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STARTUL SE PRELUNGEȘTE...
La mai bine de o lună după lansarea complexului „Sport 

și sănătate" era de presupus că scopul acestei mari 
acțiuni de masă (sugerată în Hotărîrea Plenarei C.C. al 

P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973) a fost însușit, iar 
modalitățile ei practice de desfășurare sînt bine cunoscute. 
Realitățile de pe teren ne arată, însă, că — din păcate — lu
crurile nu stau pretutindeni tocmai așa. Numai în unele ju
dețe, destul de puține la număr, s-a înțeles, probabil, că ade
văratele dificultăți, inerente oricărui lucru aflat la primii săi 
pași, încep abia după startul festiv, atunci cînd trebuie tre
cut la o muncă tăcută, migăloasă, perseverentă și — de ce 
să n-o spunem —• anonimă, de organizare, de popularizare, 
de mobilizare. Așa s-a făcut la Buzău (o excelentă inițiativă 
de confecționare, din resurse locale, a unor afișe), Tulcea, 
Brăila, Bacău, Bistrița-Năsăud ș.a., unde eforturile principale 
au fost concentrate în direcția unei propagande cit mai efi
ciente, a pregătirii instructorilor și arbitrilor, desfășurării rit
mice a concursurilor, în scopul generalizării complexului pînă 
la mijlocul acestui an, așa cum 
nile C.N.E.F.S.

Nu aceeași stare de fapt se 
Mare, Suceava, Botoșani, Argeș, 
multe alte locuri, complexul se 
de debut, înaintează greoi și nesigur. S-a întreprins prea puțin 
pentru a se face cunoscută acțiunea în mase, nu sînt popu
larizate efectele pozitive pe care le are asupra organismului 
oamenilor pregătirea și îndeplinirea normelor, nu se respectă 
programul concursurilor pe stadioanele special afectate pen
tru aceasta.

Se aștepta un răspuns mult mai prompt din partea școlii 
la noua acțiune de masă, cu atît mai mult cu cît haremurile 
complexului corespund normelor stabilite de M.E.I. pentru 
aprecierea pregătirii fizice și sportive a elevilor, în baza 
cărora vor fi notați copiii și evaluată munca dascălilor lor. 
Pînă acum, cel puțin, complexul a demarat în foarte puține 
unități de învățămînt și faptul nu poate fi pus, credem noi, 
doar pe seama perioadei tezelor,f a vremii capricioase sau a 
dificultăților recunoscute ale ultimului trimestru de studiu...

Iată cîteva (scurte) constatări, care necesită nu numai re
flecții dar, mai cu seamă, măsuri energice și rapide pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă acolo unde un start s-a pre
lungit peste măsura.

prevăd, de altfel, instrucțiu-

constată în județele Satu 
Dîmbovița, Olt. Aici, și în 

află mai departe în stadiul

Voleriu CHIOSE

MARGINALII LA CAMPIONATUL DE

tehnicii

Mihai TRANCĂ

penelor 
mai vechi

copiii seriei 
de initiera

al Scolii 
plăcuta

Moment de încordare în partida ușorilor 
Dobrescu — V. Corona (Cuba), cîști- 

gată clar de Dobrescu .
Foto : Paul ROMOȘAN j
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12 partide semifi- 
deschisă de semi-

preliminarii și am avut cu 
ia de a vedea asea- 

. români calificați

b.p. Văran.

s-a înscris golul doi in meciul
Foto : Paul ROMOȘAN

în
a

cat. mijlocie: Moldovan
b.p. Tânase; cat. semigrea : 
(Cuba)

Săptămîna viitoare, înotătorii, poloiștii și săritorii

constata dacă .atunci cînd starea 
vremii o va permite, bazinele vor 
fi pregătite pentru a și primi oas
peții în condiții cit mai bune.

REZULTATE TEHNICE
Ganea b.p. Kiss (Ungaria), Draga b.p. Turei; 
b.p. Larmour (Irlanda), Gruiescu b.p. Gerten- 

. pană : Pometcu b.p. Nedelcea, Fell (Iran)

Cat. semimuscă : <
cat. muscă : Robu
bach (R.D.G.) ; cat. ,------- -- ---------— _.r. ------------- ...
b.p. Ploieșteanu ; cat. ușoară: Cuțov b, neprez. Iliadis (Grecia), ,,
Dobrescu b.p. Corona (Cuba) ;
Zimmermann (R.D.G.), Năstac
noiu b. dese. 2 Chifu, Carillo
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turneului de box „Centura de aur"

ZECE ROMÂNI CALIFICAȚI ÎN FINALE

Peste 5 000 de spectatori 
luat loc în tribunele patinoaru
lui „23 August" pentru a asista, 
aseară, la prima reuniune semi
finală a turneului internațional 
de box „Centura de aur". Semi- 
finaliștii au oferit celor prezenți 
meciuri mai spectaculoase decît 
în 
toții satisfacți 
ră 10 boxeri 
în finale.

Suita celor 
nale a fost

261 DE LOVITURI LA POARTA

gaibene

„Cartonașele

Șl DOAR 18 GOLURI MARCATE

subiect de discuție

A trecut, așadar, 
marele derby Dinamo — 
Universitatea Craiova 
care, pînă la urmă, n-a 
fost chiar atît de spec
taculos pe cît se antici
pa, ci doar un meci de 
mare uzură psihică și 
fizică și cu puține șu
turi pe spațiul porții : 
Dinamo — 1 ; U 
tatea — 3, Ceea 
recunoaștem, nu 
reazâ, avind în 
că, oricum, una 
ceste 
ploana tării și; 
reprezentanta 
românesc în 
europeană nr. 
cluburi. Fiind 
Iul 
să 
18 goluri 
prezintă totuși puțin, dacă 
câni de la constatarea că jucăto
rii a 18 echipe au șutat <le 261 
de ori la poartă ! Imprecizia, pri
peala, slabele execuții tehnice — 
iată citeva dintre mai vechile ex
plicații ale ineficacității campio
natului diviziei A, despre care 
discutăm nu de azi, de ieri. De 
exemplu, F.C. Argeș, echipă care 
in această primăvară iși depusese 
candidatura la titlu, face un joc 
la cote valorice apreciabile cu 
F.C. Constanța — în etapa prece
dentă, iar miercuri, la Ploiești, 
nu trage decît un singur șut la 
poarta lui Rămureanu din care a 
și marcat unicul gol.

In ansamblu, etapa a XXVH-a 
a fost mai liniștită, mai calmă 
decît o anticipam, exceptînd im
plicațiile create în zona retrogra
dării și, bineînțeles, excesiva ner
vozitate soldată cu eliminări și 
cartonașe galbene în partida Pe
trolul — F.C. Argeș. Dar venind 
vorba de cartonașele galbene vrem 
să punem în discuția forului de 
specialitate un aspect care, Ia un 
moment dat, ereează unele confu-

Universi-
ce, să 

ono- 
vedere 
din a- 

echipe va 1’i cam- 
' implicit, 

fotbalului 
competiția 

1 inter- 
la capito- 

elicacitato, treouie 
consemnăm că cele 

marcate re-

La o centrare de pe aripa stingă, Năstase s-a înălțat peste Arnăutu și va 
trimite
Steaua

balonul cu capul în plasă. Așa 
— „Poli" Timișoara

muștele Petre Ganea și 
maghiarul Lâszlo Kiss. 
După o repriză liniști
tă, în care cei doi com
batanți s-au studiat în
delung, în următoarele 
trei minute de luptă, 
Ganea a schimbat com
plet tactica și a pornit 
la ofensivă. Cu serii 
prelungi în lupta de a- 
proape (Kiss este mai 
înalt), pugilistul român 
a început să acumuleze 
punctele necesare vic
toriei. Cum și ultimul 
rund s-a disputat 
nota de dominare 
sportivului nostru, toți 
cei 5 arbitri i-au acor
dat victoria lui Ganea. 
Cealaltă semifinală s-a 
disputat între doi bo
xeri români: Paul Dra
gii, revelația acestui turneu, 
urmează să ia startul la cam
pionatele europene de tineret 
de la Kiev și campionul ediției 
trecute a competiției continen
tale, Alexandru Turei. Cele nouă 
minute de luptă au fost o ade
vărată îneîntare. Cei doi com
batanți au fost în repetate rîn- 
duri aplaudați la scenă deschi
să pentru boxul frumos, lovitei- 
rile clare, eschivele spectacu
loase care au abundat. într-un 
meci echilibrat, în care ni s-a 
părut că loviturile lui Turei au 
avut un plus de claritate, patru 
dintre cei 5 arbitri l-au decla
rat învingător pe Dragu. Proba
bil. la această decizie s-a ajuns 
în urma seriei clare pe care 
Dragu a reușit-o în ultimele se
cunde.

Un alt component al lotului 
de tineret, Niță Robu, s-a ca
lificat în finala turneului la ca

tegoria muscă. El a obținut o 
grea, dar necontestată victorie 
asupra campionului Coinmon- 
wealthului, David Larmour (Ir
landa) — boxer bine:, clădit și 
cu o mult mai mare experiență 
internațională decît el. După 
două reprize de mare luptă, în 
care echilibrul a fost sensibil,

în ultimul rund, tînărul nostru 
reprezentant și-a dominat copios 
partenerul de întrecere cu serii 
prelungite de lovituri, obținînd 
decizia în unanimitate. Celălalt 
finalist al categoriei este cam
pionul european Constantin Gru- 
iescu, care l-a depășit clar la 
puncte pe Klaus Gertenbach

SEMIFINALELE DE AZI (ora 19); 
cat. cocoș: Putințev (U.R.S.S.) — 
Tone, Perez (Cuba) — Lazăr; cat. 
semiușoară: Boșcu - Sardi (Un
garia), Altanciuc (R.P. Mongola) 
— Vladimir; cat. semîmijlocie: 
Fuicu — David, Popa — Cimpoieșu; 
cat. mijlocie mica: Mocanu — 
Filip, Tudor — Bandi (R.P. Mon
golă) ; cat. grea : Aiexe — Gorș- 
kov (U.R.S.S.), lancu - Stevenson 
(Cuba).

(R.D.G.). A fost o victorie a tac
ticii, a experienței și 
superioare.

Prima semifinală a 
s-a disputat între doi 
rivali și pretendenți la titlul de

(Continuare în pag. a i-a)

ple- zii privind prevederea suspendă
rii automate a unui jucător care 
cumulează un număr de trei car
tonașe — avertisment. La timpul 
ei, soluția propusă si validată de 
Biroul federal, menită să pună 
capăt actelor de indisciplină, a 
fost apreciată ca bună, dar iată 
că o aplicare rigidă a prevederii 
amintite în meciul Universitatea 
Craiova — U.T.A., privind pe ju
cătorul Bălăci, a pus în imposi
bilitate pe antrenorul Cernăianu 
să-1 folosească pe acesta în me
ciul de miercuri. Pe scurt, fap
tele stau așa : in partida cu 
U.T.A. Bălăci, accidentindu-sc la 
un moment dat, a ieșit clin teren 
fără a cere avizul arbitrului N. 
Hainea. După ee a primit îngri
jirile, cu încuviințarea arbitrului 
de tușă. Bălăci a reintrat în te
ren ; N. Hainea l-a observat și 
i-a arătat cartonașul galben. Acu- 
mulind cel de-al patrulea aver-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

AZI ÎNCEP FINALELE REPUBLICANE
DE LUPTE LIBERE

în Sala sporturilor din 
cep. astăzi, finalele 
republicane individual© d© lupte li
bere ale seniorilor. La această com
petiție, aflată la 
participa aproape 
Printre luptătorii 
cel 10 campioni

Pitești în- 
campionatelor

a 21-a ediție, vor
200 de concurenți. 
finaliștl se află și 
al ediției de anul

trecut. întrecerile se vor disputa pe 
trei saltele, de vineri pină duminică. 
Deoarece luna viitoare sînt progra
mate campionatele europene, finalele 
de la Pitești constituie un important 
test pentru definitivarea lotului re
prezentativ. '

PREGĂTIRI INTENSE, AMENAJARI NOI
LA BAZINELE DE ÎNOT ALE CAPITALEI

Nc mai desparte puțină vreme 
de zilele în care ștrandurile vor 
fi invadate de cei dornici să sca
pe de zăpușeala zidurilor încinse 
de soarele torid al verii, pentru 
o recreare utilă și întărirea capa
cității de muncă. în acele zile, 
alături de adulți, mii de copii vor 
intra pe porțile centrelor de ini
țiere și vor deprinde secretele 
înotului, iar dintre aceștia cei 
mai talentati, cei mai harnici, vor 
ii selecționați in secțiile de per
formanță. spre a urma programul 
de pregătire deosebit de dificil 
pentru un performer cu speranța 
— de ce nu ? — de a atinge o 
măiestrie sportivă care să justi
fice chiar participarea la viitoa
rele Jocuri Olimpice. Iată moti
vele care ne-au determinat ca 
acum, în zilele premergătoare în
ceperii activității in aer liber, să 
parcurgem traseul celor patru 
complexe in care înotul este prac
ticat în egală măsură de începă
tori și de performeri, pentru a

ȘANTIERUL DE LA 
ȘTRANDUL TINERETULUI

Primul popas l-am făcut la cea 
mai importantă bată, de înot a 
Capitalei. vecia iul, ’, spăl iosul și 
frumosul ștrand ăl Tineretului. 
Aici l-am găsit pe tovarășul Con
stantin Moiseseu, directorul com
plexului, in plină activitate de 
cohtrol a muncii prestate în di
ferite puncte ale ștrandului. Par- 
curgind aleile, am putut admira 
aspectul plăcut al vestiarelor 
proaspăt vopsite, iar ajunși la ba
zine am aflat că în această vară 
înotătorii și poloiștii vor beneficia 
de condiții mai bune de pregătire 
și concurs. Concret, a fost înlo
cuită în întregime instalația elec
trică, ceea ce va elimina defec

țiunile frecvente anii trecuți și 
care provocau uneori întrerupe
rea întrecerilor. Prin mijloacele 
proprii ale bazei, a fost reparată 
uzina care asigură încălzirea apei 
în cele șapte bazine, au fost 
schimbați stîlpii de susținere a 
porților de polo și au fost repa
rate culoarele necesare competi
țiilor de înot.

Tn ziua în care am efectuat 
zita se lucra de zor pentru 
totul să fie gata in ziua de 
mai. cind bazinele — pline cu apă 
încălzită — vor primi primii vizi
tatori, înotătorii de la Steaua și 
clubul sportiv Școlarul și sărito
rii de la Progresul. Ceva mai 
tîrziu. la 12 iunie, vor pătrunde 
pe porțile ștrandului 
inaugurale a cursului 
în inct.

La ștrandul Obor, 
sportive nr. 2, am avut 
surpriză de a vedea unul din ba-

D. STĂNCULESCU



PRIMUL ROD

antre- 
Sigis- 
opinia 
buda-

PRIMUL TEST

NOI COMPETIȚII
INTERNATIONALE DE JUDO
Cu prilejul campionatelor

țiej europene. S-a hotărît.în campiona- 
curios să con- 
aceeași valoa- 
internaționale.

' Trezentă la „Cupa Vileda" com
petiție feminină de baschet găzdui
tă de vestita Sportcsarnok din Bu
dapesta, selecționata secundă a 
României (formată din 10 jucătoa
re foarte tinere — unele încă ju
nioare — si doar două senioare cu 
experiență) a susținut primul exa
men în vederea 
biectiv al anului, 
ropean din Italia 
Lipsită de aportul 
Gabrielei Ciocan, 
dos, Clarei Szabo 
(cărora li s^a

principalului o- 
campionatul eu- 

(20—30 august). 
Eoaterinei Savu, 
Suzanei Szaba- 

și Angelicăi Tita 
permis o scurtă 

odihnă după efortul depus în cu
pele europene), echipa a înregis
trat rezultate nesatisfăcătoare : o 
singură victorie și patru 
Dar — trebuie spus 
principal al participării 
rea unor baschetbaliste 
sezonul de iarnă, nu 
prilejul confruntărilor 
nale și din rîndul cărora va fi 
completat lotul ce se va pregăti 
pînă la disputele din Italia. în 
acest sens, ne-am adresat 
norului principal al lotului, 
round Ferencz, soiicitindu-i 
asupra eficienței turneului 
pestan :

„Sînt deosebit de mulțumit 
ne-a declarat prof. Ferencz. „pei, 
tru că am văzut-o pe Mariana 
Andreescu (n.r. : 17 ani, 1,91 m 
înălțime) evoluînd ca un pivot de 
mare valoare, in compania unor 
adversare experimentate, cum este 
— de pildă — buigăroaica Penka 
fWfiianova. Apreciasem comportarea 
Marianei Andreescu 
tul nostru, dar eram 
stat dacă manifestă 
re și în meciuri 
Din fericire, ea a confirmat, și n- 
cest lueru este un mare cîștig 
pentru echipa națională".

i Infringed
— scopul 
era testa- 
care, în 
avuseseră 

internațio-

MARIANA ANDREESCU 
Foto : Dragoș NEAGU

speranțe Întemeiate după c e. de judo i
Știrile agențiilor de presă nc-au 

adus doar rezultatele pe care le-au 
înregistrat sportivii noștri la cam
pionatele europene de judo, desfă
șurate în capitala Angliei, la sfir- 
șitul săptămînii trecute. La întoar
cerea lotului, secretarul general al 
F.R.J., Anton Mocaru, ne-a oferit 
și cîteva amănunte : „Comporta
rea lotului român la această edi
ție a C.E. a fost mult îmbunătă
țită față de întrecerea de debut, 
de la Madrid. De altfel, ne stau 
la indemină citcva comparații edi
ficatoare. Anul trecut, cel mai 
bun rezultat la „individuale" a 
fost locul 10 obținut de „ușorul" 
Lazăr Moldovan. Acum, unul din
tre judoka români, Iacob Codrea, 
s-a clasat pe locul 4 la categoria 
grea, iar Ionel Lazăr a ocupat lo
cul 9 Ia mijlocie. Numărul victo
riilor realizate de sportivii români 
a fost dublu, unele fiind obținute 
înainte de limită. Mai subliniez că 
pc Codrea l-a stopat din cursa 
pentru medalia de argint chiar 
campionul categoriei, după un meci 
extrem de echilibrat Exceptîndu-i 
pe Lazăr Moldovan și Mircea No- 
topoL toți ceilalți au marcat un 
progres. In întrecerea pe echipe, 
formația noastră a avut mari șan
se să învingă puternica reprezen
tativă a Olandei. După meciurile

Cu prilejul campionatelor conti
nentale de judo, la Londra au avut 
loc și lucrările Congresului Federa
ție, europene. S-a hotărît. printre 
altele, să se organizeze noi compe
tiții : „Cupa campionilor europeni" 
șl „Cupa țărilor latine", ce vor îl 
inaugurate anul viitor, și Campiona
tele balcanice — prima ediție, anul 
acesta, 4—« septembrie, la Istanbul. 
De asemenea a fost definitivat ca
lendarul pînă în 1977 al campionate
lor europene și mondiale de seniori 
și juniori.

n.
ETAPA N

D. ASMARANDEI SEMICERC...
• Tinerii hahdbalișU români obțin 

noi victorii, peste; hotare ! Recent, re
prezentativele de. juniori. ale Bucu- 
reștiului ad participat la'un turneu 
internațional, desfășurat la Varșovia. 
Evolulnd alături de selecționatele 
Berlinului și Varșoviei țcu două e- 
chipe). reprezentativele noastre au 
obținui trofeele puse în joc atit la 
feminin, cit și la 'masculin.:

• Cea de a Vlfl-a etapă a diviziei, 
A de handbal programează duminică; 
în Capitală, cîteva partide de mare 
atracție. In primul rtnd reține aten
ția derby-ul feminin Confecția — 
I.E.F.S. (teren Dinamo, de ia Ora 9), 
dar la fel de disputate se anunță și 
jocurile Dinamo — „U“ Cluj (teren 
Dinamo, de la ora 10,15), Steaua — 
Independența Sibiu (teren Steaua, de 
la ora 11,SO), Universitatea București

— Rulmentul Brașov 
torul, de la ora 17,45) 
s truc torul Timișoara 
gLq. la ora 11.30). .
• Simbătă, Bucureșțâiul va găzdui 

Un alt derby: cel dinîre divizionarele 
feminine B, Progresul și Voința Bucu
rești. ; Meciul este programat pe te
renul Progresul, de la ora 17,45, iar 
câștigătoarea ace toate șansele de a 
txromova în primul eșalon.

(teren Construc- 
și Rapid — Con- 
(teren Giuiești,

de la primele două categorii, echi
pa română conducea cu 1—0. Se 
profila, deci, o mare surpriză. Pe 
rînd, la celelalte trei categorii. 
Ionel Lazăr, Gheorghe Tîoșcu și 
Iacob Codrea s-au detașat clar de 
adversari, eu punctaje înscrise pe 
tabela electronică, dar în finaluri- 
le partidelor, arbitru] principal C.

'Gilbert (Anglia), ignorind aprecie- | 
rile arbitrilor judecători» a dictat

Igratuite împotriva 
noștri și astfel ei au 
învinși ! In condu

că sportivii fruntași

avertismente 
competitorilor 
fost declarați 
zie, consider 
din lotul de judo ne < 
că vor obține rezultate 
viitorul apropiat".

VĂZUTĂ DE
dau speranțe I 
atc bune in I

I
După etapa de miei 

o serie de aprecieri ale 
jocurile la care au fost

CAMPIONATE-COMPETIȚII
ALPINISM

NICIPIULUI
I). Competiția s-a 
masivul Bucegi cu .
28 de echipe din toată țara (peste 
80 sportivi). Clasament : 1. U-
niversitatca București și Grivița ro
șie București ; 2. Politehnica Timi
șoara ; 3. Universitatea Brașov și
Torpedo Zămești.

MU-ALPLNIADA
BUCUREȘTI (etapa 

desfășurat în 
participarea a

BASCHET turneele fi
nale ALE DIVIZII^ B. Câștigă
toarele seriilor diviziei B partici
pă, de astăzi pînă duminică (la Ti
mișoara) , la turneele de calificare 
în divizia A. Iau parte echipele 
Politehnica Iași, Medicina Tg. 
reș, Voința București, C.S.U. 
șov (la băieți), C.S.U. Galați, 
Pedagogic Tg. Mureș. Voința 
șov și Arhitectura București 
fete). Primele două clasate vor 
mova în ■divizia A.

B.

Mu- 
Bra- 
Inst. 
B ra

da pro-

I
' Crăcăleanu, I. Virag, I. Pistora, D. 

Scoleșl) 22,39; schif 4+1 rame: șc. 
sp. Timișoara (S. Darany, W. Giehl, 
R. Popescu, O. Arjoca + I. Fenesan, 
23,19 ; schlj 2 visle: U.T.A. (I. Turae. 
L. Bacoș) 24,53 ; schi! 2 f.c.: c.N.u. 
(IS. Unguritu, S. Jugănaru) 25,47 ; 
scTilf 2+1 : Șc. sp. nr. 1 Buc. (T. 
Sofletea, D. Cornel + S. Oprea) 
27,70 ; scliif simplu-. loan Nedelcu 
(binamo) 25,36.

CĂLĂRIE CAMPIONATUL DE 
CONCURS COMPLET. La Cluj 
a început etapa I a campiona
tului republican de concurs complet, 
ieri în prima zi dcsfâșurîndu-sc pro
ba de dresaj. Pe locul 1, Ia egalitate, 
s-au clasat Sorin Soveja (Steaua) cu 
Brad și Dumitru Roșea (C.S.M. Si
biu) cu Cerbu cu 30,4 p. Concursul 
continuă azi cu proba de -cros. (I- 
LESPUC — coresp.)

I
I
I
I
I
I

CLASAMENTELE COLGETERILOR
Situația ta clasamentele golgeterl- 

lor :
FEMININ : 40 goluri — Magda

Mikloș (Voința Odorhei); 33 goluri
— Aurelia Georgescu (Confecția) ; 35 
goluri — Dorina Stamatin („U“ Iași) ; 
32 goluri — Irene Oancea (Rulmen
tul Brașov); 31 goluri — Simona ArgLr 
(„U“ București); 30 goluri — Rozalia 
Soș (Mureșul Tg. Mureș):

MASCULIN : 41 goluri — Constan
tin Odae (Știința Bacău); 38 goluri
— Nicolescu (Dmamo Brașov) și
Palko (Minaur); 35 goluri — Voina 
(Steaua); 32 goluri — Cristian (Poli 
Timișoara); 30 goluri — Birtalan
(Steaua)

7 METRI!
Terenul care găzduiește în Bucu

rești cele mai multe întâlniri de di
vizia A este, fără discuție, cel de la 
stadionul Tineretului. Dar, paradoxal, 
el este și cea mai neospitalieră gazdă 
pentru fruntașele handbalului nostru. 
Zgura și-a pierdut de multă vreme 
culoarea și calitățile, plasele porților 
atârnă zdrențuite, tabela de marcaj 
a devenit inutilă din cauza absentei 
unui scorer, tribunele (și așa nein- 
căpătoare) sînt rupte și deteriorate 
de intemperii. în plus, problema ves
tiarelor a rămas tot nerezolvată, de-

să 
ca- 
A- 

minusuri

securi întâmplîndu-se ca o echipă 
aștepte ieșirea altei formații din 
bine pentru a se putea echipa, 
dăugînd la toate aceste 
distanța cam mare de la teren șî 
pînă la cabinetul medical, deci im
posibilitatea doctorului de servici de 
a interveni cu promptitudine în cazul 
unei accidentări și faptul că in par
tea cealaltă a stadionului un teren 
de handbal așteaptă cam de mult 
timp să i se facă retușurile finale, 
credem că am oferit Ministerului 
EducaȚiei și învățăminfcului suficiente 
argumente pentru o mai bună gos
podărire.

SEMNALE CRITICE CLASAMENTELE DIVIZIEI A
AGREMENTUL A FOST UI

TAT LA ISACCEA? Anul tre
cut, competițiile cu caracter de 
masă au fost organizate la 
Jsaccea într-un număr atît de
ntare, incit se puteau socoti pe 
degetele de la o mină... De ce, 
oare, această situație, cind în 
localitate există numeroase ba
ze sportive si dorința cetățeni
lor de a practica exercițiile fi
zice ? Probabil că lipsesc ani
matorii sportului la nivelul 
organelor de resort care ar pu
tea, de pildă, să repare pista 
de popice din parcul orașului 
Si să inițieze mai multe acțiuni 
sportive..;

IN CIUDA UNOR SUCCESE 
ALE SPORTULUI DE PER
FORMANȚA, materializate prin 
cîteva medalii obținute de ca- 
iaciștii și canoiștii de la „Ră
săritul". sportul de masă din 
Suîina ește foarte sărac în ac
țiuni. Risipirea forțelor, exis
tenta doar pe hîrtie a asocia
ției sportive „Albatrosul", func- 
ții-cheie neacoperite printr-o 
activitate rodnică și pasionată, 
lipsa inițiativelor — iată cîteva 
dintre explicațiile acestei situa
ții pe care o dorim cit mai ou- 
rlnd de domeniul trecutului 
(Pomplliu COMȘA— coresp.).

organiza, înccpind din toamnă, 
un campionat de cros ai elevi
lor, cu faze pc clase, școli, in- 
terșcoli și sectoare. Este o ini
țiativă lăudabilă, care — nădăj
duim — va fi în măsură să 
contribuie Ia relansarea alergă
rilor de eros cu mari mase de 
elevi și eleve.

In întunpinarea acestui cam
pionat și. într-un fel, pentru 
pregătirea lui ar fi de dorit ca 
— așa cum se petrec lucrurile 
în cîteva sectoare (1, 4, 5) — 
la nivelul fiecărei școli gene
rale, al lipeelor și școlilor pro
fesionale, cadrele didactice de 
specialitate, comitetele U.T.C., 
să organizeze crosuri de masă 
cu caracter experimental, în 
acest trimestru și în vacanța 
de vară. Cu alte cuvinte, în 
întîmpinarea viitorului campio
nat de cros al elevilor bucu- 
reșteni, orice inițiativă în spri
jinul celei mâi accesibile probe 
atletice va fi binevenită...

După cele 7 etape desfășurate pînă 
acum in divizia A de handbal, clasă
ritentele au următoarea configurație:

FEMININ, Seria I
1. Univ. București 7 5 2 0 101— 74 12
2. Confecția 7 4 3 0 88— 68 11
3. I.E.F.S. Buc. 7 4 2 1 70— 60 10
4. Voința -Odorhei 7 2 3 4 71— 80 5
5. Rulmentul Brașov 7 10 6 69— 92 2
6. Mureșul Tg. M. 7 10 6 80—105 2

Seria a n-a
1. Univ. Tim. 7 6 14 100—79 13
2. Textila Buh uși 7 4 i:l 83—61 9
3. Unjv. Iași 7 3 2 2 75—71 8
4. Constr. 'Timiș. 7 3 1 3 69—68 75. Rapid Buc. T20 £> 72—92 46. C.S.M. Sibiu 7 0 1 6 45—82 1

MASCULIN . Seria I1. Steaua 7 7 0 0 140— .91 14
2. Dinamo Buc. 7 6 0 1 94— 66 12
3. Ihdep. Sibiu 7 3 0 4 106—134 64. Știința Bacău 7 2 0 5 104-101 45. Univ. Cluj 7 2 0 5 102—119 4«. A.S.A, Tg. M. 7 10 6 91—126 2

Seria a Il-a
1. Minaur B. M. 7 6 0 1 111— 99 12
2. Poli. Timiș. 7 5 11 113— »3 11
3. Dinamo Bv. 7 4 12 98— 9
4. C.S.U. Galați 7 3 0 4 93—102 6
5. Univ. Buc. 7 10 6 74— 86 2
6. C.S.M. Reșița 7 10 6 9&-117 2

INIȚIATIVE PREA TIMIDE... 
Așa pot fi caracterizate acțiu
nile pe care unele școli și eec- 
toarc ale Capitalei le întreprind 
în direcția reînnodării tradiției 
crosurilor de ihnasă cu partici
parea pionierilor și elevilor. 
Inspecioratu) școlar al Capita
lei, în colaborare cu C.M.E.F.S. 
(prin comisia de atletism), va

DEOCAMDATĂ, CODAȘE... 
în comunele și satele județului 
Ilfov sportul de masă a cunos
cut în ultimul «n o frumoasă 
dezvoltare, ca urmare a aten
ției sporite acordate de către 
asociațiile sportive acestei ac
tivitate Mai există, insă, și ră- 
mîneri in urmă, asociații spor
tive codașe care ara dori să le 
vedem cit mai grabnic trecute 
în rindurile • evidențiatelor. Ne 
referim la „înfrățirea" Jilavele, 
„Fulgerul" Fierbinți, „Victoria" 

Tînganu (pomuna Cernica), „Vic
toria" Obedeni și „Sabarul" Do- 
breni (comuna Vărăști), „Viito
rul" Vidra și „Lumina" Fru- 
mușani. Cam lungă lista...

CAIAC-CANOE
TULUI«.
s-a 
tru 
be de <500 
tineretului,
I, și a Il-a. Cîteva rezultate : 
NIORI : K 1 
1:55,0 K 2 — 
(D) 1:42,0, “ 
2 J02.0 : ---
cu (Olimpia) 2:00,0, < 
gureanu (D) 2:11.0 ;K1 - ---------- -

2:02,0,
2:11,0, 
raschiv (D) 
tru țel — D.
JUNIORI II : 
(C.S.Ș.) 2:00,0.
(Ol) 2:30,0, ”g ——•---
v'intllă — A. 
feul a revenit 
narnp, care ; 
mare număr '

„CUPA TINERE-
Pe lacul Herăstrău 

desfășurat concursul pen- 
„Cupa Tineretului", cu pro

ra rezervate seniorilor, 
juniorilor de categoria 

  ~ ....... SE- 
— N. Ursu (Dtaamo) 
F. Foldi — St. F&ldi 

.CI — V. Calabiciov (D) 
TINERET : K 1 — F. Nițes- • 

_' . . . C1 — Al. Un-
(D) 2:11.0 ; JUNIORI l :

Al, Grădișteanu (Șc. sp. 2) 
C1 — I. Văduva --------

JUNIOARE I : K 1 — 
--- 2 :27,0, K 2 —

Găinescu (D) 
K1 — M.
C1 — M. L 

JUNIOARE II :
Gliebauer (Ol.) 2:24,0, K2 — A. 

Zota (D) 2:44,0. Tro-
: sportivilor de la Di- 
au 
de

CANOTAJ
REPUBLICAN 
campioni : 
<4-1 vîsle :1 ■ —

(C.S.Ș.)
- L. Fa- 

Fl. Pe-
) 2:09,0 ;

Moșoiu
Dumitri u

K 1 —

totalizat cel mal 
puncte.

CAMPIONATUL 
DE FOND, iată noii 
JUNIOARE : schif
Șc. sp. Timișoara 

<Rodica nași. Maria Rakici, 
.Ingeiborg Adam. Mariane Pian
4- Rozeta Coman) 16,26 ; schif 2
f.c. : Șc. sp. nr. 1 Buc. (Cornelia 
Răduțiu, Magdalena Crețu) 18,33 ; 
schif 2+1 : Metalul (Olimpia Bălăci, 
Mariana Sîrbu 4- Elena Vasilescu) 
19,31 ; schif simplu : Sigrid Lidolt 
(Voința Timișoara) 18,13.; JUNIORI: 
schif 4 vlsle: C.F^R. Timișoara (A.

IN DIVIZIA B
BASCHET

în ultima etapă a diviziei B la 
baschet, au tost Înregistrate ur- 
mLoarele rerultate : MASCULIN : 
Voința Zalău — Medicina Tg. Mu- 

(14—38), A.S. Universi- 
— U.M. Timișoara 86— 
A.S.A. Bacău 
88—53 (32—22).

Sănătatea Satu

reș 35—75 
tară Sibiu 
(W (44—33), 
trlca Fieni 
Oradea —
58—47 (29—17). C.S.U. Brașov — U- 
niversltatea Craiova 96—no (49—36); 
FEMININ î Metalul Salonta — Inst. 
Pedagogic Tg. Mureș 61—76 (27—41) 
— joc excelent practicat de mu- 
reșence care s-au calificat în tur
neul de baraj pentru divizia A ; 
Voința Oradea — Știința Mediaș 
31—36 (16—15), C.S.U. Galați — To- 
mistex Constanța 51—49 (27—29),
Moldova Iași — Constructorul Ga
lați 39—59 (16—31), Constructorul
Arad — Rapid Deva 88—41 (37—15).

RUGBY

Elec- 
Crișul
Mare

lată eîteva din rezultatele înre
gistrate to divizia B de rugb.v : 
Constructorul Buzău — Ancora Ga
lați 58—4, Olimpia București — 
Tânărul Petrolist Ploiești 7—0 
(meci întrerupt în <nin. 35 deoare
ce jucătorii pleieșteni N. Barbu șl 
I. Stămate au -refuzat să părăseas
că terenul după eliminarea lor din 
joc de către arbitru)« Constructorul 
București ~.-'~ 
(echipa Oțelul nu 
Dacii Sibiu — C.F.R. Brașov 
Precizia Săcele — Șc. sp. 
șoara 62—0. Ș.N. Oltenița — 
nautica București .23—3, 
Constanta — Albatros Eforie Snd 
10—15. Chimia II Năvodari — Con
structorul Constanța 8—8. C.F.R. 
Constanța — Farul n Constanta 
24—6, Ideal Cernavodă — Șc. sp. 
II Constanța 16—6. Cimentul Medgi
dia — I. T, Constanța 10—3.

O țelul București 4—0 
s-a prezentat), 

*—13, 
Timi- 
Aero- 
Dacia

MODELISM
INTERNAȚIONAL 
MICROMODELE. 
astăzi, la SLănic-Prahova. La 
interesant concurs — în care 
evolua, timp de trei zile, la 
ădinciine, în mina de sare

CAMPIONATUL 
,rlNDOOR‘ 

întrecerile
DE 

încep 
acest 

se va 
120 m 

Slănic 
— vor ii prezenți sportivi mode- 
liști din Cehoslovacia, Ungaria, ~‘ 
tenia. Bulgaria și România.

Po-

I
I
I

MOTO
PUBLICAN DE 
REGULARITATE, 
te lor românești,

I
RE-

Ș1
CAMPIONATUL 

rezistența 
rezervai motore- 

începe "astăzi, 
jurul orașului Tulcea, pe un 
seu de 653 km, Împărțit in 
etape.

in 
tra- 
trel

I
I

RUGBY CAMPIONATUL
VIZIEI A. La Iași, Politehnica a 
Intîlnit pe Știința Petroșani, Intr-o 

contind pentru etapa a 
Meciul s-a terminat la 
0—1). (D. DIACONESCU
jud.)

partidă
. țEVHl-a. 
egiiliitate : 
— coresp.

TENIS

DI- I
I

CAMPIONATUL PE 
ECHIPE. în divizia A, seria a H-a, 
jn Capitală au avut loc urjmătoa- 
rele întilniri ; C.S.U. Conslrucții- 
Cemstructorui Hunedoara 15—2. 
Citcva rezultate : Gh. Boagh? — 
C. Hărădău 6—1, 6—2 ; Florica Bu
toi — Lunela Orășcanu 6—3, 6.—o : 

. -.FIotm^i Butoi — Paraschiva Geor
gescu 6—3. 6—3 ; C.S.U. Construc
ții Electrica Timișoara 14—3. 
Cîteva rezuLtate : M. Russu — 1. 
Spătaru 3—6—0, 6—1 ; Gh. Boa- 
ghe — I. Spătaru 6—1. 6—3 : M. 
Rusu — R. Attl 6—4. 6—4 : Flori ca 
Butoi — -Georgeta Guga 6—o. 3—6.
6—0 ; Florida Butoi — Doina Sir- 
bu 6—0, 6—2.

I
I
I
I
I
I

„CUPA FELIX“
ia „vinătoare de vulpi

I
Timp de două zile, in pădurea din 

jurul boilor .1 Mai**, s-o desfășurat 
concursul interjudețeon de „vinătoore de 
vulpi", dotat cu „Cupa Felix", la care au 
participat radioamatori din județele Pra
hova, Sălaj, Sotu Mare ți Bihor. Apro
ximativ 40 do concurent" leat startul 
pentru depistarea celor cinci „vulpi" In
stalate in desișurile pădurii.

Le categoria aparatelor care lucrează 
pe banda de 3,5 MHZ a ciștigat Ștefan 
Ol ah (Sălaj) la băieți și Ecaterina Biro 
(Bihor) la fete.

La categoria 144 MHZ, primii s-au 
clasat loan Mierluț și Irma Boer, ambii 
din Bihor.

„Cupa Felix" a fost atribuită echipelor 
Bihor (le 3,5 MHZ) ți Prahova (la 144 
MHZ).

Iile GHIțA — coresp. județean

I
I
I
I
I
I

DERB
„Derby-ul de pe stadLo: 

șoseaua Ștefan cel Mare î 
un joc disputat, dar mai 
sens unic, între formația l 
apărarea Universității 
Față de nivelul celor don 
am așteptat, însă, mai m 
ele sub aspectul tehnic : 
cular. S-au greșit multe 
ambele părți, iar echipa < 
pus prea mult accentul 
distructiv.

Tn pofida netei superior 
toriale, Dinamo a realiza 
victorie Ia limită pentru c 
zat de acțiuni individuale

O REPRIZĂ N
Caracteristica principală 

ciuiui Steagul roșu — C.S 
ța a fost prestația modes 
lor două formații în prim 
și revenirea puternică, d 
pauză, a brașovenilor, per 
timp în care aceștia au 
acțiunile, combînînd varia 
front larg de atac. Deși 
cat destul de combativ, 
ardoare, nu s-a depășit ni 
limita regulamentară. O 
presie a lăsat brașoveani 
jucător neobosit, ambițios

EXTREM EL
.jln primele 45 de minut 

cat foarte mult timp li 
Jiului. înaintașii Politehnii 
voluat confuz, din care c<' 
periclitat poarta apărată 
Gabriel. Cele două extrei 
și Ailoaiei, au jucat slab, 
dintre ei nefiind capabil 
situații din care să se 1

După pauză, aspectul r 
jocului a rămas același :

NU E
..C.F.R. șl Sportul stud< 

etalat un joc tipic pen 
echipe sub presiunea reti 
străduințe, bunăvoință de 
și de alta, realizări ciui 
de o Încărcătură ne-rvoas. 
tă. însă, din fericire. Ogli: 
tei tensiuni reale 
doială 
nalty-ului 
neșansă l 
ieșiiea din joc 
Gadja. Fără 
cat fără o 
travaliul lor

a fost 
ratarea copilăroase 

de către Țegea 
a C.F.R.-ului a

_ a lui A 
Adam, gazdei 
idee bine 
nereușind să

PUBLICUL
„Meciul de La Ptoieșli a 

slabă factură tehnică. In 1 
avut dese întreruperi din 
durităților comise de jucă 
belor echipe, care n-au i 
n-au vrut să înțeleagă că 
respectate nu numai sar 
joc date de antrenori, ci 
plina în timpul jocului, 
însă, cu satisfacție faptul 
cui ploieștean s-a dovedit 
neral — sportiv, nelăsint 
citat de fazele fierbinți 
negativ) ce se desfășurau 
In ce-1 privește pc arbitri 
dovedit unele scăpări, api 
a știut să țină în mină a< 
dificil de condus, meri tind 
(GH. PRODEA)

N.R. Una din ,,scăpările* 
bitraj la care se referă c

• OLTEANU — SUSPEND 
ETAPE, TROI — MUSTRĂRI 
cazurile discutate aseară ir 
Comisiei de disciplină s-au 
și cele ale jucătorilor piteșten 
și Troi, care au fust elimini 
teren, etapa trecuta, în m< 
la Ploiești. Olteanu a fost s 
două etape, iar Troi a prii 
trare

• S. C. TULCEA ARE UI 
ANTRENOR. Echipa 8. C. 
are un nou antrenor, în pers

BAZINELE DE ÎNOT ALE CAPITA
(Urmare din pag. 1)

zine (ccl de 25 m) umplut cu apă 
Tovarășul Ațanasie 
responsabilul bazei,

cristalină. 
Meiicescu, 
ne-a atras însă atenția că princi
pala realizare (între sezonul tre
cut și cel în pragul căruia ne 
aflăm) o constituie instalația de 
nocturnă cu care a fost dotat ba
zinul de 50 de metri. Intervenind 
în discuție, fastul campion și re
cordman al țării la 100 și 200 m

ACTUALITĂȚI DIN SCRIMA
cu OtN’DUL LA CAMPIONATELE

MONDIALE ce vor avea loc intre 
16—28 iulie, la Grenoble, fruntașii 
scrimei noastre desfășoară o vie ac
tivitate de pregătire Și de verificare 
ta diferite competiții importante. Sta)- 
bătă și duminică i-a:n putut .urmări, 
la București, pe specialiștii floretelor 
constatind, cu acest prilej, că ofen- 

’ siva tinerel generații a devenit mai 
viguroasă. In proba masculină acest 
aspect a fost mal evident decît ta 

, proba feminină unde „vechea gardă" 
a avut 4 reprezentante ta finală. A 
lipsit. totuși, dintre ele experimen
tata Ana Pascu, eliminată in „sfer
turi" (ea și Tiu) în urma eșecurilor 
(ta limită) suferite in fața tinerelor 
Elena Pricop și EUsabeta Doară.

O DEOSEBITA IMPRESIE au pro
dus spadasinii noștri (C. Bărăgan, A. 
Pongraț, AI. Istrate și P. Szabo) la 
Innsbruck unde au cîștigat turneul 
patrulater dispunînd clar (10—6) de 
actuala campioana mondială a pro
bei, R.F. Germania deși aceasta a 
aliniat cea mal bună formație : cu 
J. Helm, J. Peter și M. Belw din 4-ul 
cîștigăior la C.M, — 1973 și cu marea 
lor spjeo-'ânță Al. Puscli, medaliat cu 
argint la ^mondialele'* de tineret și 
în turheul Spreafico. Cei mai eficace 
dintre trăgătorii noștri — ne-a spus 
la înapoiere, antrenorul lor C. Ste- 
lian — au fost Bărăgan, Pongraț și 
Szabo cu cite 3 v. Al. Istrate a „de
marat" mai greu, ca și întreaga e- 
chipă care, ia primul me-ci, a învins

la limită echipa Austriei. Pentru a 
Înlătura acest neajuns, antrenorul 
intenționează să schimbe „formula 
încălzirii". In turneul Individual, cea 
mai bună comportare a avut-o P. 
Szabo, clasat pe locul V (Intr-o fi
nală de 8) cu 4 v și care dacă nu 
pierdea ultimul său asalt (cu 4—5 la 
Aneh — Luxemburg) ar fi susținut 
Un baraj pentru primul loc eu engle
zul iBelson, ciștifiătorul „Trofeului 
Maximilian". O bună cbmpdrtară a 
avut și oelălalt tiuăr al lotului? L. 
Angblcseu. eliminat — după' baraj 
în semifinale. Tot pînă în semifinale 
au ajuns Istrate șl Bărăgan. în timp 
ce Pongraț a părăsit competiția în 
4-imi de finală.

bras. Alexandru Sclimaltze 
antrenor al înotătorilor 
Școala sportivă nr. 2, a 1 
precizeze că instalația de 
nă îi va fi de un mare 
deoarece va permite pre! 
programului de antrenante 
seara tîrziu, precum și 
zarea unor concursuri la < 
atractive pentru public. 1 
am notat hărnicia cu ci 
muncește pentru finisarea 
rilor de reamenajare și cu 
bazinelor, ceea ce garantea 
psetarea angajamentului 
ziua de 15 mai toate cele 
bazine să fie puse la di 
înotătorilor de performantă 
piilor care, după lecțiile 
țiere ținute în timpul ie 
bazinul „23 August", au 1 
lecționați în secția Școlii 
ve nr. 2, precum și a par 
ților la 
înotului 
coincide 
elevilor.

La celelalte bazine. Dint 
Rapid, am înîtlnit aceeași 
pare pen tiu asigurarea co 
optime de pregătire a în 
lor si poloiștilor. La Dinai 
zinul era deja umplut, i 
Giujești lucrările de faian 
aflau în toi. ele urmînd 
încheiate peste cîteva zii

cursul de învă 
a cărui inaugur; 
cu vacanța de ’



r. 27 A DIVIZIEI A

OBSERVATORII FEDERALI

GÎNDURI ALTRUISTE -T

arcuri a Diviziei A, vă prezentăm mai jos 
'.le observatorilor federali în legătură eu 
t delegați.

BY-UL ...NEONORAT
bonul din 
a prilejuit 

ai mult în 
gazdă și... 

Craiova, 
ouă echipe, 
mult de la 

și specta
te pase de 
i oaspete, a 
ul pe joc
iorități teri- 
zat doar io 

că a abu- 
le ca și de

centrările înalte la ,., angajament4*. 
Unicul gol, al victoriei, a fost în
scris la «o asemenea fază, dațu tre
buie spus, cu largul concurs al 
fundașilor centrali, care n-au in
tervenit, ca și al portarului Manta 
care n-a calculat bine încercarea 
de intercepție.

Demn de subliniat jocul foarte 
bun prestat de diiumwviștii G. San
du și Dinu. Nu trebuie omis, fireș
te, nici faptul că Universitatea Cra
iova a fost handicapată în această 
partidă de lipsa ambelor sale aripi 
Marcu si Țarălungă*. (VALENMN’ 
STANESCU)

..FĂRĂ RĂDUCANU, PUTEA FI 3—0 LA PAUZA !”
„Răducanu a fost In zi foarte

feuna, altfel putea fi 3—0 la pauză
pentru A.S. Armata, 
hențului în careu 
Marin în min. 41, 
fost vorba de trn 
și de 
cizia

Rapjdiștii
mult după pauză,
vîntului,

In privința 
c nils de FI. 
consider eâ a henț involuntar 

de ae.țnd cu de-
min. 

de 
aceea sini 

azbiteului.
au construit ceva mai 

avîna avantajul 
clar h-au tras un șm pe

poartă, singurul fiind consemnat 
in prima repriză ; ei nu au știut 
să forțeze egalarca în .rața 
adversar inhibat psihic in 
In privința golului marcat 
Marin în min. 86, singura greșeală 
a arbitrului Hainea este că — 
rat faultul rapidlstului cu/ oarecare 
intirzierc. Dar a precedat corect, 
neacordînd golul!.... (GH. BAN- 
CIU)

REGISTRU TACTIC SĂRAC,.,
Chit — ..U- Cluj a fost 
bun. desfășurat în limitele 

arbitrat corect și au- 
Băcăuanii au atacat mult 

dar haotic, .și

MODESTĂ. ALTA FOARTE BUNĂ
ilă a me- 
C.S.M. Reși- 
destă a ce- 
rlma repriză 

de după 
perioadă de 
au limpezit 
ri-at, pe un 
ieși s-a ]u- 
\ cu multă 
nici o clipă 

) bună im
anul Papuc, 
ios, cu o

tehnică mulțumitoare, care l-a în
locuit cu succes pe titularul Gydr- 
fi, accidentat in meciul cu Steaua. 
■Excelent portarul reșlțean ‘Constan
tin salvatorul unor slUiații foarte 
critice. L-am notat cu 9 pe arbi
trul A. Plrvu, prompt, tot *imtxul 
pe fază. El s-a orientat foarte bine 
în min. 26 clnd Gher.gheli a fost 
contrat la minge de Ologeanu. In 
interiorul -suprafeței de pedeapsă 
și, cu to-ate insistențele jucătorilor 
brașoveni. n-a acordat penalty 
(MIHAI BÎRSAN).

„Sport 
un meci 
sportivității, arbitrat corect și 
toritar. Băcăuanii au atacat 
în prima repriză, dar haotic, 
foarte mult în a doua parte a jo
cului. eînd își puteau 
avantajul. CCle 21 de 
pediate spre poarta lui Lăzăreanu 
și marele număr de comere (13—1) 
sînt elementele concrete ale su
periorității teritoriale a echipei an
trenată de C. Rădulescu. Au plăcut 
însă și contraatacurile clujenilor 
foarte clare șl destul de dc.'Icu-

mări ușor 
șuturi ex-

ELE GAZDELOR, TN DEFICIT
Kw te''
L

ir

unui 
final, 

de FI.
a fluie-

nute s-a ju- 
în terenul 

micii au e- 
cauză n-au 

;ă de Ion 
treme, Incze 
b, nici unul 
ii să creeze 
» înscrie.

general al 
și : Politeh

nica a continuat să domine, chiar 
mai autoritar decît in prima parte. 
Dar, de astă dată, înaintașii au 
fosi mai insistent! In fazele de fi
nalizare, au șutat mai mult ș« 
mai precis la poartă reușind, spre 
final, să înscrie. Acest aspect al 
jocului se datorește șl faptului că 
jucătorii din Valea Jiului au prac
ticat un Joc defensiv pe tot oar- 
cursul partidei". (FC. DUMITRESCU).

E UȘOR FĂRĂ ADAM !
l -

i. 1
/•

tudențesc au 
pentru două 
retrogradării: 
de o parte 

ciuntite însă 
oasă, struni- 
Jglinda aces- 
>st fără în- 
sască a pe- 
gean. Marea 
a fost însă 

. Adam și 
Ldele au ju- 
e conturată, 
să se cana

lizeze pe cele mai sigure soluții 
de finalizare. Totuși, feroviarii au 
izbutit un lucru, realizat mai .slab 
de .alte formații : anihilarea coor
donatorului din echipa adversă. 
Chihaia, prin marcajul strict prestat 
de Mihai.

Sportul studențesc a folosit o 
tactică adecvată : apărare organi
zată, temperarea ritmului partene
rei de întrecere. în fața careului 
propriu. contraatacuri periculoase, 
sprijinite de viteza considerabilă a 
lui j^eșeanu". (CQLOMAN BRAUN- 
BOGDAN).

t NU S-A LASAT INCITAT
i a fost de 
a plus el a 
din cauza 
iicătorii am- 
i înțeles sau 
că trebuiesc 
sarcinile de 
ci și disci* 
11. Remarc, 
1 că publi- 
t — în ge- 
indu-se in- 
L (în sens 
u pe teren, 
tru, deși a 
apreciez că 
acest meci 

ud nota 8".

ile“ de ar- 
observaxo-

rul federal al meciului de la Plo
iești. pentru -care și noi am scăzut 
arbitrului o stea, a fost nesanc- 
ționarea acelui fault comis în min. 
60 asupra fundașului central pi- 
teștean Vlad, ceea ce a dus ime
diat la faza din care gazdele au 
marcat golul al treilea șl apoi la 
aeda izbucnire necontrolată a lui 
Troi, care l-a insultat pe arbitrul 
Moarcăș. Fără a urmări să acu
zăm ieșirea nesportivă și suirrin- 
z&toare a lui Troi — care se află, 
după eum se pare, la piima aba
tere de acest gen — am reamintit 
aceste lucruri tocmai pentru a 
sublinia încă o dată cît -de mari 
și nedprite implicații poate avea 
uneori o — aparent — banală gre
șeală de arbitraj, un fault oare
care nesaneționat la timp. (C. 4.).

ȘTIRI
ttJAr doua
JtE. Printre 
în ședința 

au numărat 
ibeni Olteanu 
lin a ți de p®. 
meciul de 

•st suspendat 
primit mus*

UN NOU 
, C. Tulcea, 
persoana lui

ALEI
ltzer, acum 
>r de la

Paul Niculescu. Hotărîrea a fost a- 
dopvaij lunea trecută, în ședința Bi
roului secției, care J-a eliberat de 
la conducerea tehnică a formației pe 
fostul antrenor, Vasile Copil.

• MIERCURI, la Tîrnavo s-a dis
putat întilnlrea internaționala, dintre 
selecționatele Diviziilor B din Bul
garia și România. Victoria a revenit 
fotbaliștilor bulgari cu scorul de 
2—1.
• DUMINICA. CUPLAJ PE „M AU

GUST". Meciurile programate în Ca
pitală, în cadrul etapei a XXVUI-a 
a Diviziei A. se vor disputa în cu
plaj, pe stadionul „23 August". In 
deschidere, de la ora 17. Rapid va 
întâlni pe Petrolul, iar în meci ve
detă (de la ora 111.45) Sportul stu
dențesc va evolua in compania fot
baliștilor de la U.T.A

loass. Dacă cei trei um țață, ar 
fi fost mai mult sprijiniți, de mij
locași, forța ofensivei oaspeților ar 
fi crescut simțitor. Neplăcut 
prins insă incapacitatea 
două echipe — cu jucători: 
loare in rândurile lor 
schimba registrul tactic in 
ție de momentele 
mare a celor două 
înd
ale
din
CU)

a «ar
celor 

de va- 
de a 
func- 
mizajocului,'

puncte dintmu- 
aceaslă natură 
și Universității

veleitățile de
Sport Clubului
Cluj". (VICTOR STANCULES-

&
.>/

<4-

CSI

!•«

> ••
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Duel pentru balon între Dinu ți Niță. Fază din părtida-derby 
a etapei trecute (Dinamo — Unțv. Craiova 1—0)

Foto : Ilragoș NEAGU

i g ’>■ î:
Se pare că meciul c£l .jnai 

frumos al acestei săptămîm ■ cu' 
trei etape, Steaua — Sportul, 
l-am scăpat, în calitate^ țșoap-, ■,..... ...... ....
tră de telespectatori. Am aVțiț. două pariuri în care „luasem" 
parte însă de cele dfeiră" dw^ 1 Cratova și meci nul în meciul 
pyuri ale Craiovcl, care pot 
‘spune. ■ m-au; i ' ' ' '
.Constanța, liderul —-pv 
•l-am dat cu ochii închiși — ___________ _ __ ____  ____
cafljptopi; din prirpa iișițppâr.ia) rgtJ;,i;mo dintr-un nostim masochism: 
tw^lui ,^ mi ;șra păript.pUj,țptol(;,|,,,am fi fericiți dacă am pier- 

le...“, mi-au spus domniile lor, 
iată-i fumîndu-mi neferi- 
țigările ! Să nu aibă parte

azi — va da in Europa peste 
echipe care vorbeasc această 
„italiană" mai bine decit ea ? 

. Mă întreb așa — plătind, vei.

cu Dinamo... Nu mai spun că 
intrigat.. Lacei care-mi iau pachetele de 
—! ipe carellAigări sînt vajnici suporteri 

.— -.i — cnaioveni care „au luat" Dina-

depășit de miză .'.și UiLuWtrt • ;.d:
Tie. rF-.'C. Constapța v«bMprMW<a> . dar 
zi .mare.' culminînd cu is®AuF.' eiți 
acela de neuitat.wn ioisoon : 
marcat de la can i •/;■-’• i. ■ __ 
țru, dar craiovenji 
au jucat cu picioa
rele legate și si> 
forați. La Bțiejâ» j y", 
rești, cil ’ Dinamol ' 
ccHipa- s-a ținut 
mai ’hițîe în șa, ă 
manifestat c&tyi ’ ee 
numim voință, dar , _ ___ ____
ceea ee a vrut a. _
fost puțin și cam 
tras do păr. Voin- • ’ 
ta nu a asigurat inspirația. • mult deeît 
Fiindcă Dinamo .putea fi și tre- . murit... 
buia „luat La întrebări" mult 
mai serioase. Dinamo e, îritr-a- 
devăr, uzată, deși calitatea va
lorilor ei încă impune, ansam
blul însă e lipsit de rtfcfrp 
forță, motiv suficient ca'o echi
pă ce țintește pe drept la titlu 
s-o privească fără nici o tea
mă, angajindu-se în joi'-și nu 
in noroc sau nenoroci să răsară 
(sau nu), busuioc... N+a? ieșit 
busuioc, n-a ieșit nici / meciul 
acela nul, „italiana" C 
de care ni se tot vorbește _____
de-au început să creadă, șț. ann „lează 
trenorii în această limbă gira
nte, nu mi se pare deloc . & 
cită pentru o echipă care ‘

n n

de 
mari 1 
sincer 
ia un 
nutul 
e-a luat nouă, pro
gresiștilor. dumini
că. după cum îhi 
s-a plîns un frate' 
la telefon...

— Nu-i nimici 
răspuns, la 
noastră am 

—‘ iriai \
n-am

nefericiri mai
— le-o urez 
să nu li se 
meci în mi- 
94, cuim nj

i-am 
viața 
pierdut noi 
un punct și

Și spunîadu-î aceste 
rupte din suflet, la cine 
gîndit, 
dkrt în fața ochilor ? Onoul 
nostru de la „Steaua" — Viore! 
Năstase, cel ce-a dat trei goluri 
duminică, 
a fost al 
din pasa 
la hochei 
decisivă...

vorbe, 
m-am 

cine mi-a apărut ime- 
în

deși cel mai 
patrulea, cel 
lui, dar nu 

să se onoreze 
„Băiatul"

• mai spunem încă așa —

frumos 
marcat 
sintem 

pasa 
să-i 

—.. ................. ....„ doar
Craiovej •, ia un gol de preferatul meu 
ț .. : Bălan — și inima mea pendu-

1—u între cei doi, cu ușor
avantaj Năstase, mărturisesc.

__ __ ___ ,_ _ căci sînt vreo cîțiva ani ■•de 
multe alte calități, dar riu“ cred ’ cînd cred în el și dacă nu el, 
că e poliglotă._________________ '

Mi-ar place s-o aud vorbind’1 
pe limba ei, căci ce ne facem 
dacă Oblemenco și ai lui ciștloi’ 
gînd „italienește" campionatul 
— așa cum am convingerea și:

fi

e

măcar eu, suporterul, aș ițțc- 
rita o recompensă ca altruist 
ce mă aflu. ei;,.;.

BELPHEGOR

MARGINALII LA CAMPIONAT
i' ’/ 1■’ b • , U II,’ : .: ■; . .;
(Urmare din pag. 1) „■ .

lismcnl. Balață ,a. foșț lăsat. pe 
bună dreptate, acasă, pentru cu 
înaintea partidei de la București
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ADVERSARII REPREZENTATIVELOR NOASTRE
PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI

prezentare a pro- 
patru reprezenta- 

care a mai

lară o sumară 
gramului celor 
Live pentru perioada 
rămas din 1974. E vorba de jocu
rile perfectate pentru sezonul de 
primăvară, de cele confirmate 
pentru cel de toamnă, ea și de 
proiectele de 
gramului.

completarc

A. Prima 
București

bici-

ale pro-

întilnire, 
cu selec- 

din lot 
diminea- 

această 
organiza

• ECHIPA 
la 29 mai, La 
țtonata Greciei. Jucătorii 
vor fi convocati pentru 
ța de 27 mai. Pînă la 
partidă, nu sc va mai 
vreo convocare a lotului A. Al 
doilea meci al sezonului, la 5 iu
nie, cu echipa Olandei, la Amster
dam. Reunirea Ibtului. la 3 iunie, 
plecarea spre Olanda avînd loc in 
aceeași dimineață. Ultima partidă 
a sezonului, la 23 iulie, probabil 
la Constanța, cu reprezentativa 
J aponiei.

In sezonul de toamnă există un 
singur meci stabilit, la 13 octom
brie, la Copenhaga, cu reprezenta
tiva Danemarcei în preliminariile 
„Campionatului Europei". Se duc,

in aceste zile, tratative pentru 
perfectarea a 1—2 meciuri înaintea 
întâlnirii eu unsprezecele Dane- 
mareei.

• LOTUL PÎNA LA 33 ANI. 
Pentru aceasta primăvară nu mai 
e prevăzut nimic in activitatea 
oficială a lotului „speranțelor" 
deși aoest lot a avut cel mai res- 
trins program de contacte interna
ționale și s-ar fi cerut cîteva ve
rificări pentru jucătorii ce vor a- 
borda in toamnă competiția oficia
lă rezervată selecționatelor din 
categoria sa de vîrstă de pe con
tinent. Pentru toamnă — la 25 
septembrie — e prevăzută întîlni- 
rea cu echipa Poloniei iar la 12 
octombrie cea cu echipa Dane
marcei» start în campionatul euro
pean respectiv.

• LOTUL PÎNA LA 21 DE 
ANI. Are două jocuri în sezonul 
de toamnă. Primul, la 25 septem
brie cu selecționata corespunzătoa
re a Poloniei, al doilea, la 16 oc
tombrie cu aceea a Italiei

• LOTUL REPREZENTATIV 
DE JUNIORI. Va fi, primul, che

. mat la startul unei probe oficiale, 
Turneul U.E.F.A. care va avea loc 
■in Suedia, intre 21 mai și 3 iunie. 
Pentru aceasta, de ieri a fost' reu
nit la București un lot lărgit, al
cătuit din : Lung (Victoria Cărei) 
și Moraru (Metalul București) — 
ixjrtari ; Cotigă (Progresul Brăila), 
Agiu (Steaua „23 August")^ Popa 
și Elisei (Liceul de fotbal 
Boidici („U“ Craiova) și 
(Rapid) — fundași ; Leac 
Arad), Huriol („U“ 'Cluj).
(Minerul Baia Mare), Augustin 
(Dinamo), Dumilriu (Rapid), Dra- 
gu (Progresul București) — mijlo
cași ; Surenghin (Steaua „23 Au
gust"), Pițurcă' („U" Craidva), Gro- 
su (Sportul studențesc), Popescu 
(Liceul „Mihai Viteazul"), Vrîn- 
ceanu (Dinamo)’ — atacantă Din
tre aceștia, 16 vor face deplasarea 
in Suedia.

Programul reprezentativei noas
tre do juniori, în cadrul grupei A 
din turneul final, este următorul : 
22 mai — cu Finlanda ; 24 mai — 
cu Islanda și 26 mai — cu Scoția. 
Prima clasată din grupă se califi
că în semifinalele turneului. Pen
tru restul anului, urmează ca pro
gramul să fie stabilit în săptămî- 
nile care vin.

Bacău), 
Negroid 
(Unirea

Sabău

șă se afle că lucrurile îiu slan 
chiar așa, că Bălăci avea drept 
tie joc. Motivația? Există o indi
cație ,că, in asemenea 
rări, cartonașele galbene 
iau in considerației

Credem că, de acum 
șe impune o operativitate a Co
misiei de disciplină in comunica
rea suspendărilor ce urmează să 
le efectueze jucătorii. « revi
zuire a prevederilor adoptate. o 
punere mal exactă în temă a 
tuturor arbitrilor pentru a nu 
exagera cu cartonașele galbene. 
Pentru că, de ee să n-o spunem, 
de la data aplicării acestor mă
suri. s-au intîlnit muKe 
cînd unii cavaleri ai 
s-au grăbit să arate 
galben în momente în care foar
te bine și regulamentar se puteau 
acorda doar simple avertismente 
verbale. Iar alții, in schimb, toc- 
nțai de teama urmărilor cunos
cute. au evitat să le arate, in si
tuații în care ele se impuneau !

împreju- 
■u se

înainte.

fazrtri 
fluierulni 

cartonașul

a

LOTO 
PRONOSPORT^
ULTIMELE DOUA ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEXPRES 

DE DUMINICA, 12 MAI 1974

a ținut să 
de noctur
ne ajutor, 
prelungirea 
iment pînă 
și organi- 
Ia ore mai 
s. în rest, 

care se 
irea lucră- 
l curățire a 
ntează res- 
li ca în 
cele patru 

dispoziția 
anță, a co
de de ini- 
l iernii la 
iu fost sc
olii sporti- 
participan- 
nvățare a 
gurare va 
de vară a

Dinamo și 
:asi preocu- 
, condițiilor 
i înotători- 
linamo. ba- 
;, iar în 
'atentare se 
nd să fie 

zile. I

CINE VA PROMOVA IN „A“ ? OPINII DIN TABERELE DIRECT INTERESATE

Toate agențiile Loto-Pronosporț vă 
stau la dispoziție cu o gamă variata 
de bilete. Această tragere «Iară atrac
tive eiștigurl partieipanților ; auto
turisme ..Dacia 1300“ șj 
408/4121; excursii ‘ 
Elveția, Austria, 
fixe și variabile

Numai azi și miine mal puteți pro
cura bilete pentru tragerea speciala 
•Pronoexpres din

..Moskvici
în R.D. Germană, 
clșdguri de valori

12 mai a.c.

Cine va promova în prima divi
zie a țării ? Iată una din marile 
întrebări care frămintă in prezent 
lumea fotbalului nostru și căreia, 
în rindurilc ce urmează, ne pro
punem a-i da un răspuns, prin in
termediul celor direct interesați.

— Etapa de duminică, spunea 
P. Moldoveanu, i 
C.S.M. Sueeava, va 
mai rămine 
scoatem un 
ria Buzău 
Brăila, cred 
pale va fi de partea noastră.

Pe ce se bazează 
formației sucevene ? 
forma bună a echipei sale 
un program corn petit tonal,
pare că o avantajează țn 
nuarc.

— Noi. mărturisește la

lui 
ciac 

noi 
GJo-

antrenorul 
deeide 

in cursă. Dacă 
egal la Galați și 
pierde la Progresul 
că șansa victoriei fi»

antrenorul 
Evident, pe 

Si pe 
care 

conti-

prilej, desigur că nu-1 vom scăpa 
și ne voui bucura de acest lucru.

Destul de reținut în afirmații, 
antrenorul gălățean evită, delibe
rat, o confruntare cu „calculul 
hîriiei" care, după părerea multo
ra, ar oferi echipei sale posibili
tatea practică de a acumula în 
final un număr de puncte supe
rior tuturor celorlalte adversare 
în lupta pentru supremația din 
seria I.

Dar Gloria ? Actualului lider — 
care afirmă că va rămine în frun
te — îi mai sînt necesare, ca să-și 
asigure promovarea, cel puțin două 
puncte din patru jocuri in depla
sare, în afară bineînțeles de cele 
„planificate"
să. Și, cu ‘ golaverajul 
care-1 au, buzoienii pot 
tr-o victorie" pe “linia 
„la fotOgrafte“ș

Metalul I’lopcni

la fel de ’modești.' Amau rămas 
stat de vofbă cu N. Marinescu si 
V. Dridca, antrenorii fomiației. 
Nu spun vorbe mari. „Vom ve
dea. atunci, eind trebuie să tra
gem linie", spunea Dridea II. „Am 
pierdut puncte prețioase acasă, de
clară N. Marinescu, pentru că e- 
chipele se apără și, prin plecarea 
lui Rădulescu, ne lipsește .jucăto
rul care să „spargă" apărările. Tu 
deplasare, pe spații largi, folosim 
viteza extremelor. E greu de dai 
un pronostic în seria noastră. A- 
cum, cele mai mari șanse le arc 
F.C. Galați, 
teaptă 
peni".

un
pe care, însă, o aș- 

examen greu la Mo

rîndul 
său Gută Tănase, antrenorul lui 
F.C. Galați, vrem în primul rînd 
să jucăm bine, nu să intrăm cu 
orice preț în Divizia A. Dacă însă 
pe parcurs se va ivi un asemenea

în meciurile de aca- 
bun pe 

spera în
de sosire.

a 
Tulcea și se află din 
ctil doi. departajată de lider doar 
de golaveraj. Dar oamenii de aici

cîștigat la 
nou pe lo-

★
la scria a Il-a. ScurtTrecem

popas la iRm. Vîlcca. La telefon, 
prof. N. Dincscu, președintele clu
bului. Am înțeles din glasul său 
optimismul și încrederea care 
există in șansele echipei. „Aimosi'e-

ră bună la noi, jucătorii sc pregă
tesc cu sirguiuță pentru acest o- 
biectiv — promovarea, deși n-am 
renunțat nici la gindul de a mai 
păstra încă un an „Cupa Româ
niei". Meciul cu Șoimii Sibiu il 
jucăm la noi, in penultima etapă, 
dar, cred că pînă atunci, lucrurile 

limpezi, în favoarease vor 
noastră".

Ce spun sibienii ? H. Reeer, pre
ședintele clubului Șoimii n-a ezi
tat să răspundă : „Ne vom apăra 
șansele cu dîrzenie. pînă in ulti
ma secundă a întrecerii. Să știți 
că nu contează că vom juca la 
Rm. Vîlcea meciul direct. Acolo, 
noi nu am pierdut niciodată".

Pe cei din Salu Mare nu i-am 
mai... deranjat. Gindurile și pro
iectele lor sînt pe calc să se rea
lizeze. Olimpia conduce cu 6 punc
te. iar duminică., își, poate, mări 
avansul.

Constantin AI.EXE 
Mihai IONESCU

CtȘTIGURILE
DIN 3

Extragerea I 
riante

TRAGERII LOTO 
MAI 1974

lkiucC a 91.913 lai ; cat. 2 : 2,55 a
25.952 lei ; cat. 3 : 29,30 a 2.259 lei ; 

5 ;
213,50

cat. 4
123,60 
a 310

-. 34,45 
a 515 
lei.

a 1.921 lei; cat. 
Iei; cat. 6 :

A : 2 
4 var. 
8,65 a 

cat. C : 11,80 a 3.998 lei ;
37,40 a L261 lei ; cat. E :

Extragerea
variante 25%
10"/» a 20.924 
5:454 lei 
cat. D :
127,15 a 371 tei ; cat. F : 201,90 a
234 lei ; cat X : 2.571 a 100 lei.

a U-a: cat. 
a 52.310 lei și 
lei ; cat. B :

Ciștigul de 91.913 lei de la ca
tegoria 1 a fost obținut de Rozo- 
leanu Maria din Ploiești, iar cîș- 
tig urile de 52.310 lei (25%) ao 
obținute de Pustea Gheorghe 
Timișoara și Balahura Vasile( 
Botoșani.

Itiihrică redactai# de 
L.OLO t'KONOSroKf

f«St 
din 
din
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A ÎNCEPUT turneul final
DE LA DALLAS

PRIMII SEMIEINALIȘTI SMITH ȘI NEWCOMBE
final 
tenis 

l la

DALLAS, 9, — Turneul 
al Circuitului mondial de 1 
W.C.T. a început miercuri 
Dallas (Texas), cu disputarea pri
melor două partide ale sferturilor 
de finală. Așteptată cu mare in
teres, partida dintre Stan Smith 
(S.U.A.) — deținătorul titlului — 
și Rod Laver (Australia) s-a în
cheiat cu victoria în patru seturi 
a campionului american : 6—7,

’6—4, 6—4, 7—5. în semifinale,
Stan Smith îl va întîlni pe aus
tralianul John Newcombe, care
l-a întrecut net cu 6—3, 6—3, 6—2 
pe olandezul Tom Okker, la ca
pătul unui meci în care învingă
torul a realizat nu mai puțin de 
17 „ași“ la serviciu.

în a doua semifinală vor juca 
învingătorii din celelalte două 
,,sferturi”, în care tenismanul

român Ilic Năslasc l-a întilnit pe 
cehoslovacul Jan Modes, iar a- 
mericanul Arthur Ashc pe suede
zul Bjorn Borg (n.r. din cauza 
diferenței de ius orar, rezulta
tele acestor meciuri vor apare în 
ziarul de mîine).

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
STUDENȚEȘTI

Comitetul Executiv al Federați
ei Internationale a Sportului Uni
versitar (F.I.S.U.), întrunit nu de 
mult la Madrid, 
probleme legate de 
activității sportive 
dențimii, precum 
acțiuni 
pentru 
care amintim :

• 2 iunie, la TORINO (Italia) : 
concurs atletic internațional.

• 30 iunie — 6 iulie, în SUE
DIA : campionatul internațional de 
orientare turistică.

® 9—12 iulie, în FR/VNȚA : 
campionatul internațional de fotbal

a dezbătut unele 
bunul mers al 
în rindul stu- 
și principalele 

ale calendarului F.I.S.U. 
perioada 1974—1975, din

URMĂRILE UNUI TURNEU
In
e-

YAOUNDE, 9 (Agerpres). — 
urma sosirii la Johannesburg a 
chipei de rugby ,.British Lions“, 
secretarul general al Consiliului su
perior al sportului african. Jean- 
Claude Ganga, a cerut tuturor ță
rilor membre ale Consiliului să 
suspende imediat relațiile 
cu Anglia.

După cum se știe, la 
reuniune de la Tunis,

să
sportive
recenta 

Consiliul

superior al sportului african a ce
rut federației engleze de rugby să 
interzică turneul echipei ' ’----“
în Republica Sud-Africană. 
unde 
theld 
nice 
turneul 
au luat 
ca deplasarea 
Johannesburg.

se 
In 
au

„Lions“ 
vară 

practică politica de apar- 
sport. Oficialitățile brita- 
dezaprobat în principiu 

echipei ,,Lions“, dar nu 
măsuri pentru a împiedi- 

echipei engleze la

IN 1974-1975
cu participarea a 15 
Belgia, R.F.G., Anglia, 
Bulgaria, Luxemburg, 
Cehoslovacia, Portugalia, 
via, Ungaria, Indonezia, 
Franța și România 
titlului de campioană 
universitară în 1972).

• 6—9 septembrie. 
ROPOL (U.R.S.S.) : 
european de ciclism.

• 30 octombrie — 
in BELGIA : campionatul 
dc judo.

Și anul 1975 va fi bogat 
petiții de mare amploare, 
se vor înlreoe reprezentanții uni
versitarilor din întreaga lume :

• 4—12 ianuarie, in ROMANIA: 
campionatul mondial dc handbal.

• Septembrie, la BELGRAD 
(Iugoslavia) ; UNIVERSIADA DE 
VARA.

a formații : 
Spania, 
Olanda, 
fugosia- 

Uruguay, 
(deținătoarea 

europeană

la S1MFE- 
campionatul

4 noiembrie, 
mondial

în dom
in care

BOXERII WNlHlllI $1 Pflht

INVINOAiOiU LA 0LDAPESIA

TURNEUE DE
(Urmare din pag. I)

campion al țării noastre, Gabriel 
Pometcu și Pavel Nedelcea. Du
pă un început în care Pometcu 
l-a surprins pe Nedelcea cu un 
croșeu la cap, trimițîndu-1 la po
dea, în repriza secundă meciul 
s-a echilibrat, Nedelcea refăcînd 
terenul pierdut. Ultimul rund îl 
găsește mult mai proaspăt pe 
Pometcu și seriile sale sînt mai 
greu evitabile, Nedelcea resim-

COMITETELE
OLIMPICE

EUROPENE
Eforturile de amplificare 

a cooperării pe continentul 
nostru, în diverse domenii 
de activitate, cunosc și o 

Solidariza- 
plan este 
a asigura 
pașnică — 

coro- 
potrivit intereselor

ediție sportivă, 
rea și pe acest 
necesară pentru 
— într-o Europă 
manifestări sportive 
borate, 
fiecărei țări în parte și ale 
întregului continent în ge
neral.

în acest cadru se înscrie 
cea de a 5-a Adunare ge
nerală a Comitetelor Na
ționale Olimpice Europene 
(CNOE), care urmează să 
aibă loc, în zilele de 23—25 
iunie, la Paris. Luînd fiin
ță cu cîțiva ani în urmă, 
Adunarea generală a CNOE 
a abordat variate probleme 
de interes comun.

Iată, acum, pentru noua 
reuniune, au fost stabilite 
8 teme de dezbateri, fie
care fiind încredințată unui 
referent principal : 1. Uni
re in diversitate (Andonov 

Promova- 
(Danet

— Bulgaria). 2.
rea olimpismului ______
— Franța). 3. Asistența fi
nanciară pentru sportul a- 
mator (Triiger — 
4. Raționalizarea 
Olimpice (Homen 
landa), 5, 
sportului 
tenstein), 
olimpică 
(Heinze 
Contribuția 
masă (Piecewicz 
nia), 8. ~ 
tului de 
Manoliu

Faptul 
problemă 
elită, de _____ _____
a fost atribuită, x.'. 
diu și consult, unei 
campioane olimpice, 
talia celebrei noastre 
cobole, onorează întregul 
sport românesc.

Este de presupus că, 
sub președinția francezului 
Jean de Beaumont (in ace- 
lași^timp vicepreședinte al 

' Adunarea generală 
se va strădui să 
acele căi 
colaborarea 

continentul

R.F.G.), 
Jocurilor 
— Fin- 

Ambasadori ai 
(Ritter — Liech- 
6. Solidaritatea 
pentru Europa 

R.D.G.), 7.
sportului de 

Polo- 
Dezvoltarea spor- 
performanță (Lia 
— România).
că importanta 

a sportului de 
înaltă competiție, 

--------“, spre stu- 
------- .........„i mari 

de 
dis-

BOX „CENTURA DE AURu

BUDAFiSS'i'A, 3 (Agerpres). — 
La Budapesta a începui un turneu 
Internațional de ’ 
clubul Honved. 
peste 100 
printre care 
reuniune, la 
Condurat a 
cehoslovacul 
Petre (categoria semlușoară) 
Întrecut pe Sevcenko

box organizat de 
la care participă 

de puglliști din 7 țări, 
și Komănia. In prima 
categoria cocoș. Dinu 
dispus la puncte de 

Ondera, iar Anton 
l-a 

(U.HUS.S.).
urma eforturilor ex- 
din primele șase 

luptă. Și astfel, Po
ma i

țindu-se în 
traordinare 
minute de 
metcu obține o victorie 
clară decît se credea (5—0). în 
meciul următor al categoriei, tî- 
nărul Mihai Ploieșteanu nu s-a 
putut impune în fața iranianu
lui Jabar Feli, boxer puternic, 
dar cu o tehnică încă deficitară, 
în final, victoria i-a revenit lui 
Feli.

La categoria ușoară, Calistrat 
finală 

său, 
fiind

Cuțov s-a calificat în 
fără să lupte, adversarul 
Atanasis Iliadis (Grecia), 
oprit de medic să boxeze, iar 
Paul Dobrescu în urma unei 
victorii excelente, obținută în- 
tr-un meci de o rară tensiune, 
în compania cubanezului Victor 
Corona. în fața unui adversar 
puternic, cu lovituri periculoase 
reprezentantul nostru s-a impus 
prin viteză și o pregătire fizică 
remarcabilă. Stînga sa directă a 
funcționat exemplar, zădărnicind 
multe din intențiile ofensive ale 
cubanezului și apoi i-a aplicat 
acestuia serii prelungite la corp, 
ce păreau că nu se mai ter
mină. A fost o victorie splen
didă, care-1 aduce pe Dobrescu 
din nou în finala turneului, a-

lături *de mai vechiul său rival, 
Calistrat Cuțov.

în finala categoriei mijlocie 
s-au calificat, de asemenea, doi 
pugiliști români. în primul meci 
din semifinale, Ion Moldovan 
l-a depășit clar la puncte pe 
Helmut Zimmermann (R.D.G.), 
iar în secundul, Alee Năstac a 
primit o replică destul de cu
rajoasă din partea tînărului 
Paul Tănase pe care l-a între
cut la puncte, dar nu fără 
emoții.

Costică Dafinoiu și-a făcut un 
debut promițător și la categoria 
semigrea. După ce l-a dominat 
clar, pe Ion Chifu, 
urmă 
priza 
culos 
al categoriei este Gilberto Ca
rillo (Cuba). El l-a învins la 
puncte pe Constantin Văran, dar 
nimeni nu s-ar fi așteptat ca 
vicecampionul olimpic să în- 
tîmpine asemenea dificultăți 
pentru a obține victoria. Pu-, 
gilistul român s-a comportat ex
celent și s-a situat foarte aproa
pe de valoarea adversarului său. 
Se poate spune, acum, că Ro
mânia are din nou un semigreu 
de valoare.

VOLEIBALISTELE ROMÂNCE 
DIN NOU ÎNVINSE

BUDAPESTA, 3 
La Szolnok s-a 
revanșă 
nine de 
mâniei, 
obținut 
(15—4. :

(Agerpres). — 
disputat partida 

dintre selecționatele feau- 
: volei ale Ungariei și ko- 

voleibalistelc maghiare au 
victoria cu scorul de 3—1 

15—12. 2—15. 15—11).

„Cursa Păcii" etapa a ll-a

acesta din 
a fost descalificat în re-, 
secundă pentru box peri- 
cu capul. Celălalt finalist

IN ACELAȘI HF1P
Păcii”PLONSK. 9 — „Cursa 

cea mai importantă competiție 
a ciclismului amator, a progra
mat ien etapa a doua, desfășu
rată pe ruta Plonsk — Torun. 
Cei 152 de kilometri au fost 
parcurși într-un ritm ridicat, 
lupta pentru prunele poziții fiind 
deosebit de disputată. Pe ultima 
parte a traseului, s-a desprins 
un pluton de 20 de rutieri, care 
a rulat compact pînă la sosire. 
Sprintul a fost cîștigat de ceho
slovacul Antonin Bartonicek, 
cronometrat cu 3h 32:36. O com-

a început un concurs 
apă. 

de 
de 

ailă 
cu

La Varșovia 
internațional de sărituri 
In proba feminină de 
la platformă, după 
întreceri, 
Brzsebet 
181,45
Giorgiana Săcăleanu și 
Bădescu ocupă locurile 5

în 
sărituri 

prima 
pe primul loc se 
Linder (Budapesta)

p. Concurentele românce
Săcăleanu și Carmen

_______ Ll-lZiL 5 (cu 149,90 
p) și, respectiv, 10 (cu 96,75 p). In 
proba masculină 
conduce Roman 
via), cu 278,15 
(București) se află pe locul 
173,60 p.

de
Godzinski 
p. Victor

zi

trambulină, 
(Varșo- 
Bastar 
12, cu

tir cu 
tină- 

i-ciuan.
Cu prilejul unui concurs de I 
arcul, desfășurat la Canton, 
ra sportivă chineza Van Ven- 
a stabilit un nou record mondial, 
de la distanța de 30 m, cu perior- 
manța de 342 p. Vechiul record 
era dețLnut de arcașa poloneză 
Grazyna Krauzowicz.

competiția 
la Cluda- 

conduce 
10-/> p, 

(2), O-

După patru runde, in 
internațională cL? șah de 
dela (Insulele Baleare) 
echipa R.F. Germania cu 
urmată de Anglia — 9‘/a P 
landa — o puncte (1).

Rezultate din runda a 4-a : R.F. 
Germania — Austria 3‘/a — Va An
glia — Elveția l'/s—V2 (2) ; Suedia 
— Olanda l'A-l' 2 (1) ; Danemar
ca — Spania 2—2.
In concursul atletic de la San Jose 
(California), americanul Casey Carri
gan a cîștigat proba de săritura cu 
prăjina, cu 5,36 m. Cu același rezul
tat, suedezul Kjell lsaksson s-a cla
sat pe locui secund.
Etapa a 15-a a Turului ciclist al 
Spaniei (Cangas de Onis-Laredo) a 
revenit spaniolului Juan Manuel 
Santisteban, cronometrat pe distan
ța dc 210 l<m cu timpul de 6 
20’30. în clasamentul general 
tinuă să conducă 
Fuente (Spania).
„Marele Premiu al 
la motocros, a treia 
pentru campionatul 
clasa 250
Holice și 
tivul 
(,,C.Z.“), 
mătoaveJiimmy Lee Pomeroy 
10 p și sovieticul 
(,,KTM“) — 12
campionatului _ 
Jaroslav Falta (Cehoslovacia) 
p, urmat de 
(U.R.S.S.) — 40
(Belgia) — 39 p.

h 
con- 

Jose Manuel 
2

Cehoslovaciei” 
i cursă contind 

mondial la 
la 

cîștigat de spor- 
Miroslav Haini 
Pe locurile ur- 

clasat americanul 
, („JSultaco") — 

Pavel liulev 
p. In clasamentul 
mondial conduce 

' ; 55
Ghenadi Moiseev 
p și Harry Events

cmc, s-a desfășurat 
a fost 

cehoslovac 
cu 7 p. 
s-au

NICOLAE OAVRILĂ -
CE iWIXOAIOOLL

portare remarcabilă a avut re
prezentantul nostru NICOLAE 
GAVRILA; clasat al șaselea, 
după V. Moravek (Cehoslovacia), 
S. Szozda (Polonia), W. Kiun 
(R.D.G ) și A. Pikkuus (U.R.S.S.) 
— același timp cu învingătorul. 
Ceilalți alergători români au 
venit cu cel de al doilea plu
ton.

în clasamentul general, primul 
loc este ocupat de 
Aavo Pikkuus. Etapa 
loc astăzi, măsurînd 
metri, între Torun și

sovieticul 
a treia are

150 kilo- 
Poznan.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ghî

VMM 74
Echipa Poloniei 

Varșovia, un joc 
cu formația F. C. 
chede, una din fruntașele cam
pionatului olandez. Fotbaliștii 
polonezi au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (0—0), prin 
golurile marcate de Jakubczak 
(min. 58) și Lato (min. 70). Po
lonia a aliniat „ll“-le : Fiszer—, 
Gut, Ostafinski, 
Musial, Masczyk, 
Kasperczak, Lato, 
docha.

★
Peste 75 000 de

C.I.O.), 
a CNOE 
găsească 
ușurează 
tivă pe 
pcan.

care 
spor- 
euro-

Ucdacția șl administrația : București,

IN ACTUALITATE

CAMPIONATUL MONDIAL

susținut, la 
verificare

a ; 
de
Twente Ens-

jucător argentinian 
(Sporting Lisabona),

atacantul central Fernando Mo-
rena B 1M 8 ș

Maculewicz,
Jakubczak, 

Marks, Ga-

Celebrul
Yazalde 
golgeter autoritar în campiona
tele naționale din Europa, se 
află în prezent în perioadă de 
convalescență, după accidentul 
suferit. Argentinienii speră să-l 
utilizeze la C.M., mizînd mult pe 
aportul său.

Lotul lui F. C. Magdeburg, câștigătoarea Cupei cupelor și vouă cam
pioană a R. D. Germane

spectatori au 
urmărit pe stadionul „Centena- 
rio” din Montevideo întîlnirea 
dintre reprezentativele Uru- 
guayului și Irlandei. Fotbaliștii 
uruguayeni au cîștigat cu 2—0 
(2—0) prin golurile înscrise de

★
la 1 mai au fost înain-
F.I.F.A., listele celor 40

Pînă 
tate la 
de jucători ale echipelor parti
cipante la turneul final. Cu 8 
zile înainte de începerea C. M. 
vor trebui înaintate listele defi
nitive ale celor 22.

F. C. MAGDEBURG performera
ROTTERDAM, 9 (Agerpres). 

După cum se știe „Cupa cupelor"1 
a fost cucerită de formația F.C. 
Magdeburg, care a întrecut in fi
nală cu scorul de 2—0 (1—0), echi
pa italiană AX'. Milan, fosta de
ținătoare a trofeului. Este pentru 
prima oară cînd a echipă din R.D.

„Cupei cupelor"

ȘTIRI,
• In returul semifinalei C.E. 

de tineret, echipa Ungariei a 
dispus cu 2—0 de cea a 
U.R.S.S. Cum primul meci s-a 
încheiat tot cu scorul de 2—0, 
dar în favoarea fotbaliștilor 
sovietici, pentru desemnarea 
învingătoarei s-au executat 
cite 5 lovituri de la 11 m. 
Selecționata Ungariei a trans
format — 4, iar cea sovietică 
— 3. |n finală Ungaria va în
tîlni R.D. Germană.

& Noua ediție a campiona
tului din Austria (1974-75) va

REZULTATE
reuni în prima divizie doar 10 
echipe ! Din Viena vor parti
cipa numai doua formații, în 
rest, fiecare regiune va fi re
prezentată de o echipă.
• Finala Cupei Italiei 

grameazo, la 23 mai, pe 
dionul olimpic din Roma, 
ciul Bologna — Palermo, 
urmare, una din aceste
rnații va reprezenta Italia în 
viitoarea ediție a Cupei cupe
lor, in timp ce în C.C.E., în 
cazul cînd Lazio va ciștiga 
campionatul, ea nu va putea

lua startul. Motivul ? Lazio 
este exclusă din orice compe
tiție organizată de U.E.F.A. pe 
timp de un an, iar o altă for
mație — conform regulamen
tului — nu-i poate lua locul.

pro- 
Sta- 
me- 
Prin 
for-

& Se pare câ titlul de cam» 
pioană in R.F. Germania se 
va decide la 18 mai, odată 
cu meciul Borussia Monchen- 
gladbach — Bayern Munchen. 
Deocamdată, cu două etape 
înainte de final, Bayern are 
un avans de un punct. Jocul 
decisiv este programat la 
Monchengladbach.

• Cine va ii succesorul lui 
Alf. Ramsey ia „cîrma" repre-

zentative4 Angliei î Deocar»- 
dată, postuO s-a fost încredin
țat provizoriul tui Joe Mercer 
(in vîrstâ de <40 d® aw) do 
la Coventry Cil^ Presa de 
specialitate recomandă fede
rației engleze pe Jackie; 
Charlton, fostul «MefwjționGi 
de la Leeds United, care după 
abandonarea actmtâgi corn- 
petiționare a debutat strălucit 
ca antrenor ia MiriSedxGugh. 
proaspăt promovată, ec prima 
divizie.

• in meci restanța dSn. cam* 
pionatul englez echipa leitei»- 
ham a terminat Jc& egalitate-: 
1—1, pe teren propriu, ca for
mația Liverpool.

A i i li
trei 

mari competiții europene interclu- 
buri. Performanța echipei F.C. 
Magdeburg este- remarcabilă și 
confirmă creșterea valorică din ul
timii ani a fotbalului din R.D. Ger
mană a cărei reprezentativă este, 
după cum se știe, calificată în 
turneul final al campionatului 
mondial. După cum am anunțat, 
golurile au fost marcate de Lanzi 
(min. 42) care a deviat o centrare 
a lui Raugust în propria poartă și 
de Seguin (min. 74).

Arbitrul olandez Arie van Gc- 
«icrt a condus in fața a 15 000 de 
spectatori formațiile : F.C. MAG
DEBURG : Schulze — Engc, Zapf. 
Abraham. Gaube, Seguin, Pomme- 
renkc» Tyll, Raugusl, Sparwasser, 
HoXfmann ; A.C. MILAN : Pizza- 
balla — Anquiletti. Lanzi, Schnel- 
lingeț» Sabadini, Maldera, Tresoldi, 
Rivera. Benetti, Pigon, Bergamschi.

Germană reușește să termine 
vingătoare in una din cele
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