în teren, fiind mereu în preajma 
mingii. Singura imputare pe care 
i-o aducem este cea din min. 32 
cînd. deși se afla aproape de fază, 
nu s-a orientat pe moment pen
tru a-1 opri din acțiune pe Troi. 
In rest, după modul cum a condus 
partida. R. Stîncan a lăsat o bună 
impresie prin deciziile dictate, do- 
vedindu-se un bun cunoscător al 
regulamentului. Printre celelalte 
calități, am apreciat la el și fap
tul de a nu fi acordat un henț în 
careu, la insistentele jucătorilor ar
geșeni. Și bine a procedat, căci la 
faza cu pricina, la mingea șutată 
de Radu, din apropiere, în mîna 
lui Catargiu. nu a existat elemen
tul intențional.

REPLICI LA DURITATE
Deși replica echipei arădene n-a 

avut la ■ Reșița consistența aștepta
tă, marile ratări ale Iui Nestorovici 
și micile ratări ale lui Voinea au 
lăsat neschimbată tabela de mar
caj timp de o repriză. Odată cu re
luarea partidei după pauză, însă, 
Beldeanu, cel mai bun jucător de 
pe teren, a deschis scorul după o 
execuție tehnică de mare finețe 
prin care a preluat balonul în aer 
cu piciorul stîng și l-a expediat, din 
volcu. prin răsucire, cu dreptul, în 
poarta lui Iorgulescu.

Atacanții arădeni au avut atunci 
o scurtă zvîcnire, încercînd să rea
ducă echilibrul. Kun — cel care 
împreună cu celălalt internațional 
arădean. Broșovschi, nu-și găsea de
loc locul în teren, acționînd fără 
vlagă, spre ■ lateral, lent — a în
cercat să se scuture din amor
țeală prin două pătrunderi fron
tale. A fost. însă, stopat de fiecare 
dată cu duritate de fundașul cen
tral advers. Qlogeanu, rămînînd în
tins pe gazon. La recidivă, însă, 
Ologeanu a fost aspru admonestat 
de pe margine, de către antreno
rul său,' Reinhardt și din teren, de 
către căpitanul propriei sale echi
pe, Beldeanu.

Am văzut în cele două spontane 
replici la duritate o manifestare 
reală a fair-play-ului și care izvo
ra, sperăm, nu numai din faptul că 
Reinhardt a fost cîndva antrenor 
la U.T.A. și Beldeanu este coleg de 
lot reprezentativ cu Kun. Iar Olo
geanu a reintrat pe făgașul jocului 
corect, fără avertismentul arbitru
lui evoluind în continuare, cu un 
bun randament.

Paul SLAVESCU

Astăzi, pe stadionul Politehnica

ROMÂNIA - R. D. GERMANA (i-i)
Astăzi după-amiază, de la ora 

16,30, pe stadionul bucureștean Po
litehnica, echipa națională de ju
niori va susține ultimul ei meci in
ternațional de verificare dinaintea 
turneului final U.E.F.A. Parteneră 
de întrecere îi va fi de această 
dată, selecționata Republicii De
mocrate Germane, și ea calificată 
pentru faza finală a competiției, 
învinși duminică de echipa noas
tră de prespecti.vă, oaspeții vor cău
ta — după cum ne-au și declara
t-o de altfel — să dea o replică 
mult mai puternică primei noastre 

, reprezentative de pionieri, pentru 
a nu înregistra un nou eșec.

Iată și loturile din care vor fi al
cătuite formațiile : ROMANIA : 
Moraru, Lung, Cotigă, Boldici, Po
pa. Elisei, Matei. Agiu, Leac, Hur- 
loi. Augustin, Sabău, Babone, Dra
gii, Surenghin. Pițurcă, Radu, Gro- 
su. Vrinceanu. (Fusese vizat și a- 
tacantul Dragnea de la Progresul 
București dar, din păcate, acesta a 
suferit o nouă ruptură de claviculă 
devenind indisponibil pentru mai 
multă vreme). R.D.G. : Kreutzer, 
Karnath. Hause, Eigendorf, Roth, 
Brauner, Mischinger, KUn, Grii- 
ning, Kinne, Ebeling, Jiingling. 
Tietze.

Joi, in Capitala

CUPLAJ PE STADIONUL
„23 AUGUST"

Cele două partide din etapa a 
XXV-a a campionatului Diviziei A 
care vor ayea ioc joi în Capitală 
se vor desfășura pe stadionul ,.23 
August" după, următorul program :

• ora 16 : Rapid — Jiul
• ora 17,45 : Sportul studențesc 

— F. C. Argeș.

Partidele echipelor de tineret-re- 
zerve se vor disputa astfel :

• stadionul -Giulești, ora 10: 
Rapid — Jiul T

• stadionul Politehnica, ora 10 : 
Sportul studențesc — F. C. Argeș.

COMPORTĂRI NESEMNIFICATIVE ȘÎARBITRI 

CU PUNCTE DE VEDERE DIFERITE
(Urmare din pag. I)

GESTUL LUI GADJA
...Jocul se apropia de ultimul 

lui „sfert" și, în pofida superiori
tății teritoriale a gazdelor, ocaziile 
de gol curgeau la poarta clujeanu
lui Gadja. Cum a fost și această 
fază (demnă de post-scriptmnul 
nostru prin implicațiile ei), înre
gistrată în cel de-al 74-lea minut: 
Tănase s-a lansat impetuos pe 
culoarul lui, în careu, apoi, ne
stingherit de nimeni, a șutat pu
ternic, de la aproximativ 12 In, 
spre stîlpul stîng al porții lui

Fazd din meciul 

Politehnica Timi
șoara — Petrolul 

Ploiești: Bojin
fnr. 9) a sărit 

mai bine decit 

Gruber (nr. 2) și 

inscrie primul 
gol al partidei.

Foto : Virgil 
CRIOȘTEANU — 

Timișoara.

Gheorghe NERTEA

cu drepturi și aspirații, măcar 
teoretic, egale. Vorbind de aceste 
două formații, fără a le băga pe 
toate într-o oală, trebuie să spu
nem că. după trei săptămînj de 
pauză, întrecerea divizionarelor A 
nu a adus nimic nou sub aspec
tul valorii tehnico-tactice. nu ne-a 
prilejuit consemnarea vreunui salt 
spectaculos. De vreme ce Petrolul, 
după evoluția de la Timișoara. îi 
face pe mulți să-i regrete poziția 
din clasament. înseamnă că mul
te dintre celelalte echipe au ră
mas datoare. Ca evoluție. Petrolul 
s-a alăturat în această etapă de 
Universitatea Craiova, Dinamo și 
F. C. Constanța (care, desigur, nu 
pot constitui surprize, fiindcă știm 
ce pot), dar prea puține divizio
nare A i-au răsplătit pe spectatori 
cu un joc pe măsura așteptărilor. 
Ar mai trebui evidențiate efortu
rile Iui S. C. Bacău, dezavantajată 
de o greșeală de arbitraj.

în acest context, am urmărit cu 
interes evoluția tricolorilor, re
vederea cu ei. Multe fapte pot fi 
relevate, unele pline de semnifi
cații. în ansamblu, evoluția lor a 
fost sub cea obișnuită, ceea ce în
seamnă că lunga deplasare de pes
te ocean — cu toate implicațiile ei 
— a avut urmări. Ne-a arătat, însă, 
că cei dîrji prin excelență, cu for
ță în picioare, și nu numai talent, 
au putut depăși momentul. Proto
tipul acesta este Dinu, duminică 
realizatorul uneia dintre cele mai

bune partide ale sale, din acest 
sezon, deși la Sao Paulo și Bue
nos Aires n-a lipsit nici un mi
nut din teren. în afară de Dinu, 
doar cîteva nume de „tricolori" 
am mai găsit scrise cu majuscule 
în cronicile jocurilor. în rest, osci
lații de la bine la satisfăcător sau 
slab. Cei doi fundași laterali (poa
te și cei mai tineri) Anghelini și 
Cristache, și arădenii Kun și Bro
șovschi au fost printre cei mai 
slabi de pe teren. Iată, deci, că 
fotbaliștii care bat la poarta con
sacrării internaționale sînt încă 
inapți de eforturi ieșite din nota 
obișnuitului, adică a solicitărilor 
din campionat, cu jocuri din du
minică în duminică, cu deplasări 
în care cea mai lungă este distan
ța Arad — Constanța.

Din nou despre arbitraje. Facem 
această revenire nu pentru a 
căuta cu tot dinadinsul nod în 
papură, ci pentru că se simte ne
voia (încă), a unor precizări și, 
mai ales, a unei unități de vederi 
în interpretarea regulamentului. La 
Pitești, s-a marcat un gol (unicul!) 
nereglementar, datorită unei erori 
a tușierului N. Petriceanu, Dar ne 
întrebăm și care este rolul unui 
arbitru de centru cînd este vorba 
de „o clară poziție de ofsaid" (ca
zul lui R. Stîncan) ! Ne-a mirat de 
asemenea stilul prea personal în 
atribuirea cartonașului galben. Un 
atac de loc periculos al lui Șer- 
bănoiu a fost sancționat de T. Le- 
ca, dar arbitrul avea să treacă 
cu vederea dura intrare a lui Du
mitru asupra lui Gyorfi 1 La Ti-

mișoara, Crîngașu (Petrolul) a 
plecat la cabină cu glezna umfla
tă. în timp ce autorul faultului n-a 
fost sancționat nici cu lovitura li
beră ce se impunea. Pe stadio
nul Steaua, nu' numai slaba cali
tate a jocului a nemulțumit tri
bunele, ci și deciziile arbitrului, 
dar aceasta nu scuză actul necu
getat al unui iresponsabil, .care a 
aruncat cu o sticlă în teren pentru 
că Purcaru trăgea de timp. Fapt 
reprobabil, cu atit mai mult cu 
cît el s-a petrecut pentru 
prima oară pe acest stadion. 
Organizatorii au, totuși, meritul de 
a fi intervenit prompt, depistîn- 
du-1 pe făptaș. A fost singurul caz 
mai grav. deși la „Trofeul 
Petschovschi”, cele trei note de 
8 și trei de 9 au arătat și în a- 
ceâstă direcție destule minusuri la 
reluarea campionatului, pe care-1 
dorim bun. dar cu condiția ca ju
cătorii, arbitrii și spectatorii sâ-i 
asigure cadrul corespunzător.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

•-< DUPĂ CE A CONDUS 12 ETAPE CONSECUTIV, UNIREA DEJ A CEDAT ȘEFIA SERIEI A IX-a

de tineret REZERVE
1. Steaua 24 15 5 4 43—18 352. Univ. CiaicfVa 24 16 3 5 36—18 35
3. F. C. Argeș 24 11 6 7 41—30 28
4. Dinamo 24 11 6 7 21—14 2«5. U.T.A. 24 U 5 8 36—24 27
6. Rapid 24 11 5 8 30—22 277. F.C. Constanța 24 10 6 8 37—37 268. Sport Club Bacău 24 11 3 10 38—37 259. „Poli“ Timișoara 24 11 2 11 28—35 24

10. Steagul roșu 29 9 4 11 26—31 22
11. C.S.M, Reșița 24 7 8 9 24—37 2212. „U“ Cluj 24 8 5 11 32—29 2113, Petrolul 24 9 3 12 33—33 2114. Sp. studențesc 24 9 2 13 24—38 2015. Politehnica Iași 24 7 5 12 24—31 1916. C.F.R, Cluj 24 8 3 13 28—42 19
17. A.s.A, Tg, Mureș, 24 8 2 14 30—42 1818. Jiul 24 7 1- 16 28—41 13

SERIA I SERIA A IV-a SERIA A VII-A SERIA A X-a NU VOR JUCA
Viet PTTR Botoșani — A.S.A. Cîmpulung 0—1 (0—1)
Danubiana Roman — Metalul Rădăuți 1—2 (1—0)
C.S. Botoșani — Unirea lași 3—2 (2—1)
Sp, muncit. Suceava — Dorna Vatra Dornei 1-1 (1-1)
Constructorul Iași — Cristalul Dorohoi 5—1 (3—0)
Foresta Fălticeni — Constructorul Botoșani 2—0 (1—0)
Nitolîna Iași — Avîntul Frasin 2—1 (1—0)

(Corespondenți: T. Ungureanu. M. Chiriac. V. Teodor, 
C. Alexa, Tr. Tudosie, D. Crăciun și V. Diaconescu).

Granitul Babadag 
Rapid Fetești 
I.M.U. Medgidia 
Dunărea Tulcea 
Voința Constanța 
Chimia Brăila 
Portul Constanța 
Ancora Galați

— Știința Constanța
— Viitorul Brăila
— Tehnometal Galați
— Electrica Constanța
— Constructorul Tulcea
— Cimentul Medgidia
— Marina Mangalia
— Arrubium Macin

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

Minerul Lupeni
F.O.B. Balș
Dunărea Calafat
Energia Rovinari
Cimentul Tg. Jiu
C.F.R. Craiova
Victoria Căi an
C.I.L Drobeta Tr. S.

— Metalul Topleț 3—0 (1—0)
— Steagul roșu Plenița 2—0 (0—0)
— Știința Petroșani 1—0 (0—0)
— Progresul Strehaia 7—0 (5—0)
— A.S.Victoria Craiova 1—0 (0—0)
— Metalurgistul Sadu 0—0
— MEVA Drobeta Tr. S. 3—0 (1—0)
— Petrolul Țicleni 2—1 (0—1)

șșnl. Dorna Vatra Dornei — Cristalul Dorohoi, Foresta Făl
ticeni — Danubiana Roman, Constructorul Botoșani — Vic

1, A.S.A. Cîmpulung: 21 12 5 4 43—15 29
2 Foresta Fălticeni 21 11 6 4 34—16 28
s, C.S. Botoșani 21 11 6 4 35—24 28

4. Unirea Iași 21 10 . 7 4 25—12 27
5. Danubiana Roman 20 7 7 6 23—18 21
6. Metalul Rădăuți 20 8 5 7 33—32 21
7. Minerul G. Humorului 20 8 4 3 19—25 20
» Cristalul Dorohoi 21 8 3 10 31—32 19
9 Sp. Muncitoresc Suceava 20 6 6 8 16—18 18

10. Nicotină Iași 20 8 2 10 25—33 18
11. Dorna Vatra Dornei 21 6 5 10 25—33 17
.12. Avîntul Frasin 21 5 7 9 24—34 17
13. Constructorul Botoșani 20 7 2 11 26—35 16
14. Constructorul Iași 21 6 3 12 13—26 15
15, Victoria P.T.T.R. Botoșani 20 5 4 11 21—40 14

Etapa viitoare — 5 mai — A.S.A. Cîmpulung — C.S. BOtO-

(Corespondenți: N. Fucigiu, V. ionescu, I. Vasile, M. To-
polschî, P. Eaache, I. Baltag, E. Petre și V. Ștefănescu)

1. Chimia Brăila 22 16 3 3 35— 8 35
2. Marina Mangalia 22 13 6 3 32—12 32
3. Electrica Constanța 22 12 7 3 34—17 31
4. Dunărea Tulcea 22 12 6 4 33—15 30

5. Portul Constanța 22 13 3 6 36—21 29
6. Ancora Galați 22 10 7 5 30—16 27
7. Viitorul Brăila 22 11 3 8 35—22 25
8. Cimentul Medgidia 22 11 1 10 32—22 23
9. I.M.U. Medgidia 22 8 4 10 22—20 20

10. Rapid Fetești 22 6 6 10 25—31 18
11. Granitul Babadag 22 8 1 13 24—33 17
12. Tehnometal Galați 22 5 6 11 23—37 16
13. Voința Constanța 22 4 6 12 22—42 14
14. Constructorul Tulcea 22 5 3 14 16—47 13
15. Știința Constanta 22 5 2 15 24—30 12
16. Arrubium Măcln 22 3 4 15 16—66 10

(Corespondenți; I. Cotescu, L. Măgureanu, A. Trăistaru, 
N. Gherguș, N. Chivulescu, G. Ștefan, A. Gunther și 
P. Manafu).

1. Minerul Lupeni
2. Victoria Călan
3. Dunărea Calafat
4. Energia Rovinari
5. Cimentul Tg. Jiu
6. Steagul- roșu Plenița
7. Progresul Strehaia
8. C.F.R. Craiova
9. MEVA Drobeta Tr. Sev

10. F.O.B. Balș
11. Știința Petroșani
12. C.I.L, Drobeta Tr. Severin
13. Metalurgistul Sadu
14. A.S, Victoria Craiova
15. Metalul Topleț
16. Petrolul Țicleni

22 12 5 5 36—21 29
22 12 4 6 35—23 28
22 12 4 6 24—15 2A
22 10 6 6 32—20 26
22 9 7 6 27—14 25
22 12 1 9 37—27 25
22 9 5 8 30-34 23
22 9 5 8 28—31 23
22 8 6 8 21—23 22
22 9 3 10 31—27 21
22 10 0 12 32—27 20
22 8 4 10 23—38 20
22 7 5 10 23—26 19
22 7 4 11 29—29 18
22 8 2 12 27—43 18
22 2 3 17 13—50 7

toria P.T.T.R. Botoșani, Minerul Gura Humorului — Avîntul 
Frasin, Nlcollna Iași — Unirea Iași, Metalul Rădăuți — Spor
tul muncitoresc Suceava, Constructorul Iași stă.

Etapa viitoare; Dunărea Tulcea — Cimentul Medgidia, 
Tehnometal Galați — Rapid Fetești. Arrubium Măcln — Por
tul Constanța. Știința Constanța, — Ancora Galați, Electrica 
Constanta — Constructorul Tulcea. Marina Mangalia — Viito
rul Brăila, I.M.U. Medgidia — Granitul Babadag, Chimia 
Brăila — Voința Constanta.

Etapa viitoare: Metalurgistul Sadu — Victoria Călan, 
A.S. Victoria Craiova — Metalul Topleț. Petrolul Țicleni — 
C.F.R. Craiova. F.O.B. Balș — C.I.L. Drobeta Tr. Severin, 
Progresul Strehaia — Dunărea Calafat. MEVA Drobeta Tr. 
Severin — Cimentul Tg. Jiu, Știința Petroșani — Energia 
Rovinari, Steagul roșu Plenița — Minerul Lupeni.

SERIA A ll-o SERIA A V-a SERIA A VIII-A
Minerul Comăneștl — Constructorul Vaslui 5—1
Hușana Huși — Const. Gh. Gh. Dej 1—0
U.R.A Tecuci — Foresta Gugești 4—1
Letea ' Bacău — Textila Buhușt 2—1
Rulmentul BIMad — Cimentul Bicaz 2—1
Oituz Tg. Ocna — Energia Gh Gh. Dej 2—1
Trotușul Gh. Gh. Dej — Retonul Săvinești 2—0
Brad.:! Rozriov — Locomotiva Adjud 4—0

(Corespondenți: I. Birsan, Gh. Dulhac. C. Filiță, A. 
ianovici. E. Solomon, A. Pavel, Gh, Grunzu și D. 
ceanu)

(2-0)
(0-0)
(1-0)
(0-1)
(0-1)
(1-0)
(2-0)
(3-0)
Sto-

Soro-

Dinamo Slobozia
Olimpia Giurgiu
Unirea Tricolor Buc. 
Tehnometal București 
Sportul ICMA Ciorogirla 
I.O.R. București
Voința București 
Electronica București

— Flacăra roșie Buc.
— Sirena București
— Șoimii TAROM Buc.
— Azotul Slobozia
— Argeșul Mihăilești
— Triumf București
— Laromet București
— T.M. București

2—0 (1—0)
1—0 (0—0)
2—0 (1—0)
0—2 (0—1)
2—0 (0—0)
2—0 (0—0)
2—1 (0—0)
1—6 (1—2)

Electromotor Timișoara
Unirea Sînnicolaul Mare
A.S. Bocșa
Unirea Tomnatic
Min. Moldova Nouă
Strungul Arad
Gloria Arad
Met Oțelul Roșu

— Furnirul Deta
— Constructorul Arad
— C.F.R. Simeria
— Dacia Orăștie
— Progresul Tim.
— C.F.R. Caransebeș
— Minerul Teliuc
— Minerul Gheiap

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

(Corespondenți: I. Matei, P. Burcin. N. Tokacek, N. Sto 
ean, P. Anghel, O.. Guțu, Gh. Vlad și B. Gheorghe).

Minerul Baia Borșa 
Rapid Jibou
Oașul Negrești
Voința Cărei
Bihoreana Marghita
Topitorul Bala Mare 
Bradul Vișeu 
Victoria Zalău

— Minerul Băița 7—0 (3-0)
— C.S. Zalău <s-a întrerupt in

min. 55, U 0-1)
— Someșul Satu Mare 1—0 (1-0)
— C.I.L Sighet 6—3 (2-1)
— Minerul Suncuiuș 2—0 (2-0)
— Minerul Bala Sprie 1—1 (0—1)
— Măgura Simleu 4—0 (2-0)
— Gloria Baia Mare 1—0 (1—0)

(Corespondenți: C, Iureș, B. Marcel, Gh. Preda. E. Her
man, A. Pașcalău, T. Teodor, A. Ghilezan și M. Bonțoiu).

1. Minerul Baia Sprie
2. Bihoreana Marghita
3. c.S. Zalău
4. Someșul Satu Mare
5. C.I.L, Sighet
6. Bradul Vișeu
7. Minerul Baia Borșa
8 Oașul Negrești
9. Voința Cărei

10. Minerul Suncuiuș
11. Rapid Jibou
12. Minerul Băița
13. Topitorul Baia Mare
14. Victoria Zalău
15. Gloria Baia Mare
16. Măgura Simleu

22 12 6 4 37—13 30
22 11 6 5 40—22 28
21 11 6 4 28-12 28
22 11 4 7 39—21 26
22 11 3 8 '38—28 25
22 11 1 10 30—29 23
22 10 2 10 36-28 22
22 9 4 9 32—27 22
22 9 4 9 37-34 22
22 7 5 10 29—34 19
21 7 5 9 28—34 19

22 7 5 10 22—54 19
22 6 6 10 21—31 18
22 7 4 11 30—43 18
22 5 7 10 26—34 17
22 5 4 13 19—48 14

Etapa viitoare: Victoria Zalău — C.S. Zalău, Măgura Sim- 
leul Silvaniei — Oașul Negrești, C.I.L. Sighet — Minerul Sun

cuiuș, Rapid Jibou — Bradul Vișeu, Someșul Satu Mare — 
Voința Cărei, Minerul Băița — Bihoreana Marghita, Topito
rul Baia Mare — Gloria Baia Mare, Minerul Baia Sprie — 
Minerul Baia Borșa.

SERIA A Xl-a
Lacul Ursu Sovata
Minerul Bălan
Hebe Singeorz Băi
C.S. Oltul Sf. Gheorghe 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Minerul Rodna
Unirea Cristuru S’ec. 
Foresta Bistrița

— Carpați Covasna
— Chimica Tîrnăvenl
— Viitorul Tg. Mureș
— Unirea Sf. Gheorghe
— Avîntul Reghin
— Viitorul Gheorghieni
— Mureșul Toplița
— A.S. Miercurea Ciuc

4—0 (3—0)
0—2 (0—0)
2—o (1—0)
2—1 (1—1)
7—0 (5—0)
4—2 (2—0)
1- 0 (0—0)
2— 1 (1—1)

JOI...
-Dintre cei opt jucători care au 

văzut, în etapa a XXIV-a, cartona
șul galben, patru nu vor putea e- 
volua joi, fiind suspendați automat 
o etapă, deoarece l-au primit pe 
al treilea. Este vorba de Istrătescu 
(Petrolul). Șerbănoiu (Steagul roșu), 
Romila II (Politehnica Iași) și I, 
Mureșan (A.S.A.).

LOTOPRONOSPORT

LA 5 MAI 1974 CONCURS 
SPECIAL PRONOSPORT

1. Relonul Săvinești
2. Trotușul Gh. Dej
3. Letea Bacău
4. Energia Gh. Dej
5. Rulmentul Bîrlad
5. U.R.A. Tecuci
7. Constructorul Gh. Dej
8 Bradul Roznov
9. Hușana Huși

.10. Oituz Tg. Ocna
11. Textila Buhușl
12. Cimentul Bicaz
13. Minerul Comănești
14. Foresta Gugești
15. Constructorul Vaslui
16. Locomotiva Adjud

22 12 7 3 49—16 31
22 9 9 4 26—16 27
22 9 6 7 32—20 24
22 9 6 7 20—16 24
22 9 6 7 22—20 24
22 10 3 9 30—23 23
22 8 7 7 23—16 23
22 10 2 10 27—37 22
22 9 4 9 25—37 22
22 9 3 10 20—29 21
22 7 6 9 25—19 20
22 6 8 8 28—26 20
22 9 2 11 28—37 20
22 7 5 10 27—29 19
22 7 5 10 23—35 19
22 3 7 12 11—40 13

1. Voința București
2. Triumf București
3. T.M. București
4. Olimpia Giurgiu
5. Unirea Tricolor Buc.
6. Azotul Slobozia
7. Flacăra roșie București
8. Sirena București
9. I.O.R. București

10. Tehnometal București
11. Electronica București
12. Laromet- București
13. Șoimii TAROM București
14. Dinamo Slobozia
15. Argeșul Mihăilești
16. Sportul Ciorogirla

22 15 3 4 47—18 33
22 13 6 3 40—17 32
22 11 8 3 38—18 30
22 11 - 4 7 34—27 2«
22 8 9 5 32—18 25
22 10 5 7 34—31 25
22 9 7 6 29—26 25
22 8 6 8 37—26 22
22 8 6 8 27—24 22
22 8 6 8 23—27 22
22 7 6 9 23—31 20
22 6 6 10 23—30 18
22 6 5 11 32—34 17
22 4 ,5 13 19—45 13
22 5 2 15 21—35 12
22 2 6 14 17—49 10

Etupa viitoare: Relonul Săvinești — Rulmentul Btrlad 
U.R.A. Tecuci — Cimentul Bicaz, Letea Bacău — Bradul 
Roznov, Minerul Comănești — Oituz Tg. Ocna, Locomotiva 
Adjud — Constructorul Vaslui, Textila Buhuși — construc
torul Gh. Gheorghlu-DeJ, Foresta Gugești — Hușana Huși, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Energia Gh. Gheorghiu-Dej-

Etapa viitoare: Electronica București — Sportul Cioro
girla. Argeșul Mihăilești — Unirea Tricolor București, Dinamo 
Slobozia — Azotul Slobozia. Triumf București — T.M. Bucu
rești. — Flacăra roșie București — Olimpia Giurgiu, Tehno
metal București — Laromet București. Șoimii TAROM Bucu
rești — Sirena București, I.O.R. București — Voința Buci' 
rești.

(Corespondenți : St. Marton, T. Vieru, T. Țăranu, P. Iatan,
G. Herman. H. Gheorghe și R. Zeno).

1. Minerul Moldova Nouă 22 13 3 6 38—20 29
2. Unirea Sînnicolaul Mare 22 12 3 7 40—26 27
3. Dacia Orăștie 22 12 3 7 32—22 27
4. Unirea Tomnatic 22 11 3 8 26—25 25
5. Metalul Oțelul Roșu 22 10 4 8 48—37 24
6. Constructorul Arad 22 9 5 8 33—35 23
7. A.S. Bocșa 22 8 7 7 21—24 23
8. Minerul Teliuc 22 10 2 10 37—27 22
9. Minerul Ghelar 22 9 4 9 34—29 22

10. C.F.R. Simeria 22 9 4 9 34—32 22
11. Electromotor Timișoara 22 8 4 10 34—29 20
12. Strungul Arad 22 9 2 11 30—38 20
13. Progresul Timișoara 22 8 3 11 33—39 19
14. C.F.R. Caransebeș *22 6 5 11 18—32 17
15. Gloria Arad 22 5 6 11 19-36 16
16. Furnirul Deta 22 6 4 12 16—42 16

Etapa viitoare: Minerul Teliuc — Metglul Oțelul Roșu,
Progresul Timișoara — Electromotor Timișoara. Constructo
rul Arad — Gloria Arad, C.F.R. Caransebeș — Minerul Mol
dova Nouă. A.S. Bocșa — Strungul Arad. C-F.R. Simeria — 
Furnirul Deta. Minerul Ghelar — Unirea Tomnatic, Dacia 
Orăștie — Unirea Sînnicolaul Mare.

(Corespondenți: A. Fekete. V. Bogdan. O. Nichiti, Gh. 
Briotă, L. Bucs, Gh. Balint, P. Ion și L Toma).

1. C.S. Oltul Sf. Gheorghe
2. Chimica Tîrnăvenl
3. Viitorul Gheorghieni
4. A.S. Miercurea Ciuc
5. Avîntul Reghin
6. Unirea Sf. Gheorghe
7. Foresta Bistrița
8. Forestierul Tg. Secuiesc
9. Viitorul Tg Mureș

10. Carpați Covasna
11. Minerul Rodna
12. Unirea Cristuru Sebuiesc
13. Mureșul Toplița
14. Lacul Ursu Sovata
15. Minerul Bălan
16. Hebe Sîngeorz Băi

22 17 2 3 62—22 36
22 14 6 2 47—19 34

22 10 7 5 43—31 27
22 9 6 7 32—22 24
22 10 4 8 33—32 24
22 10 3 9 45—24 23
22 9 5 8 32—31 23
22 9 3 10 46—31 21
22 8 5 9 35—40 21
22 6 7 9 23—33 19
22 9 1 12 35—54 19
22 7 4 11 28—40 18
22 6 6 10 27—44 18
22 8 1 13 30—45 17
22 5 5 12 25-30 15
22 6 1 15 16—61 1?

Etapa viitoare» Avîntul Reghin — Viitorul Tg, Mureș, 
Minerul Rodna — A.S. M. Ciuc, Carpați' Covasna — Unirea 
Cristur, Foresta Bistrița — Minerul Bălan, Viitorul GheorghJ 
eni — C.S. Oltul Sf. Gheorghe Mureșul Toplița — Hebe Sin 
georz Băi. Unirea Sf. Gheorghe — Forestierul Tg Secuiesc 
Chimica Tîrnăveni — Lacul Ursu Sovata.

• Cîștiguri suplimentare în va
loare de 300.000 lei din fond spe
cial.

• Se atribuie : 2 autoturisme prin 
tragere la sorți • 1 „Dacia 1100" 
și 1 Skoda S 100".

• Cîștig&rî obișnuite și suplimen
tare în bani.

• Concursul (■Special Pronosport 
cuprinde îu programul său intere
sante întîlniri din campionatul ro
mânesc divizia „A" și din campio
natul italian.

Alte fr.nănunte găsiți în prospec
tele concursului, existente în toate 
agențiile Loto-Pronosport.

• Plata câștigurilor prin casieri
ile Loto-Pronosport pentru con* 
cursul Pronoexpres din 24 aprilie 
1974 se va face astfel :

— în municipiul București înce- 
pînd cu data de joi 2 mai 1974 
pînă la data de 24 iunie 1974, in
clusiv :

— în țară. începînd aproximativ 
cu data de 6 mai 1974 pînă la 24 
iunie 1974, inclusiv.

SERIA A lll-o SERIA A VI-A SERIA A IX-a SERIA A Xll-a
Chimia Brazi 
Portul Brăila 
Petrolistul Boldești 
Carpati Sinaia 
Chimia Buzău 
I.R.A. Cîmpina 
Luceafărul Focșani 
Victoria Floreștl

— Comerțul Brăila
— Petrolul Berea
— Carpațl Nehoiu
— Poiana Ctmplna
— Avîntul Mineciu
— Unirea Focșani
— Prahova Ploiești
— Olimpia Rm. Sărat

3-0 (1—0)
3—1 (1—0)
2—1 (1—0)
0—0
1—0 (0—0)
3—0 (3—0)
2—2 (2—1)
6-1 (4—1)

(Corespondenți: FI. Albii, Gr. Rizu, N. Dincă, V. Feldman, 
I. Slănescu, E. Stroe, E. Manoliu și N. Comin)

1. Unirea Focșani
2. Poiana Cîmpina
3. I.R.A. Cîmpina
4. Petrolul Berea
5. Carpațl Sinaia
6. Olimpia R. Sărat
7. Petrolistul Boldești
8. Chimia Brazi
9. Chimia Buzău

10. Luceafărul Focșani
11 Victoria Floreștl
12. Prahova Ploiești
13. Avîntul Mineciu
14. Comerțul Brăila
15. Petrolul Brăila
16. Carpațl Nehoiu

22 13 6 3 51—21 32
22 11 7 4 42—21 29
22 11 5 6 31—14 27
22 12 1 9 33—36 25
22 10 3 9 38—26 23
22 10 3 9 30—38 23
22 9 4 9 27—22 22
22 8 6 8 23—20 22
22 9 4 9 26—28 22
22 7 8 7 33—36 22
22 10 1 11 34—30 21
22 9 3 10 28—31 21
22 8 4 10 24—35 20
22 6 4 12 13—38 16
22 6 3 13 14—31 15
22 4 4 14 25—50 12

Răsăritul Caracal — Dacia Pitești 2—0 (O-o)
A.R.O. C.lung Muscel — Chimia Tr. Măgurele 1-1 (0-1)
Textilistul Pitești — Cimentul Fieni 3—2 (2-1)
ROVA Roșiorii de Vede — Petrolul Tîrgoviște 1-0 (1—0)
Chimia Găești — Automatica Alexandria 2—0 (1-0)
Recolta Stoicănești — Progresul Corabia 0-0

(1-1)Petrolul Videle — Vulturii Cîmpulung 2—1
Cetatea Tr. Măgurele — Unirea Drăgășani 2—1 (1-1)

(Corespondenți: Gh, Doncîu, D. Rădulescu, S. ionescu,
T. Negulescu. S. Frățilescu, M. Dogaru, V. Pancu !și D.
Gruia).

1. ROVA Roșiorii de Vede 22 13 3 6 34—15 29
2. Chimia Tr. Măgurele 22 11 5 6 41—23 27
3. Automatica Alexandria 22 10 7 5 27—21 27
4. Răsăritul Caracal 22 10 5 7 32—19 25
5. Chimia Găești 22 9 6 7 30—29 24
B. Progresul Corabia 22 9 4 9 35—25 22
7. Petrolul Tirgovlște 22 8 6 8 22—20 22
S. Recolta Stoicănești 22 8 6 8 30—30 22
9. Vulturi) Cîmpulung 22 9 4 9 28—29 22

10. Cetatea Tr. Măgurele 22 8 6 8 20—31 22
11. Dacia Pitești 22 8 5 9 34—28 21
IX A.R.O. Cîmpulung 22 7 6 9 25—31 20
13. Textilistul Pitești 22 7 5 10 26—30 19

14. Cimentul Fieni 22 6 6 10 24—39 18
15. Unirea Drăgășanl 22 6 5 11 21—41 17
16. Petrolul Videle 22 5 5 12 17—35 15

Aurul Brad 
Metalul Aiud

— Constr. Alba Iulia
— C.I.L. Gherla

4—0 (1—0)
1—0 (1—0)

Dermata Cluj — Crișana Sebiș 1—0 (0—0)
Unirea Alba Iulia — Unirea Dej 1—0 (0—0)
Recolta Salonta — Minaur Zlatna 2-1 (1-1)
Cimentul Turda — Tehnofrig Cluj l_o (0-0)
Soda Ocna Mureș — Someșul Beclgan 7—0 (3—0)
Arieșul C. Turzil — Minerul Bihor 2-1 (1-1)

(Corespondenți: M. Susan, I. Somogyi. E. Fehervari. I. 
Filipescu, Gh. Cotrău, P. Lazăr, A. Verdeț și Șt Giurgiu).

Etapa viitoare: Victoria Florești — Carpațl Sinaia. I.R.A. 
Cimpina — Poiana Cîmpina. Petrolul Berea - Chimia Brazi. 
Unirea Focșani — Luceafărul Focsani. Olimpia Rm Sărat — 
Prahova Ploiești, Petrolistul Boldești — Avîntul Mineciu. 
Portul Brăila — Comerțul Brăila, Carpați Nehoiu — Chimia 
Buzău.

Etapa viitoare: unirea Drăgășani — Chimia Găești. Text.i- 
listul Pitești — Dacia Pitești. Progresul Corabia — ROVA 
Roșiorii de Vede, Cimentul Fieni — Recolta Stoicănești. pe
trolul Tîrgoviște — Petrolul Videle. Chimia Tr Măgurele — 
Cetatea Tr. Măgurele. Automatica Alexandria — Răsăritul 
Caracal. A.R.O. Cîmpulung Muscel — Vulturii Cîmpulung 
Muscel,

1. Metalul Aiud 22 13 5 4 46—13 31
2. Aurul Brad 22 15 1 6 48—22 31
3. Unirea Dej 22 13 4 5 54—19 30
4. Cimentul Turda 22 10 4 8 29—20 24
5. Soda Ocna Mureș 22 9 5 8 37—39 23
6. Recolta Salonta 22 8 6 8 21—20 22
7. Unirea Alba Iulia 22 10 2 10 28—33 22
8. Minerul Bihor 22 9 4 9 24—31 22
9. Dermata Cluj 22 8 5 9 19—19 21

10. Crișana Sebiș 22 8 5 9 25—26 21
11. C.I.L. Gherla 22 9 3 10 35—41 21
12. Constructorul Alba Iulia 22 9 3 10 27—35 21
13. Minaur Zlatna 22 8 2 12 16—25 18
14. Arieșul Cîmpia Turzil 22 7 4 11 16—32 18
15. Tehnofrig Cluj 22 7 3 12 22—30 17
16. Someșul Beclean 22 3 4 15 17-59 10

Etapa viitoare: Unirea Dej — Recolta Salonta. Someșul 
Beclean — Crișana Sebiș. Metalul Aiud — Minerul Bihor, 
Aurul Brad — Cimentul Turda. Unirea Alba Iulia — Con
structorul Alba Iulia. Soda Ocna Mureș — Arieșul Cîmpia 
Turzil, Dermata Cluj — TehnOfilg Cluj, Minaur -Zlatna — 
C.I.L, Gherla.

Textila Cisnădl» - C.F.R. Sighișoara 2—0 (1—0)
Chimia Or. Victoria — Carpați Mîrșa 1—0 (0-0)
Lotru Brezoi —• Vitrometan Mediaș 1—2 (0-1)
C.S.U Brașov — C.I.L, Blaj 4-0 (0-0)
Precizia Săcele — Textila Sebeș 6—0 (3-0)
Torpedo Zărnești — I.C.I.M. Brașov 1—0 (0-0)
Metalul Copșa Mică — Chimistul Rm Vlloea 3—0 (2-0)
Oltul Rm. Vîlcea — U.P.A. Sibiu 0—0

(Corespondenți: I. Andrei. Gh. :Matei, R. Zamfir, G. LO
rac, V. Secăreanu, C. Chiriac, M. Faliciu și P. Giornoiu).

1. I.C.I.M. Brașov 22 12 3 7 34—17 27
2. Textila Cisnădie 22 12 2 8 34—23 26
3. Chimia Or. Victoria 22 10 6 6 22—18 26
4. Precizia Săcele 22 10 5 7 24—19 25
5. C.S.U. Brașov 22 11 2 9 33—22 24
6. C.F.R. Sighișoara 22 10 3 9 29—24 23
7. Torpedo Zărnești 22 8 6 8 16—12 22
8. C.I.L. Blaj 22 10 2 10 30—30 22
9. Vitrometan Mediaș 22 10 2 10 24—28 22

10. Metalul Copsa Mică 22 9 3 10 21—24 21
1,1. Chim’stul Rm. Vîlcea 22 8 5 9 21—25 21
12. Lotrul Brezoi 22 10 0 12 22—29 20
13. U.P.A. Sibiu 22 6 8 8 21—29 20
14. Textila Sebeș 22 9 2 11 24—33 20
15. Carpati Mîrșa 22 7 4 11 24-35 18
16. Oltul Rm. Vîlcea 22 5 5 12 15—26 15

Etapa viitoare: Oltul Rm. Vîlcea — Chimistul Rm. Vîlcea. 
C.F.R. sighișoara — C.T.L. Blaj. Textila Cisnădie — Chimia 
Or. Victoria. U.P.A, Sibiu — Torpedo Zărnești. C.S.U. Bra
șov — I.C.I.M Brașov, Carpați Mîrșa — Precizia Săcele. Vi- 
trometân Mediaș — Textila Sebeș, Metalul Copșa Mică — 
Lotrul Brezoi.

Plata cîștigurilor prin mandat 
poștal se va face începînd aproxi
mativ cu data de 8 mai 1974.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 24 APRILIE 1974

EXTRAGEREA I: Categoria 1 :

1 variantă 25% a 42.973 lei și 1 va
riantă 10% a 17.189 lei ; cat. 2 : 1 
variantă 50% a 37.601 lei și 3 va
riante 10% a 7.520 lei ; cat 3: 
13,05 a 4.610 lei; cat. 4: 56,80 a 
1.059 lei ; cat. 5 : 92,85 a 648 lei; 
cat. 6: 3.639,55 a 40 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 1 variantă 50% a lOO.OOp 
lei și 2 variante 10% a 20.000 lei ; 
cat. B : 12,65 a 5.216 lei ; cat. C : 
62,85 a 1 050 lei; cat. D: 1.991,70 
a 60 lei ; cat. E: 109 a 200 lei: 
cat. F : 2.331,05 a 40 lei.

Report categoria A : 97.641 lei.

Cîștigul de categoria A a fo»t 
obținut de IONEL MARIN di» 
Brăila.

Rubrică redactată de
LOTO-l’KONQSrom



AZI, LA WARENDORF!

START ÎN „CUPA EUROPEI'

PE StlPBAf EIE DE ZGURĂ Șl CIMENT
campionul țării — și Ion Sântei, 
Sorin Orășeanu și Laurențiu Țiței, 
precum și Virginia Ruzici — cam* 
pioana României împreună cu co
lega sa de la clubul bucureștean 
Dinamo, Mariana Simlonescu.

O contribuție substanțială la ame
najarea celor nouă terenuri au adu
s-o muncitorii de la întreprinderea 
de construcții-montaj, precum 
tinerii de la alte unități 
nicipiu

Cu ocazia mani fes tării 
de inaugurare, la Brăila 
prezenți secretarul general al Fe
derației române de tenis, prof. Al. 
Lăzărescu, precum și antrenorul e- 
merit Marin Bădin, vicepreședinte 
al F.R.T.

Pentru sportul alb brăilean, 6fîr- 
jitul șăptăminii trecute a fost mar
cat de un eveniment deosebit. Prin 
grija asociației sportive de la în
treprinderea de construcții-montaj, 
în parcul „Monument" al munici
piului a fost inaugurat un complex 
de tenis. Noua bază sportivă cu
prinde 9 terenuri. Dintre acestea, 4 
sînt cu suprafață de zgură și 
ciment. Unul dintre terenuri 
rezervat pentru „tenis mic”.

Cu ocazia dării în folosință
renurilor, Ia Brăila au fost invitați 
cîțiva dintre tenismanii noștri frun
tași, care au făcut o frumoasă de
monstrație, foarte mult aplaudată 
de numeroșii localnici. Printre ju
cătorii și jucătoarele prezente la 
inaugurare au fost Toma Ovici —

4 cu
este

a te-

ORADEA: „CUPA
Cu cîteva zile în urmă s-a înche

iat la Oradea prima ediție a unei 
atractive competiții de tenis, „Cupa 
Țării Crișurilor”. în afara sportivi
lor localnici, la întreceri au fost in
vitați și tenismani din Cluj, Arad 
și Tg. Mureș.

Rezultate din semifinale : Gh. 
Komoroczi (Politehnica Cluj) — N. 
Cociuban (U.T.A.) 7—5, 6—4 ; Gh. 
Giurgiu (Politehnica Cluj) — A. Fo- 
dor (Mureșul Tg. Mureș) 7—5, 6—3. 
în finală, după un meci care s-a 
ridicat la un bun nivel spectacular, 
Komoroczi l-a întrecut cu 6—1, 
6—4 pe Giurgiu.

în întrecerea feminină s-a jucat

„Trofeul orașului

Și 
din mu-

prilejuite 
au fost

Tr. ENACHE-coresp.

ȚĂRII CRIȘURILOR"
în cadrul unei grupe de 4, fiecare 
cu fiecare. Sportiva orădeancă (de 
la Sănătatea) Elena Jecu, foarte 
bine pregătită, nu a pierdut nici un 
meci. Rezultatele învingătoarei : 
6—2, 6—3 cu Vera Dudaș (Mureșul 
Tg. Mureș) ; 6—4, 6—3 cu 
Suciu-Tănăsescu (Politehnica 
și 6—1, 6—1 cu Georgeta 
za (Electrica Timișoara). Pe 
rile următoare s-au clasat
Dudaș, Lucia Suciu-Tănăsescu și 
Georgeta Groza.

Concursul a fost organizat de 
Consiliul județean al sindicatelor.

Tr. MICLE

Sofia14 la baschet

LOCUL 1-HAVANA,
SOFIA, 29 (prin telefon). Ediția 

a 14-a a tradiționalului turneu in
ternațional de baschet masculin do
tat cu „Trofeul orașului Sofia" s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
orașului Havana, care a învins — 
în finală — echipa gazdă cu sco
rul de 90—79. în meciul pentru 
locurile 3—4, reprezentativa Bucu- 
reștiului a avut o comportare mai 
slabă decît în partidele anterioare

INDOOR-UL MONDIAL ÎNAINTEA FINALELOR
• llie Năstase întilnețte in primul tur pe Tom Okker • Ultimul 

calificat pentru Dallas : Jan Kodes • începe turneul final de dublu

Tabloul finalei de la Dallas, cea 
care trebuie să desemneze pe cam
pionul mondial de tenis „indoor", 
este acum complet. Jan Kodes, cu o 
semifinală obținută în ultimul tur
neu al grupei „verzi”, intră în rîn- 
dul celor 8 calificați. Iar ordinea 
acestora a mai suferit retușuri, la 
căderea cortinei. Cu excepția pri
melor două locuri, care rămîn ferm 
în posesia lui John Newcombe ' și 
llie Năstase, cei doi capi de serii.

Conform regulamentului comuni
cat de organizatori, llie Năstase 
(nr. 2) trebuie să întîlnească în 
turul inaugural, la 8 mai, pe ve
chiul său rival, olandezul Tom Ok
ker (nr. 7). Un meci de tradiție, 
cu nelipsitele emoții, o adevărată 
„finală” din start... Celelalte me
ciuri din primul tur : John New
combe (1) — Jan Kodes (8), Stan

Smith (5) — Red Laver (4). Arthur 
Ashe (3) — Bjorn Borg (6), Toate, 
deci, sferturi de finală, ultimul tre
buind să desemneze pe al doilea 
semifinalist din jumătatea de tablou 
a lui llie Năstase. Semifinalele sînt 
programate pentru ziua de 10 mai. 
La 11 mai se dispută meciul pen
tru locul trei. Ca marea finală, me
ciul pentru titlu, să încheie întrea
ga suită, la 12 mai.

După cum se știe, 
tului W.C.T. are un 
ceastă săptămînă, la 
dispută turneul final 
de dublu, 
mele opt 
grupe. Și 
Okker —
Hewitt — McMillan, Alexander — 
Dent, Newcombe — Davidson, Mas
ters — Case, Bengtson — Borg.

CLASAMENTELE
FINALE

GRUPA 1

(roșie)

REZULTATE DIN

LA PENTATLON MODERN

în care 
perechi, 
anume : 

Riessen,

finala Circui- 
prolog în a- 
Montreal. Se 
al competiției 
întîlnesc pri- 

trei
se
din cele
Lutz — Smith, 

Ashe — Tanner,

ULTIMELE TURNEE
Lucia 
Cluj) 
Gro- 
locu-
Vcra

coresp.

BUCUREȘTI — LOCUL 4
și a fost întrecută cu 94—76 de for
mația Moscovei, alcătuită din jucă
tori de la Ț.S.K.A. și Dinamo (mai 
puțin cei care se pregătesc pentru 
campionatul mondial). Celelalte re
zultate : Viena 
Praga — Varșovia 83—73, 
— Phenian 94—77.

Clasament final:
Sofia, 3. Moscova, 4. București, 5. 
Viena, 6. Atena, 7. Praga, 8. Var
șovia, 9. Berlin, 10. Phenian.

Atena 79—75,
Berlin

1. Havana, 2.

1. Năsiase 457 p ; 2. Okker 
330 p ; 3. Gorman 302 p ; 
Pilici
242 p ; 6. 
Alexander
164 p ; 9.
McMillan

4.
5. Drysdale

7.
Riessen 

p ; io.

244 p ;
Pattison 194 p ;
182 p ; 8. '
Roche 160

130 p.

GRUPA 2 
(albastră)

Newcombe
i 390 o :

4. Stockton
194 p : 6.
7. Case 145

507
3.

i. i 
Smith 
307 p ; 
Hrebec 
159 p : 
mirez 137 p : 9. Fillol 
10. ’Richey 115 p.

p : 2.
Metreveli 

232 p : 5.
Borowiak 

P :

GRUPA 3
(verde)

8. Ra-
135 p :

SAINT LOUIS. — Ultimul con
cura al grupei a II-a a Circuitului 
W.C.T., a fost cîștigat de america
nul Stan Smith, învingător cu 6—2, 
3—6, 6—2 în finala disputată în 
compania jucătorului sovietic Alek
sandr Metreveli.

DENVER. — Turneul pentru gru
pa a IlI-a W.C.T. s-a încheiat cu 
o surpriză, victoria revenind tînă- 
rului jucător american Roscoe Ta
nner, care l-a întrecut în finală cu 
6—2, 6—4 pe compatriotul său Ar
thur Ashe. Reamintim că în semi
finale, Roscoe Tanner l-a eliminat 
pe campionul cehoslovac Jan Kodes.

PHILADELPHIA. —■ Tenismana 
sovietică Olga Morozova a cîștigat 
turneul internațional feminin, ob- 
ținînd astfel cea mai importantă 
victorie din cariera sa 
După ce în semifinale a 
cu 5—7, 6—3, 6—4 pe 
Casals (S.U.A.), în finală, 
șit să o învingă cu 7—6, 6—1 
campioana americană Billie 
King, principala favorită a 
cursului. în partida pentru locul

trei, disputată într-un singur set, 
Rosemary Casals a dispus cu 8—3 
de Virginia Wade (Anglia). Proba 
de dublu a revenit cuplului ameri
can Billie Jean King — Rosemary 
Casals, învingător cu 6—3, 7—6 în 
finala susținută cu perechea aus
traliană Lesley Hunt — Kerry Ha
rris.

ANDREI MARINESCU
DE TALERE

2.

sportivă, 
eliminat-o 
Rosemary 
ea a reu- 

pe 
Jean 
con-

DUP\,™ELE COMPORTAREA SCRIMERILOR ROMANI
TURNEE

INTERNAȚIONALE ÎN APRECIEREA ANTRENORILOR

WARENDORF, 29 (prin telefon), 
în analele pentatlonului modern 6e 
înscrie astăzi o dată importantă: 
în localitatea Warendorf, din R.F. 
Germania, se dă startul în prima 
ediție a unei noi competiții de an
vergură — „Cupa Europei". Potri
vit regulamentului, această întrece
re urmează a se desfășura în fie
care an, cu participarea echipelor 
campioane ale continentului nostru.

Prima ediție a „Cupei Europei” 
la pentatlon modern reunește 15 
selecționate din 14 țări ale Europei, 
(țara gazdă a înscris două selecțio
nate), între care Uniunea Sovietică, 
Ungaria. Finlanda, Franța. Anglia, 
Italia, Suedia. Elveția. România 
este reprezentată de echipa noastră

campioană, Olimpia, care a 'depla
sat următorul lot: Dumitru Spirlea, 
Constantin Călina, Alexandru Na- 
ghi și Albert Covaci. Protocolul 
de concurs prevede participarea a 
cîte patru concurentl în fiecare 
echipă, toți patru punctînd în cla
sament. De remarcat, clasamentul 
se alcătuiește numai pe echipe, ne- 
alcătuindu-6e o ierarhie individuală.

Programul de desfășurare a pri
mei ediții a „Cupei Europei" la 
pentatlon modern este cel clasic, 
adică: în prima zi (azi) proba de 
călărie, apoi cea de scrimă, urmată 
de desfășurarea probelor de tir 
și înot în aceeași zi (joi), iar în 
încheiere — proba de cros.

PROIECTUL NOII REGULI 26

DIN CARTA OLIMPICA

PREZENTAT DE LORDUL KILLANIN,

Pe scurt despre prezentele scrime- 
rilor noștri, în diverse concursuri 
internaționale... din săptămîna care 
s-a încheiat...

• La BUDAPESTA, locul 4, ca și 
anul trecut. Ia sabie, in „C.C.E." An
trenorul D. Mustață apreciază că „se 
putea realiza mai mult, dacă în par- 
tida-cheie, cu Dozsa Budapesta, 
pentru Intrarea în turneul primelor 
trei formații de pe continent (alături 
de Ț.S.K.A. Moscova, cîștigătoarea 
competiției și Vasas Budapesta), sa- 
brerii noștri, și mai ales Nilca, s-ar 
fi mobilizat mai mult. Oricum lipsa 
unui spirt combativ, susținut, in 
acest meci cu Dozsa a privat echipa 
Steaua de un loc pe podium..."

• Ta GOPPINGEN, locurile 3 și 4 
prin Stahl și respectiv Gyulai sînt 
considerate de antrenorul Gh. Ma
tei „remarcabile într-o finală cîș- 
tigată de experimentata Rejto,

după Hohne, cea mai în formă din
tre 
Iui 
ale 
din
(Pe . _ .
veni în prim plan".

• La MUNCHEN, locul 5 în întîl- 
nirea primelor 6 echipe de floretă 
din lume, „dar — a ținut să subli
nieze antrenorul V. Chelaru — n-a 
lipsit mult să încheiem turneul pe 
locul 3... Victoriile Ia echipele Italici și 
Franței spun foarte mult, la fel ca 
și egalurile cu Ungaria și R.F.G. II. 
(pierdute Ia tușe), pentru o echipă 
în plin proces de reașezare. Men
țiuni pentru Țiu cu 16 victorii în 6 
meciuri șî Kuki (13 din 6)“. Pentru 
rest, însă, semne de întrebare : Pe- 
truș și Niculescu au obtinut în .5 
meciuri doar 6 victorii... Cam puțin 
— subliniem noi — pentru doi titu-

floretistele din R.F.G. și înaintea 
Palm, revelația ultimelor ediții 
C.M. Pascu, marcată de eforturile 
concursul precedent, de la Minsk 
care l-a cîștigat) n-a mai putut

In piscina din localita
tea engleză Coventry, 
cu prilejul unui mare 
concurs internațional 
de inot, sportivul so
vietic Vadimir Bure a 
fost declarat „campion 
absolut" al competiției, 
datorită victoriei sale 
din proba de 100 m li
ber (52,79 sec}. Iată-l, 
în imagine, pe înotăto
rul sovietic cu trofeul 

cucerit
Telefoto : 

A. P. AGERPRES

AZI, LA RUGBY,
SPORTUL STUDENȚESC
GASPARELLO MOBILI CASALE

Azi. pe terenul de la 
complexul universitar 
Tei din Capitală, divi-_ 
zionara A de rugby' 
Sportul studențesc în- 
tilnește, începînd de 
la ora 16,30, cunoscuta 
echipă italiană Gaspa- 
rello Mobili Câsale.

PREȘEDINTELE C.I.OLaver
4. Ko-

312 p :
175 n :

Panatta

1.
395
des
6. Cox 242 p ; 7. Dibbs
8. Taylor 167 p ; 9.
155 p ; 10. Parun 152 p.
• Numele jucătorilor califi
cați pentru Dallas sînt date cu 
litere mai negre.

Ashe 415 p : 
p : 3. Borg 350 p ;
325 p ; 5. Tanner

CONDUCE IN CONCURSUL
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 29 (Agerpres).
Pe poligonul „Lokomotiv” 
Moscova a început un mare con
curs internațional de tir cu armă 
de vînătoare. Participă sportivi 
fruntași din România, R. D- Ger
mană Spania, Franța, Suedia, Po
lonia și U R.S.S. în proba de tale-

din
re aruncate din șanț, după prima 
manșă, conduc Andrei Marinescu 
(România) și Aleksei Klekov 
(U.R.S.S) cu cîte 97 p. La talere 
aruncate din turn, în frunte se 
află țintașii sovietici Aleksandr 
Solokov și Iuri Timofeev cu cîte 
98 p.

LAUSANNE, 29 (Agerpres). — Co
misia executivă a Comitetului Inter
național Olimpic a redactat 
proiect de. text al regulii 26 
Carta Olimpică, privind participarea 
sportivilor la Jocurile Olimpice de 
vară și de iarnă. Textul integral, 
prezentat presei și comentat, luni, 
la Strand Palace Hotel din Londra, 

•de către lordul Killanin, președintele 
C.I.O., va fi transmis tuturor mem
brilor C.I.O. înainte de 21 mai. A- 
ceștia vor trebui să-și facă cunos
cute observațiile pe marginea tex
tului.

Textul final va fi redactat în luna 
iunie la Lausanne și va fi supus 
spre aprobare sesiunii C.I.O.. progra
mată in luna octombrie, la Viena.

Iată proiectul noului text al regulii 
26 :

„Pentru a putea participa Ia Jocu
rile Olimpice, un concurent trebuie :

X. să nu fi primit nici o remune
rație bănească sau să nu fi obtinut

noul 
din

•
avantaje materiale datorită sportului 
pe care-1 practică și să respecte di
rectivele ce completează prezenta 
regulă, precum și regulile C.I.O. pri
vind principiile fundamentale : na
ționalitatea, dopingul, cazurile parti
culare etc. ;

2. să respecte regulile 
internaționale din care 
așa cum sînt aprobate 
chiar dacă ele sînt mai 
cele ale Comitetului 
Olimpic”.

federației 
face parte, 
de C.I.O., 
stricte decît 
International

★
Din textul directivelor care 

pletează noua regulă 26 
«int destul de largi — 
prea multe modificări de 
excepția dispariției prevederii 
prese referitoare la timpul rezervat 
pregătirilor pentru participarea Ia 
Jocurile Olimpice (prevedere care 
înainte era prohibitivă, înglobînd toți 
sportivii, indiferent de disciplina 
sportivă).

com-
— și care 
nu reies 
optică, cu 

ex-

CM. IN ACTUALITATEA

Lubanski, 
mai buni fotbaliști 
putea participa la 
campionatului mon- 
în timpul meciului

lari ai naționalei. Nu cumva există 
alții mai buni sau de perspectivă ? 
Este ceea ce își propune să investi
gheze antrenorul Chelaru.

• La BUCUREȘTI, în „triunghiu
larul” juniorilor (București — Mosco
va — Budapesta), „cîteva semne bune 
— afirmă antrenorul coordonator, T. 
Mureșanu — aceasta vrînd să în
semne elemente care rețin atenția, 
la floretă fete mai ales...“

GH. GURIEV - REALES 
VICEPREȘEDINTE AL A.E.B.A.
In cadrul lucrărilor celui de al doilea 

congres al A.E.B.A. care a avut loc 
în aceste zile la Edinburgh (Scoția), pre
ședintele F. R. Box, Gheorghe Guriev a 
fost reales vicepreședinte al forului con
tinental de box.

'1W1LNIRU rmiMNA DE ȘAH

R0NAMA - LN0AR1A
BUDAPESTA, 29 (Agerpres). — 

în meciul de șah de la Budapesta 
unde se întîlnesc selecționatele 
feminine ale României și Ungariei, 
după 4 runde scorul este egal: 
12 — 12. în întilnirea formațiilor 
feminine de tineret echipa Româ
niei conduce cu 4’/2—3'/2.

HALTEROFILUL VASILI ALEKSEEV
A REALIZAT UN NOU RECORD MONDIAL

TBILISI, 29 (Agerpres). — în 
ultima zi a campionatelor de hal
tere ale U.R.S.S. desfășurate Ia 
Tbilisi. Vasili Alekseev (categoria 
supergrea) a stabilit un nou re
cord mondial la totalul celor două 
stiluri, cu performanța de 420 kg 
( 180 plus 240 kg}. De asemenea, 
într-o încercare suplimentară, cu
noscutul halterofil sovietic și-a co
rectat recordul mondial la stilul 
aruncat cu rezultatul de 241 kg.

La categoria grea, titlul de cam
pion unional a fost cucerit de 
Serghei Poltorațki — 365 kg.

DISPENSĂ PENTRU APARTHEID?
A produs stupefacție 

in lumea sportului re
centa hotărîre a Comite
tului director al Federa
ției internaționale de 
gimnastică de a schim
ba locul de desfășurare 
a campionatelor _mon- 
diale de gimnastică din 
1974. Organizarea aces
tei competiții fusese a- 
tribuită federației bul
gare, care a făcut in
tense pregătiri în orașul 
Varna, desemnat a găz
dui campionatele mon
diale in perioada 20—26 
octombrie. Acum se vor
bește de Miinchen,. ca 
viitoare gazdă a între
cerilor celor mai buni 
gimnaști ai lumii...

Ce a determinat a- 
ceastă situație ? Luind 
ca pretext faptul că fe
derația bulgară nu poate 
asigura vizele de intrare 
reprezentanților Republi
cii Sud-Africane, Comite
tul director al F.I.G., du
pă o neobișnuită consul
tare prin corespondență 
a federațiilor naționale, 
ajunge la decizia de a 
anula o hotărîre ante-

rioară a Adunării gene
rale a federației inter
naționale, Există însă în 
acest prim fapt o dero
gare supărătoare de la 
prevederile regulamen
telor și statutelor în vi
goare. Deci, Adunarea 
generală a F.I.G. atri
buie Bulgariei organiza
rea campionatelor mon
diale, iar ulterior Comi-

de asemenea singură — 
are competența.

Dincolo de aspectul 
legal al problemei, mai 
există însă ceva. Nodul 
chestiunii l-a constituit 
prezența sau absența din 
cîmpul gimnasticii mon
diale a Republicii Sud- 
Africane. Nu e nici un 
secret pentru nimeni că 
în această țară discrimi-

este 
către 

din 
mai 

Jocurile 
aceeași

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNÎÎ

tetul director al F.I.G. 
răstoarnă această deci
zie I

în ------ —.
ar fi fost — ceea ce de 
altfel au și pretins mai 
multe federații naționale 
— ca în cazul unui liti
giu intervenit să fie de 
îndată convocată o adu
nare generală extraordi
nară, singura capabilă și 
îndreptățită să reanali- 
zeze situația și să ia 
măsura pentru care —

orice caz, statutar

narea rasială este poli
tica oficială a statului. 
Majoritatea covîrșitoare 
a popalației este supusă 
unor inadmisibile vexa
țiuni, fiind privată de 
drepturi umane elemen
tare. Se știe că în 
R.S.A. — în ciuda citorva 
recente tentative de pa
ravan — sportivii de cu
loare nu sînt admiși în 
competiții alături de 
albi. Tocmai din această 
pricină, federații sportive

din Africa de Sud sînt 
excluse sau suspendate 
din mai multe federații 
internaționale, iar in ul
timii 10 ani nu au fost 
primite la campionatele 
mondiale. Din aceeași 
pricină, comitetul olimpic 
sud-african nu mai 
recunoscut de 
C.I.O., iar sportivii 
această țară nu 
Sînt admiși la 
Olimpice. Din
pricină, Adunarea gene
rală a O.N.U. a votat, 
în 1968 și 1971, două 
rezoluții cu privire la 
apartheidul în sport, ce- 
rînd statelor și organiza
țiilor sportive internațio
nale să apere principiul 
olimpic al nediscrimină- 
rii rasiale și să refuze 
acordarea de sprijin ofi
cial.

lată suficiente motive 
pentru ca hotărîrea Co
mitetului director al 
F.I.G. să ni se pară cel 
puțin bizară. Oare apar
theidul primește dispen
să doar in lumea gim
nasticii ?

Victor BANCIULESCU

Noi teste ale finalistelor: Brazilia — Grecia 0—0 ; Uruguayul 
— bilanț nesatisfăcător; Schon face o nouă verificare ; Lubanski 

va fi supus unei noi operații

Mai sînt 6 săptămîni pînă la 
„Weltmeisterschaft”. Mai exact. Ia 
13 iunie pe „Waldstadion” din 
Frankfurt pe Main, cy. meciul Bra
zilia — Iugoslavia se va inaugura 
cea de a X-a ediție jubiliară a cam
pionatului mondial.

Pregătirile participantelor la tur
neul final sînt in plină desfășurare.

în programul din această săptă
mînă figurează noi jocuri. Brazilia, 
care deține recordul jocurilor ami
cale de pînă acum, continuă seria 
meciurilor de verificare, cu Austria 
și apoi cu Peru. Dar, înaintea aces
tor partide — printre ultimele din 
seria de pregătire pe teren pro
priu — duminică, brazilienii au in- 
tilnit pentru prima oară selecțio
nata Greciei, care a reușit, pe sta
dionul „Maracana" din Rio de Ja
neiro, un surprinzător rezultat de 
egalitate : 0—0. După cum transmit 
corespondenții agențiilor de presă, 
brazilienii ar fi meritat victoria, 
nînd seama de perioadele lungi 
dominare și de superioritatea 
tehnică. Dar tentativelor de a 
scrie ale gazdelor li s-au opus 
primul rind o apărare fermă și bine 
grupată și în al doilea rind porta
rul Ikonomopoulos care în repriza 
secundă a apărat cîteva goluri gata 
făcute.

Arbitrul francez Robert Wurtz a 
condus formațiile : BRAZILIA :
Leao -* Nelinho, Pereira, Piazza, 
Maxinho. Clodoaldo, P. Cesar, Rive- 
lino, Jairzinho, Cesar, Edu ; GRE
CIA : Ikonomopoulos — Palas, Syna- 
topoulos. Kambas. Iosefides, Safaris, 
Elefterakis, Delikaris, Terzanidis, 
Domazos, Antoniadis.

*
După un lung turneu efectuat în 

America Centrală, Asia și Australia, 
echipa Uruguayului s-a întors acasă 
cu un bilanț nu tocmai satisfăcător, 
care produce multe griji forurilor 
conducătoare din fotbalul Uruguayan. 
Presa din Montevideo califică tur
neul drept nesatisfăcător, după în- 
fringerile din partea Indoneziei și 
Australiei și unele jocuri egale 
(Haiti, Australia).

Federația uruguayană nu a reușit 
încă să recupereze, așa cum proiec
tase, pe jucătorii care activează în 
echipe de peste hotare, cum sînt 
portarul Mazurkiewicz, fundașul An
cheta, înaintașii Forlan și Rocha 
(transferați ia cluburi braziliene), 
fundașul central Pavoni (Indenendi- 
ente Buenos Aires). înaintașul EsPar- 
rago (Sevilla). Antrenorul Roberto 
Porta speră totuși că jucătorii 
lăți” vor reveni 
pentru a începe 
gul lot.

este de pe acum excelentă, dar ră- 
mîne de văzut dacă ea se va putea 
menține și la turneul final.

★
știre privind pregătirile 
VJodzimierz 
cei
va
al

în fine, o 
polonezilor, 
unul dintre 
polonezi, nu 
turneul final
dial ! Accidentat 
Polonia — Anglia, disputat anul tre
cut în luna iunie, Lubanski a fost 
supus unor dificile operații. După 
un tratament medical de peste 6 
luni, el a reluat antrenamentele, a 
jucat și cîteva meciuri în campionat, 
dar s-a accidentat din nou și va fi 
nevoie de o nouă intervenție 
gicală pe care o va face la 
sau Bratislava. în vîrstă de 
ani, Lubanski a jucat de 67 
în echipa națională și a înscris 47 de 
goluri.

chirur-
Viena

27 de 
de ori Se va repeta o asemenea fază in meciul de miercuri dintre echipele R. F. 

Germania ți Suediei ? Este foarte posibil. In imagine, impetuosul atacant 
suedez Sandberg, care activează în 

poarta apărată de Maier

cit de ciirind 
pregătirile cu

★
vest-gernaană

ti
de 
lor 
in- 
in

„exi- 
acasă, 
între-

joacăReprezentativa 
miercuri la Hamburg, cu selecționata 
Suediei. Este interesant de văzut 
dacă băieții lui Schon vor arăta din 
nou aceeași formă ca și în meciul 
cu Ungaria. Unii specialiști afirmă 
că forma jucătorilor, vest-germani

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

campionatul vest-german, asaltează 
(F. C. Bayern Miinchen).

Telefoto : A. P. — AGERPRES

CAMPIONATE...
30-a) :

0—0 ;
IUGOSLAVIA (etapa a

Radnicki Niș — Sarajevo u—v ,
Bor — Proletar Zrenianin 4—2 ; Dy
namo Zagreb — Velez Mostar 1—0 ; 
Vojvodina Novi Sad — Partizan Bel
grad 0—2 ; O.F.K. Belgrad 
boda Tuzla 1—0 ; Zelezniciar Sara
jevo 
Split
Steaua Roșie Belgrad

Slo-

Vardar Skoplie 2—1 ; Hajduk
• Olimpia Liubliana 1—0 ;
~ "... Celik Ze-

nica 2—1 ; Borac Banja Luka — Za
greb 1—1.

Clasament : I. Hajduk Split — 
38 p. ; 2. Steaua Roșie Belgrad — 
37 p. ; 3- Velez Mostar — 37 p.

UNGARIA (etapa a 25-a) : Vasas
— Honved 3—1 ; Csepel — M.T.K
3— 2 ; Egyetertes — Videoton 2—0 ; 
Dorog — Szeged 3—0 : Salgotarjân
— Ferencvâros 1—2 ; Raba Eto — 
Ujpesti Dozsa 1—1 : Szombathely — 
Zalaegerszeg 2—0 ; Tatabanya — Pecs 
2—1.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 35 
p. ; 2. Ferencvâros — 32 p. ; 3. Ta
tabanya — 32 p.

BELGIA (etapa
Lierse — Berchem
— Antwerp 2—3 ;
Bevern 1—0 ; Anderlecht 
len 2—2 ; Waregem —
Liege 0—2 ț F.C. 
White Molenbeek 
Cercle Bruges 
Beringen 0—3.

Clasament : 1. Anderlecht — 39 p. ; 
2. Antwerp — 38 p. ; 3. Racing White 
Molenbeek — 38 p.

BULGARIA (etapa a 28-a) : Aka- 
demik Sofia — Iantra Gabrovo 2—1 : 
Beroe Stara Zagora — Levski Spar
tak Sofia 1—0 : Ț.S.K.A. Septemvri- 
sko Zname Sofia — Spartak Varna
4— 3 ; Minior Pernik — Lokomotiv 
Plovdiv 1—0 ; Trakia Plovdiv — 
Slavia Sofia 2—2 ; Cerno More Varna
— Etar Tirnovo 1—0 ; Lokomotiv

a 29-a) : S. K.
2—2 ; F. C. Diest 
F. C. Bruges — 

■ Meche- 
Standard 

“Liege — Racing 
0—3 ; Trond — 

1—0 ; Beerschot —

Sofia — Pirin Blagoevgrad 2—1 : 
Botev Vrața — Spartak Pleven 0—0.

Clasament : 1. Levski Spartak 
Sofia — 45 p. : 2. Ț.S.K.A. — 42 p. ; 
3. Lokomotiv Plovdiv — 32 p.

ELVEȚIA (etapa a 20-a) : Chaux 
de Fonds — Lugano 0—0 ; Chiasso
— Winterthur 1—2 ; Lausanne — 
Chenois 1—1 ; St. Gall — Neuchatel 
1—1 ; Servette Geneva — Sion X—0 ; 
Young Boys Berna — Grasshoppers 
Zurich 3—0; F. C. Zurich — F. C. 
Basel 5—1.

Clasament : 1. F. C. Ziirich — 
33 p. ; 2. Neuchatel — 25 p. ; 3. Ser
vette Geneva 25 p.

SPANIA (etapa a 32-a) « Atletico 
Madrid — C. F. Barcelona 2—0 ; 
Valencia — Saragossa 0—0 ; Las Pal
mas — Atletico Bilbao 1—0 ; Elche
— Murcia 1—0 ; Santander — Gra
nada 2—0 ; Celta Vigo — Castellon 
0—1 : Elche — Murcia 1—0 ; San
tander — Granada 2—0 ; Celta Vigo
— Castellon 0—1 ; Espanol Barcelona
— Real Madrid 1—0 ; Real Sociedad
— Gijon 2—1 ; Ovideo — Malaga 
1—1.

Clasament : 1. C. F. Barcelona
— 48 p. ; 2. Atletico Madrid — 38 p. ; 
3. Saragossa — 37 p.

SCOȚIA : Pentru a 9-a oară con
secutiv campionatul a fost cîștigat 
de formația Celtic Glasgow, care in 
ultima etapă a terminat la egalitate : 
1—1 cu Falkirk. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile 
Glasgow și Hibernian.

Rangers

OLANDA (etapa a 32-a) : 
cu 1—2 meciul susținut cu 
echipa Ajax Amsterdam a pierdut 
orice șansă de a mai ajunge pe Fe- 
yenoord și F. C. Twente, care s-au 
desprins în fruntea clasamentului și 
vor lupta împreună .pentru titlu. Alte 
rezultate : Deventer — Grafschaap
1—1 ; Sparta Rotterdam — Maastricht 
1—1 : Eindhoven — F. C. den Haag 
3—0 ; Groningen .— Haarlem 2—1 ;
Feyenoord — Nijmegen 2—0 ; F. C. 
Twente — Breda 5—2.

Clasament : 1. Feyenoord Rotter
dam — 54 p. (golaveraj 93—25) : 2. 
F. C. Twente — 54 p. (61—19) ; 3. 
Ajax Amsterdam 48 p.

Pierzînd 
Telstar,

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
• După scorul egal (3—3) reali

zat de echipa Franței în meciul cu 
Cehoslovacia, disputat la Praga, se 
comentează : „Echipa Franței nu a 
mai practicat un fotbal atît de bun, 
menționează corespondentul Agenției 
France Presse. Apărarea, în frunte 
cu Tresor, a stăvilit atacurile înain
tașilor cehi. La mijlocul terehului, 
altădată punctul slab al formației, 
Gouilou și Michel au reușit lucruri 
excelente, făeind să circule balonul 
pentru a lansa spre poarta adversă 
trioul de ataeanți Bereta, Lacombe,

Chiesa. care au surprins de multe 
ori, prin incisivitate și viteză, apă
rarea gazdelor."

• în localitatea franceză Sarre- 
bourg s-a disputat întilnirea amicală 
dintre selecționatele de tineret 
Franței și Cehoslovaciei. Partida 
încheiat la egalitate : 1—1 (0—1).

• Echipa Rot Weiss Erfurt (R. 
Germană), aflată in turneu in Un
garia. a jucat cu formația Videoton. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
0—0.

ale 
s-a

D.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In concursul de sărituri în apă, desfă
șurat la Fort Lauderdale (Florida), îno- 
tătoarea suedeză Ulrika Knape a obți
nut două victorii. Ea a cîștigat proba 
de trambulină cu 453.96 p șl s-a clasat 
pe primul loc la sărituri din turn cu 
un total de 379,26 p. în proba masculină 
de sărituri din turn, sportivul sovietic 
Nikolai Mikaelin — 527,10 p. a reușit să-l 
întreacă ne multiplul campion olimpic 
Klaus Dibiasi (Italia), clasat pe locul 
doi. cu 517,77 puncte. La trambulină, pe 
primul loc s-a situat americanul Phil 
Boggs — 589,14 p.

Phll

găz- 
gim- 

masculine 
Sportivii 

cu

Localitatea franceză Draguignan a 
duit întilnirea internațională de 
nastică dintre selecționatele 
ale Franței și R.F. Germania, 
vest-germani au obținut victoria 
535,95—534,60 D.■
Peste 120 000 de spectatori au urmărit, 
pe circuitul de la Charade. întrecerile 
„Marelui premiu al Franței" la motoci- 
clism. La clasa 350 cmc victoria a reve
nit italianului Giacomo Agostini („Yama
ha"), care a realizat o medie orară de

132,821 km. Clasa 500 cmc s-a încheiat 
cu succesul sportivului englez Phil 
Read („M.V. Agusta"), cu o medie 
rară de 133,479 km.■
In runda a 11-a a turneului internațional 
de șah de la Las Palmas (Insulele Ca
nare). marele maestru Iugoslav Liubo- 
mir Liubojevici l-a învins pe Augusto 
Menvielle. Browne a cîștigat 1a Medina. 
Beliavski ’ la Olafsson, și Rlbly la Po- 
mar. Celelalte partide s-au întrerupt. In 
clasament conduce Liubojevici jlugosla- 
via) cu 8*/s 
(U.R.S.S.) — 
T/j p etc.■
In ultima zi 
de atletism, 
Des Moines __ ___ _ .
ivory Crockett s-a clasat pe primul loc 
în proba de 100 yarzi plat, cu timpul de 
9,3. In cursa de șase mile, primul a 
trecut linia de sosire kenyanul Philip 
Ndoo — 28:09,8, seoundat de Dan Shau
ghnessy (S.U.A.) — 28:11,8. S-a disputat 
și o cursă de maraton. în care victo
ria a revenit lui John Lesch, cronome-

p, urmat
8 p, Olafsson

o-

de Beliavski 
(Islanda) —

internațional 
aer liber Ia

a concursului 
desfășurat în 
(Iowa), sprinterul american

trat pe clasica distanță de 42,195 km, cu 
timpul de 2h 26:03.
■
La Casablanca s-a desfășurat meciul 
dintre selecționatele Marocului și Po
loniei, contînd pentru Campionatul eu
ropean — F.I.R.A. Rugbyștii polonezi au 
terminat învingători cu scorul de 8—0 
(4—0). prin punctele realizate de Zie- 
leski șl Bawolec. In urma acestei în- 
trîngeri. echipa Marocului a retrogradat 
în grupa B a competiției.

După disputarea a cinci etape, în Turul 
ciclist al Spaniei continuă să conducă 
rutierul spaniol Domingo Perurena. ur
mat de belgianul Eric Leman la 26 sec. 
și francezul Bernard Thevenet la 27 
Spaniolul Luis Ocana se află pe 
4, la 35 sec. de lider.

sec. 
locul

Spa- 
probă 

l re-

Cel dc-a! 20-lea „Mare premiu al 
niei“ la automobilism, a patra i 
din cadrul campionatului mondial 
zerva, piloțllor de formula I. s-a des
fășurat pe circuitul de la Jarama (în

apropiere de Madrid) și a fost cîștigat 
de austriacul Nicky Lauda („Ferra-ri"). 
care a parcurs 268,950 km în 2h 00:29.37. 
cu o medie orară dc 142,397 km. L-au 
urmat elvețianul Clay Regazzoni („Ferra- 
ri") — 2h 01:O5,1T și .brazilianul Emer
son Fittipaldi („McLaren") — ia un 
tur. In clasamentul campionatului mon
dial conduce Clay Regazzoni cu 16 p. 
urmat dn Nicky Lauda — 15 p. Emer
son Fittipaldi — 13 p etc.

Cu prilejul concursului ___
desfășurat Ia El Paso (Texas), 
american Steve ~ 
de săritură cu 
de 5,49 m. Cu 
insă din ultima 
a ocupat locul 
yarzl plat : John Carlos 
yarz( plat : Warren Edmonson _ . . 
două mile : Tony Benson (Australia) — 
9:01.8: o milă ; Ben Jipcho (Kenya) — 
4:02,8 ; săritura în lungime : Henry
Hines — 7,80 m ; aruncarea greutății : 
Fred Debernardl — 21,41 m : 100 yarzi 
femei : Wyomia Tyus — 10,3.

întcrnațional. 
atletul 

Smith a cîștigat proba 
prăjina cu performanta 
același rezultat (realizat 
încercare), Bob Seagren 
doi Alte rezultate : 100 

9,3 ; 440
45,5;
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