
HOTARtREA
SECBETAEIATULUI C.C. AL P.C.B.
CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACTIVITĂȚII PBESEI 
SI LA RAȚIONALIZAREA 
CONSUMULUI DE HÎRTIE

Recent, Secretariatul C.C. al 
P.C.R. a analizat structura presei 
din țara noastră, îmbunătățirea 
activității publicațiilor centrale și 
locale, raționalizarea consumului 
de hîrtie destinat acestora.

S-a apreciat și cu acest prilej 
contribuția pe care presa o aduce 
la transpunerea în viață a politi
cii generale a Partidului Comunist 
Român, a programului de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate, la afirmarea 
principiilor eticii și echității so
cialiste, a ideilor înaintate în.toa; 
te domeniile vieții și activității 
sociale.

Analiza a pus în evidență, în 
același timp, existența unor nea
junsuri și paralelisme în activi
tatea ziarelor și revistelor, a con
statat înmulțirea exagerată a pu
blicațiilor și sporirea fără temei 
real a numărului de pagini la u- 
nele ziare și reviste, folosirea ne
justificată a unor soluții grafice 
costisitoare.

Numărul mare de publicații e- 
ditatc, sporirea dimensiunilor și 
tirajelor acestora au dus la un 
consum exagerat de hîrtie, care 
necesită an de an sacrificarea u- 
nor mari suprafețe din patrimo
niul forestier al țării, scoaterea
din circuitul industrial a unor
mari cantități de masă lemnoasă,
la creșterea continuă a importu
rilor de liirtie.

Existența gravei penurii de hîr
tie pe plan mondial, creșterea ver
tiginoasă a prețurilor acesteia de
termină astăzi, în întreaga lume, 
preocupări susținute pentru redu
cerea consumurilor și folosirea 
cît mai rațională a hîrtiei.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a 
adoptat hotărîri corespunzătoare 
în vederea îmbunătățirii continue 
a conținutului, pentru creșterea 
combativității ziarelor și reviste
lor și sporirea continuă a rolului 
presei în înfăptuirea programului 
ideologic al partidului. S-au sta
bilit măsuri privind perfecționarea 
structurii presei, lichidarea para
lelismelor și stabilirea unui profil 
adecvat pentru fiecare publicație, 
în funcție de problematica abor
dată și categoriile de cititori că
rora li se adresează. Totodată, 
Secretariatul C.C. al P.C.R. a ho
tărît reducerea la strictul necesar 
a volumului de pagini, a tirajelor, 
formatului și numărului de apari
ții la o serie de ziare și reviste, 
încetarea apariției unor publicații 
care nu se justifică, utilizarea cu 
eficiență sporită a mijloacelor ma
teriale și financiare puse la dis
poziția presei, precum și a cadre
lor din redacții.

caIn acest sens, s-a hoiărît 
ziarul „Scînteia**  să treacă ia 6 
apariții pe săptămină in loc de 7, 
reducindu-și, totodată, și numă
rul de pagini ; să ișl reducă, de 
asemenea, numărul de pagini zia
rele „România liberă" și „Scinteia 
tineretului**  ; cotidienele „Munca**  
și „Satul socialist**  să apară în vi
itor ca publicații săptămînale.

în ce privește presa locală, vor 
continua să apară gazete cotidiene 
intr-un număr de 8 județe ; în ce
lelalte județe gazetele cotidiene 
vor deveni săptămînale ; atit co
tidienele cit și gazetele săptămî- 
nalc județene vor apare cu un 
număr de pagini redus și în for
mat mic.

în cadrul măsurilor de stabilire 
a unei mai bune profilări a fie
cărei publicații s-a hotărît ca re
vista „Contemporanul**  
al Consiliului 
ției Socialiste 
vistă politică, 
principal este 
propagarea in 
leninismului, i 
rialist-dialectice a partidului nos
tru despre viață și societate ; săp- 
tăminalul „Flacăra**  va deveni re
vistă ilustrată a Frontului Unită
ții Socialiste de prezentare a rea
lizărilor României socialiste în e- 
dificarea noii societăți, în toate 
domeniile, de promovare a _ nou
lui in activitatea economică, de 
stimulare a introducerii cuceririlor 
științei și tehnicii în producție ; 
„Magazin**  va fi revistă a Frontu
lui Unității Socialiste de răspin- 
dire a cunoștințelor 
rindul maselor.

Se vor lua măsuri 
larea abonamentelor 
viste și alte publicații plătite din 
fondurile organelor și organizații
lor de partid, de stat și obștești, 
ale întreprinderilor și instituțiilor, 
în viitor, exceptînd cazurile strict 
necesare care se vor stabili în mod 
concret, se va interzice- efectuarea 
de abonamente din fondurile sta
tului, iar stabilirea tirajului fie
cărei publicații va fi strins legată 
de solicitările efective ale citito
rilor.

Secretariatul 
exprimă convingerea că aceste mă
suri vor contribui la îndeplinirea 
in condiții tot mai bune a înalte
lor îndatoriri ce revin presei, la 
sporirea eficienței sociale a între
gii ei activități, la creșterea apor
tului tuturor ziarelor și revistelor 
în înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru.

organ
Culturii și Educa- 
— să devină re
al cărei obiectiv 

de a milita pentru 
i mase a marxism- 
a concepției mate-

științifice in

pentru anu
la ziare, re-

C.C. al P.C.R. își

în pagina a doua

„CROSUL TINERETULUI4
una dintre cele mai reușite acțiuni sportive de masă ale anului
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DEBUT PROMIȚĂTOR IN TURNEUL BE BOX
și Ibrahim s-au• Pometcu, Gruiescu

in primele gale • 6

de limi'.â • Grecul

distins

meciuri încheiate

Bakrtisoris produce
Ieri, în incinta patinoarului „23 

August**  din Capitală, peste 5000 
de spectatori au urmărit cu mare 
interes partidele zilei inaugurale a 
marelui turneu internațional de 
box dotat cu „Centura de aur**.  
Competiția, ajunsă la a 3-a edi
ție, a adus La București pugiliști 
din 12 țări de pe 3 continente ale 
globului. Sint înscriși pe foile de

înainte

surpriza zilei

CENTURA DE AUR**
vingătorii de anul trecut, sint 
prezenți și acum, în afara celor 4 
amintiți mai Înainte, pentru a-și 
apăra titlurile cucerite la ediția a 
2-a : Paul Dobrescu, Ștefan Hore», 
precum și campionul olimpic a» 
greilor, cubanezul Teofilo Steven
son.

Reuniunea inaugurală a oferit 
cîteva meciuri frumoase, intere-

REZULTATE TEHNICE. Gala I : cat. 
semimuscâ : R. Cozma (România) 
b.p. B, Karașahin (Turcia), cat. 
muscâ : F. Ibrahim (România) b.ab. 
3. Atanasov (Bulgaria), N. Robu (Ro
mânia) b.p. (?), Batabajar (R. P. 
Mongolâ), Gertenbach (R.D.G.) b.p- 
T. Dinu (România), Dugurjav (R. P. 
Mongolâ) b.k.o. 1 Akbar (Iran), Șt. 
Băiatu (România) b.p. M. Toma (Ro
mânia), C. Gruiescu (România) b.p. 
Dogru (Turcia), cat. ușoarâ : P. Do- 
brescu (România) b.ab. 2 V. Sirbu 
(România), C. Hoduț (România) 
b.ab. I E. Farshit (Iran). Gala a 
ll-a: cat. pana: Pometcu b.ab. 2 
Batabiieg (R. P. Mongolâ), Javar 
(Iran) b.p. Palfalvi (Ungaria), Ba- 
krusorls (Grecia) b.p. Camejo (Cu
ba), Ștefanovici b.p. Stanislawski (Po
lonia), Ploieșteanu b.p. Buteseacâ; 
cat. semimijlocie : Popa b.p. Oan- 
cea, Cimpoieșu b.p. Fucedjev (Bul
garia), I. Tirîlâ b.k.o. 2 Bahri ti
ran) ; cat. semigrea : 
Hambasunian (Iran).

Vâran b.p.

început mai

t R 1 Jr * '

oLX.. -
Cornel Hoduț (stingă) a obținut o rapidă victorie (prin abandon in 
prima repriză), în fața iranianu lui Entegami Farshit

Foto : Vasile BAGE AC

concurs 110 sportivi, dintre care 52 
din țara noastră. De remarcat că 
4 boxeri au cîștigat de cite două 
ori „Centura de aur“ : românii 
Constantin Gruiescu, Mircea Tone, 
Alee Năstac și cubanezul Gilberto 
Carillo. Ei își vor încerca șansele 
și pentru a treia oară. Dintre în-

sânte. în primul, semimusca Re
mus Cozma (România), cu un plus 
de experiență în „nobila artă**  a 
depășit clar la puncte pe Bayram 
Karașahin (Turcia), după ce boxe
rul oaspete a făcut cunoștință cu 
podeaua în ultima repriză. Cam
pionul muștelor Faredin Ibrahim

(România), după un 
timid, a pus în aplicare cunoscu
tele sale croșee de stînga, care 
i-au făcut bulgarului Atanasov 
multe clipe grele. în ultimele se
cunde ale primei reprize, Atana
sov a fost numărat. Rundul doi 
l-a arătat pe Ibrahim pus pe fapte 
mari. El a dansat în jurul adver
sarului său. a lovit mult și variat 
și se îndrepta cu pași siguri spre 
victorie. în ultimele minute con- 
stănțeanul a expediat o directă de 
dreapta, Atanasov a fost numărat, 
a vrut să reia lupta, dar La ce- 
rer«F“arBîtrtlTtîT Săndor Payer (Un
garia), medicul de ring a hotărît 
abandonul sportivului bulgar. în 
următoarea confruntare, Niță Robu

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a t-a)

MIINE, LA
JABLONNA START

Vasile Teodor, Va
lon Cernea, Nico- 

Nicolae Andronache 
Nicolae Gavrilă — alcătu

iesc echipa României care, în
tre 8 și 22 mai, participă 

de a XXVII-a ediție a 
Păcii**.  Varșovia — 
- Praga. „*

6 rutieri — 
sile Selejan, 
lae David, 
Și

la
cea
„Cursei
Berlin — Praga. „Tricolorii**,  
împreună cu antrenorul Con
stantin Voicu, au plecat ieri di
mineață la Varșovia, alăturîn-

Miine, In etapa a XXVII-a a Diviziei A de fotbal

DERBYUM LA AMBII POLI Al CLASAMENTULUI
- - - - -  PROGRAMUL

DINAMO

STEAUA

PETROLUL
U. T. A.
C.F.R. CLUJ
A.S.A. TG. MUREȘ 
STEAGUL ROȘU 
S. C. BACAU 
POLITEHNICA IAȘI
Cu excepția partidei de 

incepe la ora 17.

COMPLET AL ETAPEI - - - - -
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(stadion Dinamo)
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 

(stadion Steaua)
— F. C. ARGEȘ
— F. C. CONSTANTA

SPORTUt STUDENȚESC
— RAPID
— C.S.M. REȘIȚA
— „UM CLUJ
— JIUL

la Cluj (ora 16.30), toate meciurile vor

La trei zile după stabilirea re*  
cordului de eficacitate 
returului (28

urmează, 
la care

autohton

a) 
de goluri 
mîine, o 

! „lumea fot- 
așteaptă multa 
27-a manșă a 

este dominată 
— Universitatea 

fie el numai și un meci 
cum zic mulți, acum

înscrise), 
etapă de 
balului*»  
răspunsuri. Mîine, a 
campionatului care 
de derbyul Dinamo ■ 
Craiova., . 
de orgoliu,

după mărirea avansului studenților 
la cinci puncte, plus golaveraj uL 
Oricum, derbyul televizat din șos. 
Ștefan cel Mare promite foarte 
mult, gîndindu-ne la componenții ce
lor două combatante și la ambițiile 
majore care nu lipsesc din nici o 
tabără. Tot în „zona podiumului* 4 
ziua de mîine programează alte 
cîteva jocuri importante. La Arad, 
de exemplu, în a doua deplasare 
consecutivă, constănțenii, plasați la

această oră pe treapta de bronz a 
clasamentului, au o misiune grea în 
fața U.T.A.-ei, formație care s-a 
cam depărtat de locul ce duce spre 
Cupa U.E.F.A. Și cum Steagul roșu 
a ajuns pe locul patru, fără să 
piardă vreun meci d-e la întrerupe
rea campionatului (deși a avut două 
deplasări și destule indisponibili
tăți) e firesc ca mîine, la Brașov, 
echipa lui Proca să vizeze altitu
dini superioare în partida cu C.S.M. 
Reșița.

Runda de mîine ridică, se pare, 
cele mai mari semne de întrebare 
în zona retrogradării. Pentru că stu
denții ieșeni, azi pe ultimul loc, 
n-au renunțat să spere, mai ales 
că după succesul de duminică, joa
că din nou pe teren propriu, și o 
nouă victorie le-ar putea oferL mîi
ne seară, alte perspective. în func
ție de celelalte „concurente44. în
tâmplarea face ca toate cele trei 
echipe de deasupra „lanternei» să 
joace acasă. Ceea ce înseamnă că 
rezultatele din meciurile — der- 
byuri și ele — de la Bacău și Cluj 
și cel de la Ploiești urmează să 
complice sau să simplifice lucrurile. 
Tocmai la acest lucru se gîndesc 
mai ales rapidiștii și studenții bucu- 
reșteni, aflați și el în „zona mina
tă44, deși la Cluj și Tg. Mureș toate 
gîndurile duc la victorie ! Pînă mîi
ne seară. însă, calcule și speranțe 
peste tot.

„CURSA PĂCII
du-se celorlalte 17 reprezenta
tive naționale participante la a- 
ceastă mare întrecere rutieră.

Tradiționala competiție începe 
miercuri la Jablonna printr-o 
minietapă : un contratimp indi
vidual pe distanța de 20 km. 
Fără îndoială, el are rostul de 
ari departaja pe concurenți — 
după forțele lor — încă de la 
începutul cursei, de a exclude 
posibilitatea unor tatonări (con
cretizate prin sosiri cu plutoane 
compacte) în primele etape. Și 
tot pentru stimularea combativi
tății, organizatorii (ziarele „Try- 
buna JLudu**,  „Neues Deutsch
land” și „Rude Pravo**),  au pro
gramat. după alte trei zile, un 
nou contratimp individual, de

VASILE TEODOR - IN FRUNTEA
// ECHIPEI ROMÂNIEI
această dată pe distanță mare : 
48,5 km (Miedzyrzecz — Gorzow 
Wielkopolski). Ziua de 12 mai 
va fi poate cea mai grea a 
cursei, pentru că, după contra
timpul amintit, rutierii vor mai 
avea încă 106 km de parcurs 
pentru a ajunge la Szczecin. Fi
rește, dificultățile actualei edi
ții a „Cursei Păcii" nu se re
zumă numai la „proba adevă- 
rului“, cum este denumit con
tratimpul. Etapele lungi, îngreu
nate și de cele patru transbor- 
dări, traseele de munte, palie
rele deschise curenților de aer

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

..Cupa Steaua" la tir a rewwt duhului organizator

ANIȘOARA MATEI - ÎNVINGĂTOARE DETAȘATĂ
Ieri s-a încheiat ediția *74  a compe

tiției republicane, „Cupa Steaua", la 
care au participat, pe lingă cei mai 
buni trăgători români, și o serie de 
pistolari de ia cluburile militare din 
Moscova șl Sofia Dintre probele 
disputate în ultima zi, a reținut a- 
tenția, in mod deosebit, pistolul sport 
în care multipla campioană a țării, 
Anișoara Matei a cîștigat detașat. La 
această probă s-au mal evidențiat șl 
concurenții de la U.T. Arad.

Trofeul a revenit trăgătorilor de Ia 
Steaua, care au cîștigat cele mai 
multe locuri fruntașe. O performanță 
remarcabilă au reușit Și țintașii clu
bului Olimpia București, clasați pe 
locul secund.

REZULTATE tEIINICE — pistol 
sport — femei : 1. Anișoara Matei 
(Dinamo) 567 p (la manșa de preci
zie 280 — la viteză 287). 2. Corina 
Moldovan (U.T.A.) 559 p (276—2S3),
3 Ana Buțu (Dinamo) 559 p; juniori : 
1. Gll. Csik (U.T.A.) 560 p (282—278), 
2 N. Vinț (Steaua) 556 p. 3. Gr. Ca
lotă (I.E.F.S.) 554 p; pistol cu aer 
comprimat — seniori : 1. VI. Stollpin 
332 p, 2. VI. Sîlov 387 p, 3. V. Toka

rev 382 p (toți de la Ț.S.K.A. Mos
cova), 4. M. Teodor (Steaua) 382 p,
5. J. Kehaiov (T.S.K.A. Sofia) 380 p.
6. M. Trușcă (Steaua) 380 p; seni
oare : 1. Anișoara Matei 375 p. 2. Ana 
Buțu 369 p, 3. Olimpia Demetriade 
(Dinamo) 361 p; juniori : 1. E. Ciu- 
tea (Olimpia) 367 p, 2. V. Stoicev 
(Ț.S.K.A. Sofia) 363 p. 3 N. Vinț 362 
p; pușcă cu aer comprimat — seniori: 
1. Gh. Vlădan 373 p, 2. I. Trăscăveanu 
376 p (ambii de la Steaua), 3. Gh. 
Vasilescu (Olimpia) 375 p. 4. M. Ma
rin 375 p, 5. C. Manole 373 p (ambit 
de la Steaua), 6. M. Ferecata (Dina
mo) 371 p; senioare : 1. Melania Pe
trescu (Dinamo) 376 p, 2. Magda Bor- 
cea (I.E.F.S.) 369 p, 3. Marina Tomes- 
cu (Dinamo) 365 p; juniori : 1. »• 
Calalb (C.F.R. Arad) 368 p, 2. R- Nl- 
colescu (Petrolul Ploiești) 368 p, 3. 
D. Pantazl (Șc. sp. 1 Buc.) 367 p; Ju
nioare : 1. Elena David (Olimpia) 
364 0. 2. Mihaela Cernat (Petrolul 
Ploiești) 363 p. 3. Nlculina losif (Șc. 
sp. 1 Buc.) 353 p.

CLASAMENT GENERAL : 1. Steaua 
473 p, 2. Olimpia 219 p, 3. Dinamo 
217 p. (T. R.)



„CROSUL TINERETULUI" -
O REUȘITĂ... PERFECTIBILĂ IN CONTINUARE

DINAMO A CISTIGAT
CUPA STEAUA" LA CAIAC CANOE

S-a încheiat una dintre cele mai 
mari acțiuni șpdrtiVeț de masă ale 
anului : „Crosul tineretului". A 
șaptea ddiție a pqptilarei compe
tiții — inițiată ț și Organizată d« 
Uniunea ■ Tineretului Comunist, 
Uniunea Generală . a; Sindicatelor 
din România și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport —, 
inclusă anul acesta în programul 
amplelor manifestări dedicate Zilei 
Tineretului, a semnificat prezența 
plenară a tinerei generații a țării 
nu numai în laboratoare, școli și 
universități sau pe șantierele 
muncii, ci și în sport. A fost o 
nouă dovadă a integrării în efor
turile susținute pe oare le depune 
întregul nostru popor pentru în- 
timpinarea eu remarcabile împli
niri a eelei de a XXX-a aniver
sări a Eliberării patriei și a celui 
ăe al XI-lea Congres al Partidului

Preaența unui număr de aproa
pe 3 milioane de tineri la etapele 
de masă ale actualei ediții, orga
nizarea ireproșabilă a fazei finale 
ne îndrituiesc să afirmăm că am 
fost martorii uneia dintre cele 
mai reușite ediții. Se înțelege, 
eforturile organizatorilor au fost 
mari, dar satisfacția de a fi văzut, 
și pe acest plan. transpuse în 
viață prețioasele indicații cuprin
se în Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.E. din februarie-marlie 1973 a 
fost incomparabil mai mare. S-a 
dovedit — și cu acest prilej — 
cit de vastă este popularitatea de 
care se bucură sportul, în mod 
special crosul, în rindul tinerilor.

Obiectivul principal pe care și 
l-au propus organizatorii „Crosu
lui tineretului" a fost acela de a 
obișnui un cît mai mare număr 
de participanți cu efortul fizic 
continuu. Dar nu a fost pierdut 
din vedere și un alt țel — depis
tarea unor elemente talentate, 
apte pentru performanță. Din a- 
cest punct de vedere „recoltele" 
fiecărei ediții în parte au fost 
destul de bogate. Atleți de recu
noscută valoare : Rafira Fița,
Gheorghe Ghipu, Gașpar Zoltan, 
Aurel Scolobiuc au fost descoperiți 
la edițiile anterioare ale „Crosu
lui tineretului".

Adresînd felicitări organizatori

CAMPIOANELE DE BASCHET ALE ȘCOLARILOR Șl JUNIORILOR
Desfășurate timp de cinci ztle în 

Sala sporturilor din Iași, turneele fi
nale ale campionatelor republicane 
școlare și de juniori s-au bucurat 
de un real succes șl au desemnat 
următoarele clasamente : băieți : 1.
Lie. 35 București, 2. Șc. sp. Constan
ța, 3. Șc. sp. Satu Mare, 4. Șc. sp. 
Cluj, 5. Farul Constanța, 6. Șc. sp. 
Mediaș, 7. Șc. sp. Sibiu, 8. Lie. 4 
Galați ; fete : Olimpia București 2. 
Lie. 4 Oradea, 3. Șc. sp. Constanta, 
4. Lie. „Bolyai44 Tg. Mureș, 5. Crișul 
Oradea. 6. Lie. 35 București, 7. Șc. 
sp. Ploiești. 8. Șc. sp. Sibiu.

Conform regulamentului. Lie. 35 
București a cucerit titlul de cam
pioană școlară — băieți și de junibri. 
Olimpia a devenit campioană de ju
nioare Lar Lie. 4 Oradea — campioa
nă școlară la fete. Componența for
mațiilor campioane ; LIC. 35 (antre
nor Mircea Rizea) : S. Osacenco — 

lor și exprimindu-ne satisfacția 
pentru reușita totală a actului 
final al competiției, se cuvine să 
scoatem în evidență și cîteva defi
ciențe semnalate— mai cu seamă 
la nivelul etapelor județene. A- 
vem in vedere, în primul rînd. 
nerespectarca întocmai a prevede
rilor regulamentului competiției 
La faza județeană de la Galați au 
fost mobilizați la start aproape 
1 300 de concurenți. Or, în mod 
normal, doar circa 500 aveau acest 
drept SI ANUME ACEI CARE 
S-AU CALIFICAT LA ETAPELE 
ANTERIOARE. Firește, este bine 
că la o întrecere de cros sint 
prezenți cit mai mulți tineri, dar 
aceasta nu înlătură obligația ca 
în cazul unei competiții cu pre
vederi regulamentare precise, ele 
să fie întocmai respectate. Un alt 
aspect : la faza pe municipiul 
București, sau la unele din țară 
(Dîmbovița, Ialomița), au fost ea- 

.zuri eind, după numai 50—60 de 
metri de alergare, mulți concu- 
renți au abandonat cursa. Aceasta 
este o dovadă, în primul rînd. a 
faptului că profesorii de educație 
fizică și activiștii voluntari nu au 
acordat suficientă atenție pregă
tirii fizice a concurenților. Amin
tim. în acest sens, din nou. exem
plul de la Galați unde, din 1 300 
de concurenți plecați în cUrsă, 
doar circa 400 au reușit să par
curgă întregul traseu. Se impune, 
de asemenea, ca organul de spe
cialitate al C.N.E.F.S. — Federa
ția Română de Atletism — să sta
bilească dacă alergările pe supra
fețe de ciment și asfalt sînt cele 
mai indicate.

Am semnalat aceste deficiențe 
din dorința ca la edițiile viitoare 
ale acestei populare competiții să 
existe aceeași preocupare de orga
nizare ireproșabilă. începind chiar 
de la etapele de masă. Pentru că, 
după cum s-a văzut, faza finală 
a „Crosului tineretului" a întrunit 
toate atributele unei mari și reu
șite întreceri, dar la cele județe
ne lucrurile nu s-au desfășurat 
întocmai...

Ion GAVRILESCU 
Radu TIMOFTE

căpitanul echipei, Gh. Neculce, M. 
Stratulat, V. Căpușan, Gh. Burlac u. 
Fl. Aposlu, C. Fluturaș, I. Varga, D. 
Sipoș, D. Burcă, V. Dumitriu ; OLIM
PIA (antrenor Gh. Lăzărescu) : A- 
lexandrina Biră — căpitana echipei. 
Viorica Popa, Florentina Căprița. Ma
ria Miron, Ana Iatan, Georgeta Fă-

CLASAMENTELE

GRUPA 1—6

După întrecerile penultimului turneu, 
chet masculin se prezintă astfel :

1. Dinamo 27 26 1 2504—1925 53
2. Steaua 27 22 5 2257—1899 49
3. Univ. Timiș. 27 16 11 2129—2020 43
4. I.E.F.S. 27 14 13 2072—2101 40
5. „U“ Cluj 27 13 14 2075—2061 40
6. Farul 27 7 20 1991—2275 34

După ce la sfîriitul ultimei săplă- ■ 
mini din aprilie „Cupa Dinamo-* la 
fond a deschis sezonul de caiăc-ca- 
noe, sîmbătă și duminică o altă com
petiție tradițională. „Cupa Steaua**, a 
adus pe pistele de apă de la Snagov 
peste 300 de canoiști. caiaciști și caia- 
ciste. care s-au întrecut în probele 
de 500 și 1 000 m. A fost un concurs 
foarte reușit, cu dispute spectacu
loase, specifice probelor scurte, un 
concurs care s-a bucurat de pre
zența tuturor fruntașilor acestui 
sport. Am avut, în plus, plăcuta sur
priză de a consemna participarea 
sportivilor unor secții din provincie 
(Tuicea, Brăila, Arad, Galați, Pitești, 
Constanța).

în ceea ce privește desfășurarea 
probelor, vom nota buna dispoziție 
de întrecere manifestată de Ivan 
Patzaichin, învingător în ambele 
probe de canoe simplu, progresul 
sensibil al cuplului de caiaciști al 
fraților Francisc și Ștefan Fiildi (Di
namo). cîștigători la K 2 — 500 m (în 
fața lui E. Pavel — 1. Dragulschi) și 
la K 2 — 1 OM m (înaintea perechii 
C. Coșriiț.ă — V. Simiocenco) precum 
și succesul cuplului Gh. Munteanu — 
V. Serghei la C 2 — 500 m. unde Gh. 
Danilov — Gh. Simionov s-au clasat 
pe locul trei.

Iată cîștigătorii : SENIORI : K 1 
— 5(H) m : R Vartolomeu (Steaua) 
1:56.9: K 1 — 1 000 m • V. Simiocenco 
(Dinamo) 4:16.8: K 2 — 500 m: F. 
Fdldi — St, Fdldi (D) 1:44.7: K 2 — 
1000 m: F. Fold: — St. Fdldi 3:47,8; 
K 4 — 1000 na: Steaua (Coșniță — 
Vartolomeu — Eșanu — Pocora)

START ÎN „CURSA PĂCII**
(Urmare din pag. 1) 

dinspre mare și capriciile vre
mii vor constitui pentru plu
tonul de peste 100 de rutieri 
obstacole serioase. în aceste con
diții, numai alergătorii care 
dublează talentul cu o pregă
tire excelentă, care dispun de 
ambiție și dorință de afirmare, 
care, au învățat să suporte difi
cultățile unui sport dur vor pu
tea să se numere printre frun
tași.

Dar, se știe, cursa Varșovia — 
Berlin — Praga nu este o între
cere deschisă oricui, ci numai 
reprezentativelor naționale care,

dure. Doina Crețu, Vasilica Mihai, 
Vasilica Zamfir, Daniela Mitica ; LIC. 
4 ORADEA (antrenoare Ileana Giiiță): 
Eugenia Bariu — căpitana echipei, 
Marcela Lucaci, Maria Varga, Kata- 
lina Kepir>o, Liliana Vecan, Brigitta 
Zahiu, Emo Szasz, Lucia Moiolan, 
Edita Borsi, Piroska Kulcsar.

DIVIZIEI A
clasamentele diviziei A la bas-

GKUPA 7—12

7. I.C.H.F. 27 15 12 2046—1936 42
8. Rapid 27 13 14 2063—2115 40
9. C.S.U. Galati 27 11 16 1879—2052 38

10. Polii. Buc. 27 10 17 1897 -2046 37
11. Pălit. Cluj 27 9 18 1796—1954 36
12. Voința Timiș. 27 6 21 1762—2054 33

3:21,5; CI — 500 m: I. Patzaichin 
(D) 2:13,1; Cl — 1 000 m: I. Patzai- 
chip 4:36,5; C 2 — 500 ni: Gh. Mun- 
teanu — V. Serghei (D) 1:55,5; C 2 
— 1 000 m: Gh. Danilov — Gh. Si
mionov 4:05,0; SENIOARE ; K 1 — 
500 ni : Maria Nichtforov (D) 2:17,6;; 
K 2 — 500 m : V. Dumitru — M. Ni- , 
chiforov 2:00,1; K 4 — 500 ni : Steaua 
(N. Nichitov — M. Ivanov — M. Pbș- 
tarin — M. Gîrlacu) 1:52,5.

„Cupa Steaua" a revenit sportivilor 
de la Dinamo care au acumulat cel 
mai mare număr de puncte — 383. 
Pe locul doi — Steaua. 300 p.

Vladimir MORARU

REZULTATE ÎN CAMPIONATELE 

DE TENIS DE MASĂ
In cadrul celei de-a patra etape 

a campionatelor divizionare de tenis 
de masă s-au obținut următoarele 
rezultate : femei : Progresul Bucu
rești — Spartac București 5—4. Poli
tehnica București — Rovine Craiova 
2—7. Politehnica București — C.S.M. 
Cluj 3—6 ; bărbați : Politehnică
București — Universitatea Craiova 
8—9. Progresul București — Loco
motiva București 15—2. Voința Bucu
rești — Universitatea Craiova 8—9, 
Politehnica București — C.S.M. Cluj 
4—13. Constructorul Hunedoara — 
Comerțul Tg- Mureș 11—6.

se presupune, reunesc valori au
tentice, oameni pregătiți special, 
în aceste condiții se prezintă 
și echipa României. Ea are un 
lider autoritar, pe Vasile Teo
dor. Deși n-a progresat prea 
mult din punct de vedere tac
tic. deși nu ni se pare a fi în 
forma sa cea mai bună, câștigă
torul de anul trecut al „Turului 
României" va găsi, credem, re
surse pentru a-și adăuga în pal
mares noi performanțe de va
loare. Ceilalți 5 rutieri din e- 
chipa națională, așa cum ne-au 
apărut ei în testul de la 3—5 
mai, nu ne-au convins. Vasile 
Selejan a pierdut plutonul pe 
munte (altădată el era specia
list la urcuș), Ion Cernea, Ni- 
colae David. Nicolae Androna- 
che și Nicolae Gavrilă au con
tat prea puțin în lupta de pe 
primul plan. Și, în „Cursa 
Munților", ei aveau de înfrun
tat doar trei echipe (în cel mai 
bun caz secunde) ale unor țări 
ce vor participa la „Cursa Pă
cii”. Evident,' rutieri mai buni 
nu avem la ora actuală, așa că 
nu se putea pune problema în
locuirii lor. Ceea ce se putea 
face, însă, era asigurarea unei 
pregătiri la un nivel mai ridi
cat, verificări mai multe și mai 
dificile.

Să sperăm însă că în cursa 
Varșovia — Berlin — Praga ei 
se vor regăsi, se vor mobiliza și 
vor reuși performanțe la nive
lul maxim al potențialului lor.
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POST-SCRIPTUM LA E'
■ i J ii -O’PERIOADA unde sint
DE ÎNCERCARE propriile speran

rogramul. de disputare a 
Preturiluj l Diviiief A s-a 

comprințat, in iașa măsura 
incit este firesc ca cele 18 

competitoare să fie supuse, în a- 
ceastă perioadă, unor solicitări 
maxime. Și aceste solicitări se 
manifestă pe multiple_ planuri, 
printre care: FIZIC (al cărui grad 
sporește și datorită stării terenu
rilor, duminică, în majoritatea ca
zurilor, desfundate , de ploaie) ; 
PSIHIC (datorat nu ;numai consu
mului nervos pe care-1 - reclamă 
un joc. ci și faptului că multe 
din echipe, cele din partea infe
rioară a clasamentului, sint apă
sate de spectrul retrogradării). De 
La "început vom spune ,că acest 
„ritm" implică o strictă planifi
care a timpului, liber al jucătoru
lui. Aeest program, de încă două 
săptămîni, cu meciuri și la mijloc 
de săplămină, eere eforturi spori
te. Iată de ce, se spune, pe bună 
dreptate, că numai cinei va depăși 
cu bine etapa respectivă își va 
vedea obiectivele îndeplinite.

Tn această situație, totul, sau 
aproape totul, va depinde de mo
dul în eare echipele noastre își 
vor aduna forțele, cum și le vor 
păstra și folosi. Se cere, în primul 
rind, o participare conștientă a 
jucătorilor la realizarea acestui 
program. Orice abuz, orice abate
re de la cerințele antrenamentu
lui invizibil, vor avea, normal,
implicații asupra randamentului
celui în cauză, ca și al întregii 
echipe. Deci, educația jucătorilor 
are un mare rol. Organizarea pro
cesului de pregătire în această 
etapă cere măiestrie și perseve
rență. Antrenorul trebuie să-și 
dovedească iscusința în menține
rea capacității fizice a jucătorilor 
săi la nivelul optim, după Cum 
pregătirea și aportul medicului în 
ceea ce privește recuperarea, sub 
toate formele, trebuie să se facă 
simțit. Ne referim la băi. masaj, 
somn, vitaminizare, recrearea in 
zone ferite de factori poluanți etc.. 

Am găsit de cuviință să amin
tim toate aceste lucruri pentru că 
s-au și manifestat scăderi în evo
luțiile formațiilor noastre. La Pe
troșani, Politehnica Timișoara a 
acuzat oboseala acumulată în jocul 
cu Dinamo. Petrolul n-a mai ară
tat, la Iași, vitalitatea dovedită în 
meciurile cu „Poli" Timișoara și 
Steaua, iar potentele lui F.C. Con
stanța au fost, la Pitești, pe ju
mătatea celor dovedite cu Univer
sitatea Craiova, în timp ce F.C. 
Argeș, Universitatea și Steaua 
s-au prezentat în ultima etapă 
mai bine decît o făcuseră eu 3 
zile înainte. Și exemple mai pot 
fi date, după cum faptul că in 
două etape consecutive (din 2 și 5 
mai) oaspeții n-au obținut decît 
două puncte și au marcat doar 3 
goluri, poate fi un argument în 
plus in ceea ce privește spiritul 
scăzut de combativitate.

Constantin ALEXE

In afa*e altor constatări, 
Dinamo — Rapid a arătat 
pregnanță mult mai mari 
alte dăți, și diferența c 
peetive dintre formațiile 
ale celor două echipe. Un 
foștii jucători ai Iul Din 
care am urmărit jocul 
„Ce vom face cind cei 
noscuți internaționali eoni 
referea la Dinu, Nunweil 
mitrache, Lucescu și 
vor dispare ?** E. în ad 
lucru la care tehnicienii 
trebuie să se gîndească < 
seriozitate. In ultimele 
infuzia de tinerețe a car 
Ultimele mari și reușite i 
aparțin „perioadei Traiai 
cu** și ele se numesc D 
și Dinu. Nu uităm — fii 
un Dobrău sau de un 
Dar nu e prea puțin ? 
prea puțin dacă ne uită 
tabăra adversă unde eve 
minică seara, un întreg i 
elemente crescute în 
Giuleștiulul» (FI. Marin, I 
dan, Pleșoianu, Manea) 
amintim numai pe cel m 
peți ? Oare numai Custo 
zlntă chintesența generații 
juniori crescuți de centr 
movist In anii din urmi 
zăm să credem. După ct 
tim că o revedere a de: 
impozantului grup de 
jucători, aflați pe la alt 
(eu transferări temporare) 
la alte concluzii. bin< 
pentru o completare a 1< 
elemente veritabil talenta- 
țlnd ascensiuni ta timp. (!

0 IMPROVIZAȚIE FEIJ

C.S.M. Reșița are, la oi 
lă, o situație deloc de 
In privința stării de d 
ta te fizică a jucătorilor 
bază. Și aceasta, pentru

■ DEVIERILE DE LA CONDUITĂ,
■ OBSTACOL
" ÎN CALEA PERFORMANȚELOR

Este îndeobște cunoscut că rezultatele 
sportive sînt condiționate și de climatul 
educativ instaurat in colectivele diver
selor cluburi sau asociații. Nu rareori 
performanțele nu se realizează din cau
za abaterilor de la disciplină, de la con
duită. de la rigorile Vieții sportive. De 
aceea, întărirea procesului educativ pre
ocupă în mai mare măsură federațiile, 
cluburile și asociațiile. Astfel, Comisia 
centrală de educație și propagandă din 
cadrul federației de volei a avut inițiati
va unor sondaje la diverse unități spor
tive, prilej cu care a constatat că activi
tatea educativă are în vedere o multi
tudine de aspecte : politice, cetățenești, 
profesionale, familiale, de pregătire și 
participare la competiții. Dar nu pretu
tindeni această activitate se desfășoară 
Ia nivelul exigențelor, cu perseverență, 
cu mijloacele cele mai eficiente. Și 
efectele nu întîrzie să apară. O tînărâ 
voleibalistă de la Ceahlăul P. Neamț, 
Gina Mihuț, părăsește locul de pregătire 
al reprezentativei de junioare fără nici 
un motiv și fără învoire ; un jucător de 
la Dinamo, Traian Marinescu, refuză să 
participe la pregătirile lotului de tineret; 
la clubul Steaua, în echipa de divizia A 
s-au insinuat dezbinarea, certurile între 
jucători, precum și între aceștia și antre
nor, cu consecințe negative asupra rezul
tatelor ; o serie de jucători (Viorel Ma
rian, Ecaterina Cazaeu, Dumitru Schio- 
peseu) își depun semnătura pe mai 
multe cereri de transfer, așteptind pro
babil cota... ofertelor. La un antrenament 
al echipei de handbal a Școlii sportive 
nr. 1 București, jucătorul Adrian Bojin. 
căpitan al echipei, se supără pe un coleg 
și îl plămuiește pentru vina de a-1 fi 
driblat 1 Antrenorul, cars era de față, ia 
o singură măsură : îi ridică lui Bojin 
titlul de căpitan. „Ce să fac, avea să ne 
motiveze el, e doar cel mai bun jucător 
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al men" ! Despre Lidia Stan a auzit 
toată lumea, mai ales de cind a devenit 
unul dintre portarii reprezentativei fe
minine de handbal. Recent, antrenorul ei 
de La Textila Buhuși, prof. Eugen 
Bartha, ne spunea : „După mondiale și 
după articolul elogios din revista „Sport", 
nu ne-am mai putut înțelege cu ea. Are 
impresia că este cea mai bună și refuză 
să partieipe la antrenamente, motiv 
pentru care am fost nevoit să renunț la 
serviciile ei intr-un meci de campionat".

Asemenea abateri de la disciplina și 
conduita sportivă nu sînt decît rezultatul 
unei neglijări a muncii educative în 

unitățile sportive respective și constituie 
importante obstacole în calea ridicării 
performanțelor.

PRIMUL CONCURS ATLETIC 

DE AMPLOARE - 

PRIMELE REVELAȚII
Utilitatea campionatului divizionar în 

actuala formulă (cele 9 echipe concu
rează împreună) și-a găsit o nouă con
firmare in etapa inaugurală a ediției 
1974. înfruntind ploaia și frigul, nu pu
țini au fost acei atleți care — deși se 
află în plină etapă de acumulări — s-au 
străduit ca în disputa pentru puncte să 
ne ofere și cîteva rezultate promițătoare 
pentru primul concurs în aer liber. Am 
aminti de Argentina Menis. Virginia 
Ioan, Gh. Ghipu, Eva Zbrgb, T. Stan 
(singurul autor al unui nou record na
țional), Valeria Ștefănescu, T. Petrescu, 
care și-au onorat cartea de vizită la a- 
ceastă premieră.

întrecerile de Ia Pitești au oferit, ca 
de altfel în majoritatea cazurilor, cind
■ ■■■■BBIBBIBBtSBIKH

atleții fruntași ai țării se reunesc pe 
același stadion, și prilejul unor revelații. 
Sportivi mai puțin cunoscuți, dar cu 
ambiții lăudabile de a folosi orice ocazie 
pentru a urca citeva trepte pe scara 
valorilor,, ne-au reținut atenția printr-o 
serie de rezultate mai mult decit pro
mițătoare. In fruntea listei l-am situa 
pe Paul Vasile (al 3-lea alergător ro
mân sub 47 de secunde pe 400 m) și în 
ordine imediat următoare pe D. Iorda- 
che (7,68 m la lungime),. A. Dineseu 
(1:49,9 pe 800 m). Viorica Reeu, C. Sușe- 
lescu și săritoarele în lungime Dorina 
Cătineanu, Maria Ionescu și Cleopatra

Farcaș (o tinără de 16 ani care a reali
zat și 1,70 m la înălțime).

Desigur, acest campionat este în pri
mul rînd o întrecere pe puncte, titlul 
revenind celei mai omogene echipe. Spe
cialiștii așteaptă înșă în asemenea pri
lejuri și cifre care chiar dacă nu se 
ridică, în această perioadă, la nivelul 
performantelor optițne. subliniază o bu
nă bază a pregătirii de iarnă, de 'pe al 
cărei fundament se pot naște recorduri
le și rezultatele de prestigiu. Acesta 
este și motivul pentru care ne .îngă
duim și unele rețineri in aprecierea evo
luțiilor unor atleți tcunoscuți (Condovici, 
Linca, Damaschin, fcopu, Sărucan, Lăzii- s 
rescu, Nagy).! cares nu au colaborat la'
efortul de 
ției. (a. v,),’

a ridi ța valoarea competi- 
! e | , , n i >

UMBRE ÎN* CAMPIONATUL
DE RUGBY

Disputa din campionatul de rugby se 
întețește. Dovada ? „Grupajul" echipelor, 
Ia cei doi poli ai clasamentului. Sus, 
Steaua 45 p, Grivița Roșie 43 p (dar cu
BflSBBBBIBBBBBR 

un joc mai puțin). Farul 41 p etc. Iar 
jos șase formații (Gloria 30 p, C.S.M. Si
biu 30, Sportul studențesc 29, Rulmentul 
Bîrlad 27, Vulcan 26 și Chimia Năvodari 
25, dar, e drept, cu trei partide restan
ță) aglomerate pe spațiul a numai 5 
puncte.

• Steaua, echipa cea mai bine cotată 
la startul competiției, pare în serioasă 
pierdere de viteză, fiind pe punctul de 
a fi întrecută de Grivița Roșie, un XV 
căruia îi acordam inițial doar șansa unui 
outsider. După ce a pierdut în fața Gri- 
viței Roșii (9—21). Steaua s-a dovedit 
(din nou) neputincioasă în fața Sportului 

studențesc (4—4), formație inconstantă 
dar care i-a invins pe rugbyștii militari 
in tur (7—3).

• Și acum, cîteva cuvinte despre un 
fapt incalificabil petrecut la Constanța, 
unde se desfășura un joc de divizia A 
(Farul — Universitatea Timișoara). După 
numai 15 minute de joc, echipa timișo
reană Sja retras de pe teren, moțiv.ind 
că 1*' rde... aviqnul de ora 11,30, Clare 
urma s-o ducă acasă, ca și cind nu ar 
mai fi existat și alte mijloace de trans
port spre orașul de pe Bega ; și asta 
im văzul a 2 000 de spectatori, plătitori. 
„U“ u- fosta noastră . ’campioană ; — 
a ccțnțraetat anumite obligații .fațăi de 
rugtjyml j românesc, pe care ' jS-arț cuveni 
să le j rțspecte ! In ac^s^ caz, " c^i ,și,“ în 
cel litigios dintre Chimia' Năvodari (care 
nu a •aiigut-al Un mCdlc la tereh,” Cort- 
form regulamentului) și Agronomia Cluj, 
al căror meci nu a avut loc, se impun 
măsuri.

D. CALLIMACHI

• Astăzi, pe terenul Steaua (Ghen- 
cea), la ora 10,30 un joc de divizia A : 
Steaua — Agronomia Cluj (din etapa de 
la 5 iunie).

BIBQBHHfllDnBIBIfllHtlB

CUM SE POATE

PIERDE UN TITLU.
Ca în fiecare an, întrecerile di 

drul campionatelor republicane d 
notaj-fond au cuprins și curse rez 
tineretului. S-a debutat cu pro 
sehif 2 vîsle pe care frații (gemeni; 
gore de la clubul Steaua au cîșt 
la capătul unei spectaculoase curs 
7 000 m. O mențiune și pentrti < 
lor de club — Eugen Ghiță și Ci 
Conslantinescu — învingători detaș 
întrecerea pentru desemnarea titlu 
sehif 2 +1. în buletinele oficiale 
concursului, însă, schiful lor figi 
ca descalificat, în urma nerespectăr 
gulamentului cu privire la inse 
concurenților : a fost omis, la ins, 
cîrmaciul acestei ambarcații, A 
Dinu.

Este un fapt regretabil, de nei 
care scoate în evidență necunoa
de către antrenori a unor reguli, 
stabilite, în desfășurarea concurs
Cazul nu este singular, la recenta 
a campionatelor republicane de ca 
fond de la Timișoada înregistrîndu- 
record de contestații depuse în i 
juriului, pe diferite prevederi — 
terpretări — ale regulamentului. F 
s-a ppinat pentru respectarea liter 
gularnenlului, disputa dintre spec 
finalțizîndu-se, în situația respectii 
descalificarea unor canotori car< 
pregătit intens pentru cucerirea ; 
titlu]; au trecut primii' linia de . 
dar țiu au fost declarați cîștigători

CÂdem că asemenea neglijențe r 
mai f figura în bilanțul viitoarelor 
petiții de canotaj, eliminîndu-se 
neplăcute surprize. care îi frus 
pe sportivi de satisfacția victorie

Iată noii campioni (tineret) ai 
sehif 2 vîsle : 1. Steaua (V. Grige 
Grigore) 32:11 ; sehif 2 f.c. : 1. 
Tim. (Caba Ion, Ștefan Krepelka) 
sehif 2 + 1 : 1. Voința Tim. (Matei 
chici, Ludovic Bodor) 37:19 ; sehil 
piu : 1. Ioan Secheli (Steaua) 36:2

V. TOF

BEtlIIBIIISIia



ETAPA A XXVI-a A DIVIZIEI A
INT
ZRANȚE ?
îtatări, partida 
arătat, cu o 

mare ca în 
Ha de pers- 
țiile de bază 
J. Unul dintre

Dinamo, cu 
cui remarca : 
cei cinci cu- 
consacrați (se 

tnweiller. Du
și Deleanu) 

î adevăr, un 
denii clubului 
scă cu multă 
le sezoane, 

cam stopat, 
ite promovări 
?raian lones- 
c Dumitrache 
- firește, de 
un Lucuță. 
n ? Și nu e 
uităm și In 
evolua, du- 

eg pluton de 
în ..potcoava 
n, Niță, lor
ii ca să-i 
i mai pr-oas- 
'ustov repre- 
*rațiilor de 
ten irul dina- 
urmă? Refu- 
i cum soco- 

destul de 
» asemenea 
..alte echipe 

are) ar duce 
binefăcătoare 
a lotului cu 
?ntate, promi-
>. (Ef. I.)

dintre titularii echipei, alcătuind pe
rechea de ' fundașir -cețitrali jsau 
așâ-zisa osatură def-ensiyă, sînt in
disponibili pe o perioadă care ar 
putea dura pînă la sfîrșitul aces
tei ediții de; oanfpionat. (Kiss — 
fisură de vertebre și Georgevici — 
fractură recidivată a maxilarului 
inferior) în aceste condiții grele, 
amplificate șt de conjunctura com- 
petiționălă, antrenorul I. Reinhardt 
a recurș la o soluție pe care pu
țini ar. fi putut-o anticipa. Este 
vorba de alcătuirea unui original 
cuplu de apărători centrali, format 
dintr-un fundaș lateral (Ologeanu) 

și un vîrf de atac (B. Popescu), 
în realitate o improvizație, de fel 
scutită de riscul marilor eșecuri. 
Și totuși..,

Duminică, în . meciul cu Sport 
club, perechea Ologeanu — Doru 
Popescu a fost, cum s-ar spune, 
la înălțime, reușind nu numai să 
neutralizeze intențiile ofensive ale 
adversarului, ci să acționeze, în 
general, eu o siguranță și dezin
voltură pe care nici cei mal ooti- 
miști suporteri ai formației reșite- 
ne nu o bănuiau. Ceea ce înseam
nă că, deocamdată, cuplul Ologea- 
nu — D. Popescu s-a dovedit o 
improvizație fericită. Si cine știe 
dacă, o asemenea soluție, astăzi 
de compromis, nu va deveni și 
una de perspectivă. (M. I.)

•avut prezența de spirit să evite 
contactul cu cranipoanele lqi Gli- 
2"'**''), a doua oară lj-a j atacat
violent pe Papuc, rămas întins pe 
gazon. Hajnal, nemulțumit de deci
ziile arbitrului a gesticulat și a 

creind 
negativă 
întreaga 

neputința 
victoriei.

gore), iar

vociferat 
astfel o 
care a 
formație 
<*i • de a 
(G. NJ.

a gesticulat și 
în permanentă, 
stare de spirit 

cuprins treptat, 
mureșeană, în 
înscrie golul

REVENIREA PITEȘTENILOR
După .eîteva cvz: 

chiar submediocre, 
marcat în etapa 
spectaculoasă _________
și-au entuziasmat de astă dată 
porteril. prestind. îndeosebi in 
mele 45 
siv de

evoluții mediocre sau F -
de duminica 

revenire.

Argeș a 
o 

Pitește-nii 
1 3U-

pri- 
ofen- 

cu a- 
care 

pe o parte 
deschideri 

cu su r prin - 
aripi 
căror 
la I

c.

NERVOZITATE EXAGERATĂ
Meciul A.SiA. Tg. Mureș — Stea

gul roșu s-a disputat sub influ
enta unei excesive stări de nervo
zitate. Intrările peste limita regu
lamentară au abundat tn ambele 
tabere, suceedindu-se aproaoe la 
fiecare acțiune dai- sancționate 
prompt de către arbitrul C. Petrea. 
Astfel, pentru atacuri brutale,

de
excelentă 

tacuri impetuoase, 
au alternat rapid, 
pe alta, cu 
lungi, în, adîncime, 
zatoare pătrunderi 
fundașilor 
trări sau 
(mai ales 
lentatuluî 
mente de 
rea adversă. Vervă 
pei locale a fost - 
sură — determinată de jocul 
Dobrin, care a evoluat ca în zilele 
lui foarte bune, fiind deosebit de 
activ și combativ, etallnd din nou 
un larg registru de execuții tehni
ce 
sea 
le de gol (din centrarea lui 
și înscris golul 
sîndu-ae uneori 
n ale greu stopate 
Prin evoluția ei 
F. C. Argeș se

minute, un joc 
’ ’ factură,

în viteză, 
de 

frecvente 
și 
pe 

laterali, ale 
chiar șuturi 
în c az ut tîn ăru 1 u 1 
Nedelcu) au creat 
dificultate pentru 

adversă. Verva ofensivă a echi- 
a fost — în bună mâ

lul’

ale
■ cen- 
poartă 
și ta- 

mo- 
apara-

de reală măiestrie, creind ade- 
coechipierilor situații favorabi- 

s-a 
victoriei) sau lan- 

per to- 
adversari.

în acțiuni 
de 
de duminică, 

anunță din nou

ȘTIRI
e SELECȚIONATA DIVIZIEI B EVO

LUEAZĂ MIINE IN BULGARIA, in. vede-, 
rea acestei partide amicaTe internațio
nale. au fost convocați următorii; jucă
tori : Oană, Albu - portari, Pantelimon, 
Ploscaru, Ene, Corendea, Lepădatu, Viță
- fundași, Bedea, V. Petre, Donose, Ga
bel . — mijlocași, Șutru, Enache, Țurlea, 
Gherine, Nedelcu, Radu — înaintași. Fot
baliștii români, care vor pleca astăzi 
cu autocarul, vor susține miercuri, la 
Tîrnovo, un joc în compania selecționatei 
similare a Bulgariei.

• COMISIA CENTRALA DE COMPETI
ȚII Șl DISCIPLINA va ține ședința din 
această săptămină în ziua de joi 9 mai, 
de la ora 18.

• MIINE IN CAPITALA : Stadionul
Steaua, ora 15: Steaua - Politehnica Ti
mișoara (tineret-rezerve) ; ara 17: Steaua
— Politehnica Timișoara (Divizia A) ; Sta
dionul Dinamo, ora 15: Dinamo — Univ. 
Craiova (tineret-rezerve) ; ora 17: Dina
mo — Univ. Craiova (Divizia A).

• OLIMPIA SATU MARE A JUCAT LA 
PARIS. Liderul seriei a lll-a a Diviziei 
B a evoluat la Paris, unde a dispuș de 
o selecționată sindicală cu scorul de 
5—2 (3—1). Golurile sătmărenilor au fost 
realizate de Dumitriu III 2. Kaizer, Both 
și Bathori II

e SAMEȘ Șl BĂLĂCI NU VOR JUCA 
MOHE Pr imind duminică încă un car
tonaș galben, Sameș (pe al treilea) și 
•aloci (pe al patrulea) nu vor putea 
evolua mîine fiind suspendați, autorrtat, 
o etopă.

• CAMPIONATUL ECHIPBLOR DE Tl-
NERET-REZERVE. I nainteo etapei de 
mii ne, clasamentul arată ostM : 1.
Univ. Craiova 3« jr; 2. Steaua 37 p; 
3. Rapid 31 p (39-24) ; 4. F.C. Argeș 31 
p (45-32) ; 5. U.T.A. 29 p (39-27) ; 6. 
Sport Club Bacău 29 p (40-37) ; 7. Di
namo 28 p (22—18) ; 8. r.C. Constanța 
28 p (38—38) ; 9. Politehnica Timișoara
26 p; 10. „U" Cluj 25 p; 11. Steagul
roșu 24 p; 12. Petrolul 22 p (34-35): 13. 
C.S.M. Reșița 22 p (25-44) ; 14. Politeh
nica lași 21 p (25—32) ; 15. Sportul stu
dențesc 21 p (26-42) ; 16. A.S.A. Tg. Mu
reș 20 p; 17. C.F.R. Cluj 19 p; 18. Jiul 
17 p.

Partida F.C. Constanța — Univ. Craiova, 
din etapa a XXV-a, s-a încheiat cu re
zultatul de 1—1 (1—0) și nu 2—1 cum a
apărut dintr-o greșeală de recepționare 
telefonică.

• PROGRESUL BUCUREȘTI JOACA MII
NE ÎN BULGARIA. Echipa Progresul Bucu
rești a plecat ieri dimineață în Bulga
ria, unde va susține, mîine, o partidă 
amicală, la Burgas, în compania forma
ției Cernomoceț, clasată pe locul I în 
campionatul diviziei secunde. In jocul 
disputat recent la București între cele 
două echipe, victoria a revenit, reamin
tim, fotbaliștilor bulgari (scor 3—1).

0 ARBITRI ROMANI LA MECIUL BUL
GARIA — TURCIA. Miercuri se dispută la 
Sofia întilnirea dintre primele reprezen
tative ale Bulgariei și Turciei, din cadrul 
„Cupei balcanice'' interțări. Partida va fi 
condusă de o brigadă de arbitri din țara 
noastră, formată din K. Ghemigean (la 
centru), N. Curscru și T. Leca (la linie).

ÎN CELE TREI SERII ALE DIVIZIEI B

UN SINGUR LIDER DETAȘAT: 
OLIMPIA SATU MARE

Iată că etapa a XXVl-a a Di
viziei B a complicat și mai mult 
întrecerea pentru promovarea în 
prima categorie și, în același 
timp pentru evitarea locurilor 
din periferia clasamentelor. Dară 
în seria a lil a, Olimpia Satu 
Mare pare scutită de emoții, 
datorită avansului de 6 puncte 
față de F. C. Bihor, în schimb, 
în primele două serii, lupta a 
devenit mai strînsă, deoarece 
mai multe echipe — în special 
în seria I — concurează cu șan
se la șefia seriilor respective. O 
situație confuză există îa zonele 
periferice ale clasamentelor, 
unde cîte cinei sau chiar mai 
multe formații încearcă să 
prindă, în ultimul moment, plu
tonul de mijloc. Iată, acum, cla
samentele complete și progra
mul etapei de duminica din 
campionatul secund :

12. Nitramonia Fag. 26 7 8 11 32—36 2“
13. C.S. Tirge-viște 26 9 4 13 30—36 22
14. Autobuzul Buc. 36 9 4 13 26—36 22
15. Gaz m. Mediaș 26 6 9 11 2« - 23 21
16. Min. Motru 26 10 1 15 ■23—34 21
17. Dunărea Giurgiu

26 7 7 12 16—34 21
18- Carpați Bv. 26 » 4 14 22—34 20

SERIA A III a
1. Olimpia S. M. 26 14 9 3 28—11 37
2. F.C. Biihxrr 26 14 3 9 <W17 31
3. Mm. B. M. 26 12 5 9 37-24 29
4; U.M. Timiș. 26 13 3 MP 33—25 29
5. Corvinul Huned. 36 11 6 9 26—21 28
6. Unirea Arad •M IG 8 9 32—31 28
7. Mureșul Deva 26 11 5 10 31—24 27
8. C.F.R. Timiș. 26 11 4 11 34—31 26
9. Victoria Cărei 36 H 4 H 36—36 26

10. Ind. s. C. T. 26 5 11 33-30 3f>
11. Mineral Anina 26 10 5 11 :m—30 as
12. Arieșul imnit 36 10 4 1-2 » -33 24
13. Textila Odorhei M 9 6 11 2«- 34 24
14. OJimpria Oradea 26 9 6 11 26—27 24
16. Metalu'Pg. Cugir M 9 5 12 :m 3«16. Gloria Bistrița » 3 14 27—36 2117. Vulturii Lugoj ?6 » 3 14 26—36 2118. Minerul Cavnie 26 9 2 15 24—41 20

SERIA I
ETAPA VIITOARE

ERICITĂ
ora aciua- 
e invidiat, 
disponibili- 

săi de
că doi

■ « ■ ■

Gligore și Angheiini au fost aver
tizați, iar Hajnal, pentru un gest 
ireverențios a făcut și el cunoștin
ță cu cartonașul galben. în conti
nuarea întâlnirii, în timp ee An
gheiini și-a revizuit atitudinea vă- 
zîndu-și serios de joc, Gligore și 
Hajnal au continuat să cadă în a- 
ceeași greșeală. Fundașul de la 
A.S.A. a intrat de două ori extrem 
de periculos, o dată ataeîndu-1 cu 
picioarele la înălțimea capului pe 
Pescaru (noroc că brașoveanul a

o candidată la un loc pe podiu
mul campionatului, după cum și 
jocul prestat de Dobrin ne dă spe
ranțe într-o reintrare a lui cu suc
ces în echipa națională. (€. F.).

DINAMO — 
RAPID 1—1. Ră- 
ducanu intervine 
decis la o minge

urmărită de Dumitrache și de 
Pop (in dreapta)

Foto : S. BAKCSY

15. Celuloza Călărași

1. Gloria Buzău 2t 14 6 6 45—16 34
2. Met. Plopeni 2« 14 6 6 43—23 34
3. C.S.M. Suceava 26 16 2 8 41—24 34
4. F.C. Galați 26 13 7 6 29 — 17 33
5. Știința Bacău 20 13 6 7 35—27 32
6. Ceahlăul P. N. 26 11 5 10 36—25 27
7. S.C. Tulcea 10 6 10 28—22 26
8. C.S.U. Galați 26 11 4 11 40—37 26
9. C.F.R.. Pașcani 26 8 9 9 28—27 25

1-0. Metalul Mlja 26 10 5 11 27—31 25
11. Viitorul Vaslui 26 7 10 9 21—36 24
12. Oțelul Galați 26 10 3 13 32—41 23
13. Prog. Brăila 26 8 6 12 25—26 22
14. Constr. Galați 26 9 4 13 31—40 22

26 9 4 13 19—42 22
16. Caraimanul Buștien

26 8 4 14 2«—46 20
17. Petrolul Moinești

26 5 10 11 24—46 20
18. Vict Roman 26 7 5 14 19—37 19

SERIA A II -a
1. C.S. Rm. Viteea 26 17 3 6 36—19 37
2. Șoimii Sibiu 26 14 7 5 35—19 35
3. Dinamo Slatina 26 12 6 8 34—32 30
4. Met. Drobeta Tr. Sv.

26 14 2 10 27—31 30
5. Flacăra Moreni 26 12 5 9 38—29 29
6. Metalul Buc. 26 12 5 9 29—22 29
7. Tractorul Bv. 26 11 6 9 27—27 28
8. Electr o putere Cv

’26 12 3 11 4Q-3O 27
9. Prog. Buc. 26 10 7 9 23-24 27

10. S.N, Oltenița 26 8 8 19 30—32 24
11. Metro-m Brașov 26 9 5 12 32—30 23

REZULTATELE ETAPEI A 23-a,

(12 mai)
SERIA I : Știința Bacău — S.C 

Tulcea (0-2), Metalul Plopeni — 
C.’P:R- .Pașcani (1—1) — se dispută 
simbata, Caraimanul Bușteni — Vic
toria Roman (0—1), otelul Galati — 
Viitorul Vaslui (2—4), Petrolul Moi- 
nești — c.S.U. - - -
hlăul P. Neamț 
(1—2), Celuloza 
structorul 
Brăila — 
Galați —

Galați
Gloria
C.S.M.

Ga Lăți (0—5), 
—- Metalul 
Călărași — 
(1—3), Progresul 

Buzău (0—2), F.C. 
Suceava (0—2).

Cea- 
Mija 
Con-

SERIA II-a : Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Gaz metan Mediaș (2—1), 
Tractorul Brașov — Electroputere 
Craiova (1—6), C.S. Tîrgoviște — 
Metalul București (0—1), Carpați 
Brașov — Flacăra Moreni (2—4), 
Autobuzul București — Dinamo Sla
tina (1—2), Șoimii Sibiu — Dunărea 
Giurgiu (0—0), C.S. Rm. Vilcea — 
Mefcrom Brașov (l—0), Nitramonia 
Făgăraș "■ — S.N. Oltenița (0—0), Mi
nerul Motru — Progresul București 
(0-4).

SERIA a IlI-a : Mureșul Deva — 
Minerul Baia Mare (1—0). Gloria 
Bistrița — F.C. Bihor (0—2), Victo
ria Cărei — Ind. sîa-mei C. Turzii 
(1—2), Minerul Cavnie — Minerul 
Anina (1—2), Olimpia Oradea — 
Textila Odorhei (0—0), Metalurg-isKul 
Cugir — Arieșul Turda (0—1). C.F.R. 
Timișoara — Corvinul ITunedioara 
(0—2). Olimpia Satu Mare — U. M. 
Timișoara (0—0), Vulturii Textila 
Lugoj — Unirea Arad (1—2).

ÎN DIVIZIA C

lin ca
de ca- 
zervate 
)ba de 
i) Gri- 
tigat-o 
se de 
colegii 
ristian 
?ați în 
ilui la 
î ale 
urează 
rii re- 
îrierea 
criere, 
kdrian

LOTO * 
PRONOSPORT

Jdmis, 
ș te rea 
precis 
urilor, 
ediție 
notaj- 
se un
tenția 
și in- 
Lrește, 
îi re- 
ialiști 
ă, cu
s-au g 

cestui 
osire, ®

■u vor
com- 
west* b 
rează

tării : 
e, F. 
oința 
2:38 ;
Giu-
sim-

iN ■
w

■ Bl

LOTO — CrȘTlGURII.E 
TRAGERII SPECIALE 
DIN 23 APRILIE 1974

I î Extragerea I : categoria
1 : 3,50 variante a 47.426 lei ; a
2-a : 5,45 a 13.274 lei ; a 3-a : 15,25 
a <>.531 lei ; a 4-a : 29.05 a 3.428 lei; 
a 5-a : 158,75 a 627 lei ; a 6-a : 259 
a 385 lei ; Extragerea a II-a : cate
goria A : 1,50 variante a 100.000 lei; 
B : 2,20 a 43.621 lei ; C : 9,40 a 10.209 
lei ; D : 25,15 a 3.816 lei ; E : 133,15 
a 721 lei ; F : 266,00 a 361 lei : X : 
2.803,05 a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA A : 9.944 lei. Clștigul de la 
categoria A. jucat ne o variantă 
100“'o a revenii participantului ER- 
DEUȘ AUREL GHEORGHE din 
București. FAZA a II-a : Categoria 
G : 3,60 variante a 55.000 lei (auto
turism Dacia 1.100 sau excursii Spa
nia — Franța plus diterența in nu
merar) H : 17.45 excursii U.R.S.S.
2 locuri (6.400 lei); I : 49,15 excursii
U.R.S.S. 1 loc (3.200 lei); .1 : 97.70 
variante a 1.000 lei : K: 155.40 a 500 
lei ; L : 50.10 a 200 lei. FAZA a
IH-a : Categoria N : 6,50 variante a 
55.000 lei (autoturism Dacia 1.100 sau 
excursii Spania — Franța, plus dife
rența în numerar) 0:19.90 excursii 
U.R.S.S. 2 locuri <6.400 lei) ; P : 
34.20 excursii U.R.S.S. 1 loc (3.200 
lei); R : 41,55 variante a 1.000 lei ; 
S : 224.20 a 60'1 lei ; T : 374.30 a
MO lei ; V : 292,85 a 200 iei ■ V : 
2.367,10 a 100 lei.

LOTO — CjȘnGURII.F. TRAGEHH 
DIN 26 APRILIE 1974

EXTRAGEREA I : cat. 1 ; 4 va
riante 10% a 27.114 lei ; cat. 2 : 2 
variante 25% a 1.0.168 lei și 11 va
riante 10*'o a 4.067 lei ; cat. 3 • 13.15 
a 4.949 lei ; cat. 4 : 19.90 a 3.270 lei; 
cat. 5 : 94.30 a 686 lei ; cat, 6 ; 166.50 
a W lei. EXTRAGEREA a II-a 1 
eat. H ; 1,40 variante a 42.746 lei ; 
cat. C : 6,00 a 9.067 lei : cat. D : 
17.40 a 3.439 lei ; cat. E. 58.15 a 
1.029 lei ; cat. F : 143.35 a 416 iei ; 
cat. X : 1.651.65 a ion let. REPORT 
CATEGORIA A 1 109.634 lei.

SERIA i
A.S.A. Cîmp-ulung Moldovenesc- 

C.S. Botoșani 1—0 (0—0), Dorna Va
tra Dornei-Cristalu.1 Dorohoi 2—0 
(1—0), Foresta Fălticeni-Danubiana 
Roman 3—1 (1—0), Constructorul Bo
toșani-Victori a P.T.T.R. Botoșani
2— 3 (0—2), Minerul Gura Humorului-
Avintul Frasin 1—0 (0—0). Nicolina
lași-Unirea Iași 1—3 (1—0), Metalul
Rădăuți-Sportul muncitoresc Suceava
3— 1 (2—1).

Pe primele locuri în clasament : 
1. A.S.A. Cfmpulung 31 p (golaveraj 
44—15), 2. Foresta Fălticeni 30 p 
(37—17), 3. Unirea Iași 29 p (28—13)... 
pe ultimele: 14. Victoria Botoșani 1G 

p (24—42), 15. Constructorul Iași 15 P 
(13—26).

— Rapid Fetești 3—0 (1—0), AiTUbium 
Măcin — Portul Constanța 1—5 (0—4), 
Știința Constanța — Ancora Galați 
2—1 (2—1),' Electrica Constanța —
Constructorul Tulcea 3—0 (2—0). Ma
rina Mangalia — Viitorul Brăila 2—0 
(0—0), I.M.U. Medgidia — Granitul 
Babadag 2—9 (1—0), Chimia Brăila — 
Voința Constanța 4—0 (1—0).

Pe primele Jocuri : 1. Chimia Brăila 
37 p (3!)—8)., 2. Marina Mangalia 34 p 
(34—12). 3. Electrica Constanța 33 p 
(37—17)... pe ultimele : 15. Construc
torul Tulcea 13 p (16—50), 16. Arru- 
bium Măcin 10 p (17—71).

Țicleni — C.F.R. Craiova 1—1 (0-1), 
F.O.B. Balș — C.I.L. Drobeta Tr. Se
verin 5—0 (1—0), Progresul Strehaia 
— Dunărea 'Calafat 1—2 (1—1), ME VA 
Drobeta tt. Severin — Cimentul Tg. 
Jiu 2—0 (2—0), Știința Petroșani — 
Energia Rovinari 3—2 (1—1), Steagul 
roșu Pienița — Minerul Lupeni 1—0 
(0-0).

Pe primele loeury 1. Victoria 
Călan 30 p (36—23), 2. Dunărea Ca
lafat 30 p (26—16), 3. Minerul Lupeni 
29 p (36—22)... pe ultimele : 15. Me
talul Topleț 18 p (27—44), 16. Petrolul 
Ticleni 8 p (14—51).

SERIA A ll-a
Relonul Săvinești — Rulmentul Bâr

lad 1—0 (1—0), U.R.A. Tecuci — Ci
mentul Bicaz 4—1 (3—1), Letea Bacău
— Bradul Roznov 2—1 (1—0), Mine
rul Comănești — Oituz Tg. Ocna 1—0 
(0—0), Locomotiva Adj ud — Construc
torul Vaslui 3—4 (0—1). Textila Bu- 
huși — Constructorul Gh. Gheorghiu- 
Dej 4—1 (O—O), Foresta Gugești —
Hușana Huși 0—2 (0—0), Trotușul
Gh. Gheorghiu-Dej — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—0.

Pe primele locuri : 1. Relonul Să- 
vinești 33 p (50—16), 2. Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej 28 p (26—16), 3. Letea 
Bacău 26 p (34—21).. pe ultimele : 
15. Foresta Gugești 19 p (27—31), 16. 
Locomotiva Adjud 13 p (14—44).

SERIA A lil a
Victoria Florești — Carpați Sinaia 

1—0 (0—0), I.R.A. Cîmpina — Poiana 
Clmpina 0—2 (0—1), Petrolul Berea
— Chimia Brazi 4—3 (2—0), Unirea
Focșani — Luceafărul Focșani 4*—2 
(1—1), Olimpia Rm. Sărat — Prahova 
Ploiești 0—0, Petrolistul Boldești — 
Avîntul Mîneciu 3—0 (1—0), Portul 
Brăila — Comerțul Brăila 0—0. Car
pați Nehoiu — Chimia Buzău 0—0.

Pe «rimele locuri : 1. Unirea Foc
șani 34 p (55—23), 2. Poiana Cîmpina 
31 p (44—21), 3. I.R.A. Clmpina 27 p 
(31—16)... pe ultimele : 15. Portul 
Brăila 16 p (14—31), 16. Carpați Ne
hoiu 13 p (25—50).

SERIA A IV-a
Dunărea Tulcea — Cimentul Med

gidia 3—1 (1—1), Tehnometal Galați

SERIA A V-a SERIA A VIII-A
Electronica București — Sportul 

I.C.M.A. Clorogirla 4—1 (-2—0). Triumf 
București — T. M. București 1—1 
(1—0), Dinamo Slobozia — Azotul 
Slobozia 0—2 (0—1), Argeșul Mihăd- 
lești. — Unirea Tricolor București 1—0 
(0—0). Flacăra roșie București — 
Olimpia Giurgiu 1—2 (1—1), Tehno
metal București — Laromet Bucu
rești 2—0 (1—0), Șoimii TAROM Bucu
rești — Sirena București 0—0, I.O.R. 
București — Voința București 1—2 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. Voința Bucu
rești 35 p (49—19), 2. Triumf Bucu
rești 33 p (41—18). 3. T.M. București 
31 d (39—19)... pe ultimele : 15. Di
namo Slobozia 13 p (19—47), 16. Spor
tul Ciorogîrla 10 p (18—53).

Minerul Teliuc — Metalul Oțelu 
Roșu. 3—2 (1—1), Progresul Timișoara
— Elecirotnioto-r Timișoara 0—0, Con
structorul Arad — Gloria Arad 2—1 
(0—0), C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Moldova Nouă 1—0 (0—0), A.S. Bocșă
— Strungul Arad 3—1 (1—1), C.F.R. 
Simeria — Furnirul Deta 5—1 C3—0), 
Minerul Ghelar — Unirea Tomnatic 
0—0, Dacia Orăștie — unirea Sînnieo- 
laul Mare 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul
Moldova Nouă 29 p (38—21), 2.

Dacia Orăștie 29 p (33—22). 3. Unirea 
Slnnicolauj Mare 27 » (40—27)... pe
ultimele : 15. Gloria Arad 16 p 
(20—38), 16. Furnirul Deta 16 P 
(17—47).

3—0 (2—0), Rapid Jibou. — Bra
dul Vișeu 2—1 (1—1), Someșul 
Satu Mare — Voința Cărei 4—1 
(3—0), Minerul Băița — Biho
reana Marghita 0—0, Topitorul Baia 
Mare — G.Ioria Baia Mare 2—0 (2—0), 
Minerul Baia Sprie — Minerul Baia 
Bo-rșa 4—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. Minerul Baia 
Sprie 32 p (41—14) r 2. C.S. Zalău 31 
p (32—13), 3. Bihoreana Harghita 29 
p (40—22)... pe ultimele : 15. Gloria 
Baia Mare 17 p (26—36), 16. Măgura 
Simleu 16 p (32—tt). (Meciul dintre 
Rapid Jibou și C.S. Zalău clin etiapa 
a 22-a, întrerupt în min. 56 la 0—1, 
s-a omologat cu 3—0 în favoarea for
mației din Zală-u).

SERIA A Xl-a

SERIA A VI-A
SERIA A IX-a

Unirea Drăgășani — Chimia Găești
1— 0 (1—0), T^xtiiistul Pitești — Dacia 
Pitești 1—1 (1—1), Progresul Corabia 
— ROVA Roșiorii de Ve>de 4—1 (1—0), 
Cimentul Fi-eni — Recolta Stoicănești

, 6—2 (2—1), Petrolul Tîrgoviște — Pe
trolul Videle 2—1 (0—1). Chimia Tr. 
Măgurele — Cetatea Tr. Măgurele
2— 0 (1—0), Automatica Alexandria —
Răsăritul Caracal 1—0 (0—0), A.R.O.
Cîmpulung Muscel — Vulturii Cîmpu- 
lung Muscel 0--0.

Pe primele locuri : 1. Chimia Tr. 
Măgurele 29 p (43—23). 2. ROVA Ro
șiori 29 p (35—19), 3. Automatica Ale
xandria 29 p (28—21)... pe ultimele :
15. Unirea Drăgășani 19 p (22—41),
16. Petrolul Videle 15 p (18—37).

SERIA A VII-A

Unirea Dej — Recolta Salon ta 3—1 
(2—1), Someșul Bec lean — Crișana 
Sebiș 2—1 (1—0), Metalul Ai ud — Mi
nerul Bihor 5—0 (2—0), Aurul Brad 
— Cimentul Turda 5—0 (1—0), Unirea 
Alba lulia — Constructorul Alba iu- 
Jia 1—1 (0—0), Soda Ocna Mureș — 
Arie,șui Cîmpia Țurzii 1—0 (0—0),
Damnata qiuj I—f' Tetynpfnig. CM 1—2 
(1—0), Minaur Zlatna — C.T.L. 
Gherla 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Metalul
Ai ud 33 p (51—13), 2. Unirea Dej
32 p (57—20), 3. Aurul Brad 32 p
(53—22).. pe ultimele : 15. Arieșul 
C. Turzii 18 p (16—33), 16. Someșul 
Beclean 12 p (19—60)..

SERIA A X-a

Avîntul Reghin — Viitorul Tg. Mu
reș 0—0, Minerul Rodna — A. S. 
Miercurea Ciuc 7—2 (3—1), Carpați
Covasna — Unirea Cristuru Secuiesc 
0—1 (0—0), Foresta Bistrița — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0). Viitorul Gheor-
ghieni — C.S. Oltul Sf. Gheorghe 1—2 
(0—1), Mureșul Topi ița — He be Sîn- 
georz Băi. 1—1 (1—1), Unirea Sf.
Gheorghe — Forestierul Tg. Secuiesc
2— 0 (1—0), Chimica Tîrnăveni— La
cul UrSÎ-t Sovata 7—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. C'.S. Qltul Sf. 
Gheorghe 38 p (64—23), 2. Chimica
Tîrnăveni 36 p (54—19), 3. Viitorul 
Gheorghieni 27 p (44—33)... pe ulti
mele' : 15. Minerul Bălan 15 p (25—32), 
16, Hebe Sîngeorz Băi 14 p (17—62).

SERIA A Xll-a
Oltul Rm. Vilcea — Chimistul R”1- 

VIleea 3—2 (2—0), C.F.R.’ Sighișoara
— C.I.L.Blaj 4—0 (2—0), Textila Cis- 
nădie — Chimia Victc.'ia’' 2—ț (0—0). 
U.P.A.’ Sibiu >- Torpedo fcărnești
3— 2 (2—0),? C.S.U. iBrașOM — fl.C.l.M. 
Brașov 1—a (0—l). Cârpiți țirșa — 
Pxe^izla (Speplej 3—2 «— i). Țitrome- 
tan , Mediaș —, Textila șcbek 4 '[ 
(2—0). Metalul Ccpșa. Mică Lotrul 
Brezoi 3-0 (1—0).

Pe primele loturi : 1. I.C.I.M. Bra
șov îș O (35—18), 2. Textila Cisnă lia 
28 p (36—23). 3. Chimia Orașul Vic
toria 26 p (22—20)... pe ultimele : 15. 
Textila Sebeș 20 p (24—37). 16. Oltul 
Rm. Vilcea 17 p (13—28).

Metalurgistul Sadu — Victoria Că
lan 0—1 (0—1). A.S. Victoria Craiova 
— Metalul Topleț 1—o (1—0), Petrolul

Victoria Zalău — C.S. Zalău 1—1 
(0—1), Măgura Simleul Srlvaniei — 
Oașul Negrești 3—0 (1—0). C.I.L. Si- 
ghetu Marmației — Minerul Suncuiuș

Rezultatele ne-au fost trans
mise tie corespondenții noștri 
voluntari.



„CU PA
F. R. VOLEI"

La Craiova a continuat tur- 
' neul grupei a 11-a din cadrul 

„Cupei F.R. Volei", rezervată 
echipelor feminine de divizia A.

, în cea de a treia zi, Farul Con- 
stanța a dispus de C.S.M. Sibiu 
cu 3—0, iar Penicilina Iași, 
care dovedește o formă foarte 

țj bună, a întrecut pe Universita- 
' tea Timișoara tot cu 3—0. în

penultima etapă. echipa con- 
~ -stănțeană a obținut un nou suc

ces : 3—1 cu formația studente
lor timișorene, asigurîndu-și, a- 
lâturi de Penicilina, calificarea 
în turneul final pentru locu
rile 1—6. în ultima etapă a tur
neului se va hotărî și cea de a 
treia participantă la întrecerea 
fruntașelor, în faza a doua.

GIMNASlfLE jumm
ROMĂSCf Șl CfHOSlOVACE 

ȘI-AU ÎMPĂRJIF VICTORIILE
Gimnastele junioare din 

România și Cehoslovacia s-au 
întîlnit, la Oradea, într-o con
fruntare amicală, prevăzînd 
prezentarea numai a exer- 
cițiilor liber alese. Con
cursul a prilejuit an spectacol 
sportiv interesant, de bun ni
vel tehnic, desfășurat sub sem
nul superiorității oaspetelor. Re
zultate tehnice : echipe : Româ
nia — Cehoslovacia 181,65— 
181,55 ; pe aparate, sărituri : 
Ileana Coman (R) Și Eva Biz- 
drova (C) — 9,15 ; paralele : Ta- 
taiana Fruteanu (R) 9,20 ; bîrnă 
și sol: Silvia Sanetrikova (C) 
cu 9,25. respectiv, 9,40 ; indivi
dual compus : Sanetrikova 36,70 
p, Aurelia Dobre (R) 36,40, Eva 
Bizdrova 36,30. (Ilie GHIȘA — 
coresp)

TURNEUL DE BOX
(Continuare în pag. a 3-a)

INOVAȚII, IN FOLOSUL CUI?

VICTORII ALE TENISMANILOR NOȘTRI
Năstase l-a învins pe

Turneul internațional de tenis 
de la Portland (S.U.A.) a fost 
cîștigat de Ilie Năstase, care l-a

ALTE TURNEE
MONTREAL — Turneul final 

al circuitului WCT pentru proba 
de dublu s-a încheiat cu victoria 
cuplului sud-african Bob Hewit— 
Frew McMillan, care a învins în 
finală cu 6—2, 6—7. 6—1, 6—2 pe
rechea australiană John New
combe—Oven Davidson. In semi
finale : Hewitt, McMillan—Ashe, 
Tanner 7—5, 6—4. 6—4 ; New
combe, Davidson—Smith, Lutz
6— 4. 6—4. 6—7, 7—6.

ACAPULCO — Jucătorul olan
dez Tom Okker, a terminat în
vingător cu 6—2, 7—6 în finala 
susținută cu cehoslovacul Jan 
Kodes. In finala probei de ' du
blu : Ramirez, Olmedo — Okker, 
Gorman 5—7, 6—1, 7—5.

COLUMBUS — In finală, Jeff 
Borowiak l-a întrecut cu 6—1,
7— 5 pe Ken Rosewall.

CONCURSUL DE TIR
DE LA PLSEN

PRAGA 6 (Agerpres) — Pro
ba de armă standard, din cadrul 
concursului de tir de la Plsen, a 
fost ciștigată de cehoslovacul 
Svarc — 577 o. urmat de româ
nul Ștefan Caban — 576 p. La 
juniori, în proba de armă liberă 
calibru redus-poziția culcat, 
Gheorghe Barbu s-a clasat po 
locul doi. cu 595 p. Proba de 
pistol viteză a revenit lui Na- 
kovski (Cehoslovacia), cu 594 p.

„CENTURA DE AUR“
susținătorilor săi. Avea și cu cine 
să se înfrunte de o manieră 
în care să dovedească antrenori
lor că mai are un cuvint greu 
de spus în confruntări internațio
nale. Adversarul său. practicant 
al unui box curat, cu lovituri di
recte, avea o rezistență care-i 
permitea să-și apere șansele în 
mod onorabil în fața multiplului 
nostru campion. Dar. după ce la 
sfîrșitul primei reprize arbitrul 
italian Alberto Zalla l-a numărat 
pe Batabileg într-un moment în 
care nu era strict necesar, la în
ceputul rundului doi, a oprit lup
ta. dictînd victoria prin abandon 
a boxerului român. Firește, supe
rioritatea lui Pometcu a fost evi
dentă și victoria sa n-a stat nici 
un moment sub semnul întrebării, 
dar arbitrul Zalla i-a privat pe 
spectatori de posibilitatea de a 
urmări pînă la capăt o partidă 
plăcută, interesantă, printre cele 
mai frumoase din gala de seara.

Un alt pugilist român care a 
evoluat la categoria pană, C. Ște- 
fanovici, l-a întîlnit pe Slani- 
slawski (Polonia). După un în
ceput foarte bun. în care Ștefa- 
novici și-a trimis și la podea ad
versarul in urma unei lovituri la 
ficat, pugilistul nostru n-a mai 
avut aceeași claritate in acțiuni 
și a făcut multă risipă de energie 
pentru a obține victoria la puncte.

Galele de azi se dispută la ore
le 15 și 19,30.

Taylor, la Portland 
învins în finală cu 4—6, 6—1, 
6—4 pe jucătorul englez Roger 
Taylor.

★
întîlnirea amicală de tenis 

dintre selecționatele mixte de 
tineret ale României și Poloniei 
s-a încheiat, la Varșovia, cu 
scorul de 10—8 în favoarea 
sportivilor români. O comporta
re foarte bună a avut jucătorul 
român Traian Marcu, învingă
tor în toate cele trei partide 
susținute. în ultima zi a me
ciului, Marcu l-a învins cu 6—0, 
6—3 pe Gursczak.

De miine,

„CUPA PRIETENIEI"
Sezonul marilor competiții in

ternaționale de aeromodelism la 
care participă și sportivii noș
tri începe mîine, la Erfurt 
(R.D.G.), cu întrecerile de zbor 
liber din cadrul „Cupei Priete
nia" : aeromodele planoare A2, 
propulsoare și motomodele.

Mii ne, finala Cupei cupelor: SE CONTUREAZĂ

A.C. MILAN SAU
Mîine seară, la Rotterdam, se 

va desfășura cea de a 14-a finaiă 
a Cupei cupelor : A.C. Milan — 
F.C. Magdeburg. Care dintre a- 
ceste formații va fi cîștigâtoarea 
actualei ediții (1973—74) : Milan, 
de două ori cîștigătoare a trofeu
lui (ultima oară anul trecut), sau 
F.C. Magdeburg, pentru prima 
oară într-o asemenea finală ?

Ambele echipe posedă nume
roși jucători internaționali, cu 
vechi state de serviciu în selec
ționatele țărilor respective, cali
ficate în turneul final al C.M. 
Italienii îi au pe Chiarugi, An- 
quilctti, Rivera (dacă va fi apt 
de joc), în timp ce adversarii lor 
îi vor folosi pe Sparwasser, Hof
fmann, Pommerenke, Seguin.

In drumul lor spre finală, 
A.C. MILAN a eliminat pe Di

BRAZILIA - IRLANDA 2-1
RIO DE JANEIRO 6 (Ager

pres). — Selecționata Braziliei a 
susținut un nou meci de verifi
care. Fotbaliștii brazilieni au în
tîlnit pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro, în prezența 
a 75 000 de spectatori, reprezenta
tiva Irlandei, pe care au invins-o 
cu scorul de 2—1 (2—0) după o 
evoluție apreciată ca superioară 
celor precedente. Scorul a fost 
deschis în minutul 19 de Leivin- 
ha, care a reluat cu capul o cen
trare a lui Jairzinho. După cinci

POLOISTII ROMÂNI-
VARNA, 6 (Prin telefon). — 

întrecerile turneului internațio
nal de polo la care participă 
primele reprezentative ale 
României, Greciei, Bulgariei, se
lecționata R. S. S. Ucrainene și 
echipa orașului Varna, sînt în 
plină desfășurare. După 3 zile, 
singurele formații neînvinse sînt 
cele ale României și Bulgariei.

Echipa țării noastre a debu
tat cu o victorie în fața for
mației orașului Varna : 8—4
(1—1, 2—0, 2—1, 1—2) prin
punctele marcate de Nastasiu 2, 
C. Rusu 2, Zamfirescu 2, V. Rus 
și Răducanu. în acest meci ju
cătorii din Varna au executat 
6 lovituri de la 4 m ! Cea de a 
doua victorie a reprezentativei 
române a fost obținută în fața 
echipei Greciei : 6—4 (1—1, 2—1, 
2—1, 1—1). Au înscris : D. Po
pescu 4, Nastasiu și Slăvei.

la Erfurt,
LA AEROMODELISM

Aeromodelismul românesc va fi 
reprezentat de nume de notorie
tate, ca : Crîngu Popa (A. S. 
„Avia" București) la motomo
dele, Eugen Pop (A. S. „Tehno- 
frig"-Cluj), multiplu campion 
național la A2, Dan Voiculescu 
(C. S. „Oțelul “-Galați), specia
list în propulsoare.

F.C, MAGDEBURG?
namo Zagreb, Rapid Viena, PAOK 
Salonik și Borussia Mbncuenglad- 
bach, in timp ce F.C. MAGDE
BURG a scos din cursă pe NAC 
Breda, Banik Ostrava, Beroe Sta
rs Zagora și Sporting Lisabona.

Meciul de miine va fi arbitrat 
de olandezul Arie Van Gemert.

Iată cîștigătoarele celor 13 edi
ții de pină acum ale acestei com
petiții : 1960—61 : Florentina ;
1961—62 : Atletico Madrid; 1962— 
63: Tottenham Hotspur ; 1963—64: 
Sporting Lisabona ; 1964—65 : 
West Ham United : 1965—66 ; 
Borussia Dortmund ; 1966—67 :
Bayern Munchen ; 1967—68 : A.C. 
Milan ; 1968—69 : Slovan Bra
tislava ; 1969—70 : Manchester 
City ; 1970—71 : Chelsea; 1971—72: 
Glasgow Rangers ; 1972—73 : A.C. 
Milan.

minute, Rivelino a majorat sco
rul șutind imparabil de la circa 
20 m. In plină dominare a gaz
delor. echipa irlandeză a reușit 
să reducă scorul în urma unui 
contraatac finalizat de fundașul 
central Mancini. Au jucat urmă
toarele formații :

BRAZILIA : Leao — Neiinho, 
M. Marinlio, Ze Maria, Carbone, 
F. Marinho, Jairzinho, Leivinha, 
Rivelino. Faulo Cesar, Lima ;

IRLANDA : Thomas, — Kin- 
near, Holmes, Mulligan, Mancini, 
Hand, Martin, Komroy, Treacy, 
Gilles. Givens.

NEÎNVINSI LA VARMA
5

în cel mai important meci al 
turneului, selecționatele Româ
niei și Bulgariei au terminat la 
egalitate : 4—4 (0—0, 0—0, 1—4, 
3—0). Punctele echipei noastre 
au fost marcate de Răducanu 
2, Zamfirescu și D. Popescu. 
Jucătorii români au fost pena
lizați cu 12 minute de elimina
re, iar cei bulgari cu 3 minute. 
Alte rezultate: Bulgaria — 
Grecia 4—3 ; Bulgaria — R.S.S. 
Ucraineană 6—4 ; R.S.S. Ucrai
neană — Varna 6—4.

SUCCESE 
ROMÂNEȘTI 

in turneul de lupte din R.F.G.
MUNCHEN, 6 (Agerprus) — 

în localitatea vest-germanâ Bad 
Reichenhal s-a desfășurat un 
concurs internațional de lupte 
greco-romane, la care au par
ticipat sportivi fruntași din 
România, Turcia, R. D. Germa
nă, Franța, Danemarca, Polo
nia, Suedia și R. F. Germania.

Printre protagoniștii întrecerii 
s-au situat reprezentanții Româ
niei, care au ocupat locul întîi 
la trei categorii : Nicu Gingă 
(52 kg). Ion Păun (62 kg) și Ni- 
colae Martinescu (100 kg). Ion 
Dulică a ocupat locul doi la 
categoria 57 kg.

NOILE CAMPIOANE...
lUGU^AViA q : ^t<'uua

Roșie - Sarajevo 1—0; Cehk - Proletar 
2—0; Velez - Radnicki Niș 1—0; Bor — 
Partizan 1-0; F.K. - Vardar 1-0; Boroc
- Olimpia 2—0; Zelezniciar - Hajduk 
0-0.

Clasament : 1. Hajduk - 41 p; 2. Velez 
-41 p; 3. Steaua Roșie - 39 p.

UNGARIA (etapa a 26-a) : Ujpesti
Dozsa - Szombalhely 3—0; Raba c. 1.0.
- Salgotarjan 2-1; Videoton - M.T.K. 
2—1; Egyetertes — Tatabanya 0-0; Szeged
- Honved 2—2; Vosas - Zalaegerszeg 
2-0; Pecs - Csepel 1—1; Ferencvaros - 
Dorog 2—0.

Clasament ; 1. Ujpest Dozsa - 37 p; 
2. Ferencvaros - 34 p; 3. Raba hio — 
33 o.

BULGARIA (penultima) : Etar - Trakia 
0—0; Minior — Akademik 2—1; Spartak
- Lokonotiv Sofia 0-0; I.S.K. - Beroe 
Stara Zagora 1—0; Pirin - Cerno More
2- 0; Lokomotiv Plovdiv - Ț.S.K.A. 0—1; 
Slavia - lantra 0—1.

Clasament : 1. Levski — 47 p; 2. Ț.S.K.A.
- 44 p.

BELGIA : Campionatul s a încheiat cu 
victoria echipei S.C. Anderlecht, care 
cucerește pentru a 16-a oara titlul. In 
ultima etapă, Anderlecht a învins cu 
4—1 pe Beveren.

Clasament final : 1. Anderlecht — 41 p: 
2. Anvers — 39 p, 3. Racing White - 39 p.’

OLANDA (etapa a 31-a): Echipa Feye- 
noord Rotterdam și-a asigurat titlul de 
campioană, cîștigînd, în penultima etapă, 
cu scorul de 3-2, derbiul susținut cu 
formația Twente Enschede.

Alte rezultate Ajax - F.C, den Haag
3— 1; P.S.V. - Kerkrade 3-0.

Clasament : 1. Feyenoord - 56 p; 2. 
Twenie - 54 p; 3. A;ax - 50 p.

SPANIA (etapa a 33-a) : Oviedo - 
Gijon 0—0; C. F. Barcelona - Valencia 
1—0; Atletico Bilbao - Elche 2-1; Murcia
- Santander 2-0; Granada - Coi ta 2—1; 
Castellon — Espanol 3—2; Real Madrid
- Real Sociedad 3—1.

Echipa C.F. Barcelona este virtuală 
campioană, totalizind 50 p. și este ur
mată de Atletico Madrid cu 40 p.

PORTUGALIA (etapa a 2d-a) : Sporting
- Academica 3—1; Benfica - Olhanense 
7—1; Vitoria Setubai - F.C. Porto 0—0.

Clasament : 1. Sporting - 45 p; 2. 
Benfica - 44 p; 3. Setubai - 42 p.

Noțiunea de progres, 
în sine, poartă ideea de 
noutate, deci de schim
bare. Cu o singură men
țiune obligatorie : modi
ficarea, inovația trebuie 
să urmărească interesul 
general și implicit pro
gresul general, iar nu 
un capriciu de moment 
sau un interes particu
lar.

Iată, sportul, in ac
cepția sa modernă, cu 
regulamente care în 
unele cazuri sint cente
nare, se supune u-
neori intențiilor nova
toare, atunci cînd bene
ficiul privește lumea
sportivă șl nu alte 
cercuri. Asemenea re
glementări favorabile 
ideii de sport pot fi ci
tate în halterofilie, 
unde s-a renunțat la 
stilul „împins cu am
bele brațe" (evitîndu-se 
astfel controversele pri
vitoare Ia corectitudinea 
mișcării, prea asemănă

toare cu stilul „arun
cat"). în patinajul ar
tistic. unde a fost spo
rită ponderea figurilor 
libere. pentru care 
acum patinatorii au 
două apariții (prin in
troducerea „programului 
scurt"), sau în volei, 
unde a fost admisă tre
cerea mîinilor peste fi
leu la blocaj (pentru a

sau exclusiv în folosul 
înfloritoarei industrii a 
spectacolului sportiv, 
căreia puțin îi pasă de 
respectul față de legile 
sportului.

Iată. aflăm că în 
cursul turneului său 
prin Europa, o echipă 
profesionistă americană 
de baschet va juca 
după bizare reguli, po-

COMENTARIUL SĂPTĂMIbflț

echilibra forțele între 
apărare și atac). Și se
ria unor astfel de mo
dificări utile ar putea 
fi continuată.

Cu totul altfel se 
prezintă însă lucrurile 
atunci cind reguli cla
sice, universal valabile, 
sînt schimbate de dra
gul unor efecte ieftine

trivit cărora coșurile 
marcate de la distanta 
de peste 8 metri de la 
panou vor fi taxate cu 
3 puncte, iar după 5 
greșeli personale jucă
torul nu va fi elimi
nat. ci echipa sa va 
suporta o penalizare cu 
lovitură liberă. în ace
lași mod, sub presiunea

companiilor de televi
ziune. organizatorii de 
turnee de tenis — în 
special cei din grupa
rea WTT — impun o 
scurtare artificială a 
partidelor, prin variate 
mijloace, inclusiv tie- 
break-ul. Mai mult, în 
acest sport, numit de 
100 de ani „sportul alb", 
aceleași cercuri de afa
ceri cer introducerea e- 
chipamentului în culori 
băl țațe și folosirea min
gilor galbene. Fără a 
mai vorbi de prevede
rea ca — în timpul unei 
partide pe echipe — 
după primul set. jucăto
rul să poată fi schimbat 
cu un coechipier 1

Asemenea ciudățenii 
jignesc seriozitatea com
petiției sportive și sînt 
neîndoios fructul — plin 
de fantezie, de altfel — 
al unor interese străine 
lumii sportului.

V. BANCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ' TELEX
Pe staionul „Colombes" din Paris, 
atletul francez Guy Drut a ciștigat 
proba de HO m g cu 13,1, re
zultat care constituie un nou re
cord european dar el nu va putea 
fi omologat, deoarece în timpul 
cursei Guy Drut a beneficiat de 
vînt favorabil (3,50 tn pe secun
dă).

Turul ciclist al Spaniei a continuat 
cu etapa a 12-a (Valladolid-Leon), 
în care victoria a revenit belglgjiu- 
lul Roger Swerts, cronometrat pe 
203 km în 5h 48:55. în clasa
mentul general individual continuă 
să conducă spaniolul Jose Manuel 
Fuente.

La Milano, Intr-un meci pentru 
Campionatul european de ruby 
(grupa B), selecționata Italiei a 
învins cu 16—10 formația R.F. Ger
mania. In sezonul viitor, rugbyștll 
italieni vor activa în prima grupă 
a competiției.

în meciurile din turul trei al zonei 
europene a „cupei Davis" : Iugo
slavia — Belgia 3—2 ; Franța — 
Portugalia 5—0 : R.F. Germania — 
Danemarca 5—0 ; Republica Arabă 
Egipt — Anglia 5—0 ; Austria — 
Noua Zeelandă 3—1 (al doilea joc 

de simplu a fost întrerupt) ; Spa

nia — Norvegia S—0. Finala zonei 
orientale va opune sâptănuna 
aceasta, la Calcutta, selecționatele 
de tenis ale Indiei și Australiei, 
(în semifinale, India — Japonia 
4—1 ; Australia — Pakistan 3—2)

Campionatele europene de judo 
s-au încheiat Ia Londra cu proba 
pe echipe, în care medalia de aur 
a fost cucerită de formația 
U.R.SS. în finala competiției, for
mațiile U.R.S.S. șl Angliei au ter
minat la egalitate, victoria reve
nind luptătorilor sovietici după dis
putarea a trei meciuri suplimenta
re.
în turneul de șah po echipe de 
la Cludadela (Insulele Baieare), 
după două runde conduce formația 
R. F. Germania, cu 5 p, urmată 
de Anglia — 4i/, p. Danemarca 
Olanda și Spania — 4 p.
52 de echipaje au luat startul pe 
stadionul „Wembley" din Londra 
în raliul internațional automobilis
tic organizat cu prilejul Campio
natului mondial, de fotbal din R.F. 
Germania. La trecerea prin punc
tul de control de la Southampton, 
pe primul loc se afla polonezul 
Sobleslaw Zasada (., Porsche"), ur
mat de englezul Andrew cowan 
(„Ford Escort").
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,(România) a fost gratificat cu vic
toria în fața lui Batabajar (R. P. 
Mongolă). Sportivul oaspete a fost 
superior din punct de vedere teh- 

3»- nic, dar 4 din cei 5 judecători 
, l-au preferat pe Niță Robu.

De la Dinu Teodor (România) 
'-'1!neiam așteptat la lucruri mari. El 

se remarcase în „Turneul primă
verii" și aveam convingerea că va 
tace totul pentru a confirma bu- 
nele impresii. Pe ring, însă, Dinu 

". ''' a evoluat penibil, a ținut tot 
timpul, a refuzat lupta, s-a dove- 

. . uit fricos, astfel că Gertenbach 
?, , (R.D. Germană) a obținut o vic-

1 torie facilă-. In ultima partidă din
• cadrul categoriei muscă, campio

nul continental Constantin Gruies- 
z cu (România) a întîlnit în turcul 

// Dogru un adversar incomod, pu- 
' A . ternic, dornic de a confirma titlul 

». balcanic pe care îl are în palma
res. Gruiescu a evoluat bine, a 

/■' . lovit clar și, deși a fost avertizat 
i > , gratuit pentru neregularități (?), 

■ j!'/ campionul european a cucerit o
• aplaudată victorie.

Reuniunea de seară a început 
eu un meci ce se anunța extrem 
de plăcut și interesant: G. Fo- 

" metcu — Batabileg (R. P. Mon
golă). Reprezentantul nostru la 
categoria pană s-a prezentat într-o 
bună dispoziție de luptă și decis 
să producă o frumoasă impresie


