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'■«“ 1 „Centura de aur“ - un test public
competiții de box 1

* i cu rezultate convingătoare
Printre competițiile pugilistice 

internaționale precedînd primul 
campionat mondial de box ama
tor (Havana, 17—30 august), „Cen
tura de aur" — tradițională com
petiție bucureșteană, ajunsă la a 
treia ediție —trebuia — șl a 
reușit — să fie una dintre cele 
mai importante. Dacă n-ar fi să 
menționăm decît numărul apre
ciabil de țări care și-au trimis 
reprezentanții pe ringul de la pa-

cîteva mii de iubitori ai sportului 
pugilistic, capabili — fără să se 
sature — să urmărească gale 
bune, timp de o săptămînă, cu o 
fidelitate de care puține discipli
ne se bucură azi. Neuitat va ră- 
mîne tabloul din ziua finalelor 
cînd 10 000 de spectatori au făcut 
neîncăpătoare incinta patinoarului 
artificial și nu e gratuită aprecie
rea că numai boxul poate realiza 
o asemenea afluență în această

misiile județene și orășenești, clu
burile și asociațiile sportive cu 
secții de box sînt datoare să cul
tive interesul publicului pentru 
pugilism, oferindu-i cît mai des 
gale de valoare, pentru că numai 
astfel, în concurența cu multe alte 
atracții ale vieții moderne, boxul 
poate să-și creeze adepții de cafe 
are nevoie pentru asigurarea con
tinuității.

în aceeași ordine de idei, nu e 
lipsită de interes constatarea că 
stagiile de pregătire prelungite — 
mai ales pentru boxerii seniori — 
nu par să dea roadele așteptate, 
ci, dimpotrivă, par să creeze cu
noscutele stări de apatie, blazare, 
plictiseală, atît de dăunătoare con
diției psihice a combatanților. N-ar 
fi mai potiivit, oare, „să-i scoa
tem în lume" mai des pe selec-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Duminică, printre acțiunile sportive de amploare desfășurate în 
Capitală șl care au atras atenția iubitorilor de exercițiu fizic s-a in
serts și festivitatea de închidere a anului sportiv studențesc. Protago
niști, sportivii și sportivele Universității. Vremea splendidă — caldă și 
însorită — a favorizat reușita tuturor întrecerilor care s-au bucurat de 
o largă participare : peste 2 000 de tineri și tinere.

In fotografie, o secvență din întrecerea de cros (distanță — 500 m) 
rezervată studentelor din anii 1 ai celor 13 facultăți care au reprezentat 
Universitatea bucureșteană... Foto : V. BAGEAC

Competiția K. 0., mîine pe scena fotbalului

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI
Nimic nu poate caracteriza mai bine dîrzenia splendidelor meciuri 
Cuțov — Dobrescu, decît acest moment de încordare și reciprocă supra
veghere (în stingă, învingătorul: Dobrescu) Foto : Dragoș NEAGU PROGRAMEAZĂ JOCURI ATRACTIVE
tinoarul „23 August" : 13 de pe 
trei continente, însumînd 110 bo
xeri la start. Dar dincolo de ele- 
mnitul cantitativ, întrecerile de la 
București s-au bucurat și de avan
taje calitative.

Prima și cea mai însemnată 
constatare — vizînd întregul box 
românesc — este aceea că, la ora 
actuală, capitala țării dispune de

Săptămina aceasta la Timișoara

ROMÂNIA —SPANIA
iii iiiwra «i mi-irn

Drumul echipei naționale de 
rugby în campionatul Europei 
continuă. în ordine, reaminiim, 
reprezentativa țării a întîlnit 
selecționatele Franței (6—7. la 
Valence), Marocului (22—9. la 
Casablanca), și Poloniei (20—6. 
la București), situîndu-se pe 
locul secund în prima grupă 
(de elită) a balonului oval de 
pe vechiul continent, indiferent 
de rezultatul ultimei confrun
tări a tricolorilor cu rugbyștii 
spanioli care va avea loc,. du
minică, la Timișoara.

Sportivii iberici, cu care, 
ne-am întîlnit pînă acum de 
două ori (195P, Liege : 14—12 
și 1973, Constanța; 16—3), sînt 
adversari dificili —■ rapizi. 

TELUL BASCHETBALISTELOR: 0 MEDALIE EUROPEANA

sală care de obicei îi este afec
tată cu zgîrcgnie și doar la zile 
mari.

Gale bune — public 
numeros

Important ni se pare acum ca 
această împrejurare să fie exploa
tată. Federația de specialitate, co-

dîrzi, îndemîn atici — adepți ai 
stilului de joc francez, de care 
sînt puternic influențați, avînd 
cu rugbyștii galici dese con
tacte la diferite nivele Ultime
le lor rezultate sînt destul de 
măgulitoare (22—0 cu XV-le 
Marocului, la Madrid ; 7—15
cu Franța B, tot la Madrid, dar 
după ce spaniolii au condus cu 
4—0 și 7—6 și, în fine, victoria 
de la Poznăn, din fața Poloni
ei : 4—0). Iată de ce, pentru 
a-i învinge și a fi astfel în li
mitele obiectivului propus pen
tru 1974 : 5 partide — 5 victo-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

între două etape de campionat, 
miine, la mijloc de săptămînă, o 
zi de Cupă : ziua sferturilor de fi
nală ale „Cupei României" care — 
în Capitală și în două orașe pro
vinciale — programează meciuri 
pasionante; Capul de afiș al sfer
turilor de finală este programat la 
Ploiești, acolo unde divizionarele 
A STEAUA și U.T.A. se întîlnesc 
și intr-un meci de orgoliu. în 
toamnă, la București, în Divizia A, 
formația bucureșteană a obținut 
victoria (scor 3—0), iar în primă
vară. în meciul retur, arădenii 
și-au luat revanșa, cîștigînd cu 

Aspect de la finala „Cupei României" care — în ultima ediție — 
a adus față in față două echipe din eșaloanele inferioare: C.S. 
Rai. Vîlcea și Constructorul Galați. în imaginea noastră, Vochin, 
într-o poziție... plutitoare, în duel cu Haidu, căpitanul echipei din 
Rm. Vîlcea, ciștigătoarea trofeului, rămasă în cursă și pentru 
ediția actuală. Foto : S. BAKCSY

1—0. De partea cui va fi mîine 
succesul ? Greu, foarte greu de an
ticipat mai ales în condițiile în 
care ultimele apariții ale acestor 
două echipe (atît Steaua, cît și 
U.T.A. au obținut prețioase remize 
la Pitești și la București) le arată 
pe amîndouă într-o bună formă 
sportivă. Cel de al doilea joc găz
duit de provincie se dispută la Hu
nedoara între C. S- RM. VÎLCEA, 
actuala deținătoare a trofeului, și 
„U" CLUJ. în perspectivă, un meci 
echilibrat.

în București, cuplaj pe stadio
nul Dinamo : în deschidere.

„POLI" TIMIȘOARA se va înfrun
ta cu divizionara B, 8. C. TULCEA 
într-un joc în care studenții timi
șoreni au. oricum, prima șansă. în 
sfîrșit, în partida-vedetă vor 
sta fată în față A. 8. ARMATA 
din TG. MUREȘ si JIUL PETRO
ȘANI. în ultima lor confruntare, 
Jiul a obținut o victorie netă 
(4—0, acasă), dar, așa cum o cu
noaștem, formația din Tg. Mureș 
nu prea suferă de complexe.

Dar iată programul complet al 
sferturilor de finală și arbitrii lor ;

• BUCUREȘTI (stadionul Dina
mo. ora 14) : S. C. Tulcca — „Po
li" Timișoara : V. Pădureanu — 
București ;

• BUCUREȘTI (stadionul Dina
mo, ora 16,30) : A. 8. Armata — 
Jiul ; C. Manușaride — Bucu
rești ;

• PLOIEȘTI : Steaua — U.T.A. : 
Gr. Birsan — Galați ;

• HUNEDOARA : C. S. Rm. Vil
cea — „U“ Cluj, R. Stîncan — 
București ;

Partidele Steaua — U. T. A. și 
A. S. A. — Jiul vor fi televizate, 
alternativ.

CAMPIONII IUGOSLAVIEI
tA BALCANIADA DE BOX

DE $ CONSTANTA
Presa din Beigrad anunța că boxul 

iugoslav va fi reprezentat la turneul 
balcanic de la Constanța (23 30 iu
nie) prin campionii naționali desem
nați de curînd : Zdravko Pala, Dza- 
fer Alisanovici, Dzela Alisanovici, Zo
ran lovanovici, Dula Grebenar, Dra
gan Mugosa, Marijan Bene?, Zivorad 
Jelcsijevici, Dragan Vujkovici, Mate 
Parlov și Nenad Matejici.

Federația iugoslavă de specialitate 
consideră această competiție drept 
un excelent mijloc de selecție pen
tru campionatele mondiale de la Ha
vana.

După tatonările și țesțele începute încă de anul tre
cut, pregătirile reprezentativei feminine de baschet a 
României au intrat în linie dreaptă, în vederea parti
cipării la ediția a 14-a a campionatului european, pro
gramat în Italia (Sardinia), între 20 și 30 august. In lot 
au fost selecționate cele moi bune 14 jucătoare eviden
țiate cu prilejul campionatului republican, al cupelor 
europene și experimentelor efectuate pînâ de curind, 
și anume : Ecaterina Savu, Gabriela Ciocan, Sutana Sza- 
bados (Politehnica București), Angelica Tita, Clara Sxa- 
bo, Diana Mihalic, Ștefan ia Giurea (l.E.F.S.), Ileana 
Gugiu (Rapid), Maria Roșianu, Liliana Radulescu, Ma
riana Andreescu (Voința București), Rodica Goian (Uni
versitatea Timișoara), Viorica Moraru și Ileana Portik 
(Universitatea Cluj). De pregătirea lotului se ocupâ on- 
tienorul emerit Sigismund Fcrencx * antrenor principal

și loan Ntcolau - antrenor secund, ajutați de dr. Ma- 
rilenq Iota.

Acest lot pornește fa drum cu intenția ferma de a 
cuceri o medalie. Și trebuie spus, din capul locului, 
co are posibilitatea de a-și transfoima dorința în fapte, 
deși — actualmente — pentru medaliile de argint și de 
bronz (pentru cea de aur echipa U.R.S.S. neavînd a- 
proape contracandidata) concurează, cu șanse foarte 
apropiate, nu mal puțin de opt reprezentative : Cehoslo
vacia, Bulgaria, Iugoslavia, Franța, Italia, Polonia, Un
garia și România. Din această rivalitate vor cîștîga 
sportivele care se vor antrena mai sîrțjgjncios, care nu 
vor pregeta ca în timpul pregătirilor să acorde prioritate 
intereselor generale în folosul lotului național, care vor 
lupta cu dîrxenie și luciditate în timpul întrecerilor din 
Sardinia. Noi dorim ca baschetbalistele românce să se 
«fie printre cele core vor îndeplini aceste condiții și

care vor primi răsplata muncii lor printr-o poziție ono
rantă în ierarhia acestui răspîndit joc sportiv. Locul 4 
la „europenele" din 1962, 1964 și 1966 și locul 5 la cele 
din anul 1972 au constituit, la timpul respectiv, perfor
manțe remarcabile, dar credem că a venit timpul ca 
baschetul feminin din Româhio să facă marele pas, să 
urce pe podiumul medaliatelor, la care țintește de mai 
bine de un deceniu. Buna evoluție avută anul trecut 
la Universiada de la Moscova, comportarea deosebită 
a echipelor Politehnica și l.E.F.S. (din care fac parte 
majoritatea componentelor de bază ale lotului) în cu
pele europene, au fost — sperăm — doar evoluții care 
să vestească performanța autentică pe care o dorim 
reprezentativei României la campionatul european din 
acest an.

D. STANCULESCU

IN DIVIZIA A
DE BASCHET

29-a a 
masculin 

luni, în 
au

In meciurile etapei a 
campionatului republican 
de baschet desfășurate 
Sala sporturilor din Constanța, 
fost înregistrate următoarele rezul
tate: ------------- n. «a

(33—34)
DINAMO — l.E.F.S. 74—64 

i.»o—ot;, STEAUA - UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 94—79 (43—37), FA
RUL — ,.U“ CLUJ 74—81 (35—37)

Astăzi este programată etapa a
30-a. S. NACE-corcsjh



Cornel 
Stoica, 
și Eo

s'au

călăreții români 
Ilin, Aurelian 
Gheorghe Nicolae 
gen lonescu, care
pregătit sub conducerea 
antrenorului Petro Andre- 
ianu.

CĂLĂRIE con
curs INTERNATIONAL. 
Intre 17 și 19 mai va avea 
loc ia Nov» Sad (Iugosla
via) tradiționalul concurs 
internațional de obstacole, 
la care vor participa și

CICLISM

la senioii. Gh. Miinea a 
smuls 137,5 kg la cat, se
migrea (v.r. 135 kg)

HAND B A 1^1

CICLISM „CUPA ORAȘELOR-. După
etapa a 2-a în această importantă competiție a rutierilor 
juniori, desfășurată recent la Ploiești, clasamentele ge
nerale se prezintă astfel : juniori mici : individual: 1.
Willy Kovacs (Timișoara) 97 p, 2. Gn. Batala (Con
stanța) 82 p, 3. A. Gutue (București) 77 p, 4. V. Chi- 
for (Cluj) 72 p, 5. D. Timingerlu (București) 65 p, 6.
1. Radu (Ploiești) 64 p; echipe: 1. București 4h 44:09,
2. Constanța 4h 44:35, 3. Ploiești 4h 44:46; juniori man: 
individual : 1. Costel Vizitiu (Brăila) 89 p, 2. I. Butoru 
(Ploiești) 86 p, 3. N. Savu (Ploiești) 72 p, 4. Em. Vi- 
șan (Constanța) 66 p, 5. O. Terenti (Brăila) 60 p, 6. 
I. Bădiță (Brașov) 60 p, 7. M. Tuluc (Constanța) 50 
p, 8. N. Frunză (Brăila) 50 p; echipe : 1. Brăila 13 h 
48:13, 2. Constanța 13 h 52:54, 3. București 13 h 54:38.

lor. Cu acest 
tivii clujeni 
7 recorduri republicane de 
juniori și unui de seniori: 
cat. ușoară î M. Paloș 
117,5 kg la smuls; cat. 
grea î I. Orost 302,5 kg 
la total, 135 kg la smuls 
și 167,5 kg la aruncat;

HALTERE in
TILNIRE INTERNARONA- 
LA. Disputa dintre halte
rofilii selecționatei orașu
lui Cluj și cei de 1a 
Tranowskie Gorî (Polonia) 
s-a încheiat cu scorul de 
5-4 în favoarea oaspeți-

1. Brailo 13 h

prilej, «par
au corectat

cat. supeigrea. S. Kreicik 
310 kg la total, 135 kg la 
smuls și 175 kg la arun
cat - toate la juniori;

MOTO RALIUL MOTORETELOR ROMANEȘTI.
Peste 50 de concurenți din diferite asociații și cluburi 
sportive s-au aliniat la startul campionatului republican 
de regularitate și rezistență, rezervat motoretelor ro
mânești. După primele trei etape desfășurate de-a lun
gul a aproape 800 km, pe drumuri de toate catego
riile, cu plecările șl sosirile în orașul Tulcea, au mai 
rămas în concurs doar 22 de alergători, restul aban
donând dîn cauza unor defecțiuni sau a lipsei de pre
gătire. lată motocicliștii care au tei minat cursa cu 0 
puncte penalizare, departajați după circuitul de viteză 
programat la jumătatea competiției ; 1. A. Benedek 
(St r. Brașov), 2. Gh. Penciu (C.S. Municipal Buc.), 
3. M. Mezincescu (Loc. Ploiești), 4. D. Moțișan (Fla
căra Moreni), 5. N. Riureanu (Voința Sibiu), 6. P. Con- 
stantinescu (Voința Sibiu), 7. N. Berloiu (Torpedo. Zăr
nești II), 8. Tr. Mircea (Torpedo Zărnești II). Echipe : 
1. Voința Sibiu 1 p.p., 2. Steagul roșu Brașov 3 p.p.,
3. Torpedo Zărnești II 4 p.p. Campionatul va fi reluat 
în luna iulie. • PRELIMINARIILE C.M. In orașul italian 
Lonigo s-a desfășurat o zonă a preliminariilor C.M. de 
dirt-track. Concursul a fost cîștigat de maghiarul Csato 
Șandor. Sibionul Ion Bobilneamt s-a clasat pe locul 9 
(din 16 participant) și nu

a

CONDUCE AUTORITAR I
I

Post-scriptum la

rioară, iar Ion Marinescu 

VOLEI TURNEELE
FINALE DE CALIFICARE 
IN DIVIZIA A. Astăzi, la 
Pitești și Oradea, încep 
turneele finale de califi
care. La Pitești sint 
reunite echipele masculi
ne C.S.M. Suceava, Del
ta Tulcea, Petrolul Plo*

s-a calificat In faza supe- 
abandonat.
iești și Electra București, 
iar la Oradea, îș.i vor 
disputa șansele formațiile 
feminine C.S.U. Galați, 
Universitatea lași, Spartac 
București și Corvinul De
va. Echipele ce se vor 
clasa pe primele două 
locuri vor promova în 
prima divizie a țării.

Campionatele de handbal, di
vizia A, se apropie de finalul 
preliminariilor. înaintea turnee
lor finale au mai rămas 
disputat două etape. Ele 
trebui să lămurească situația 
în clasamente, sa desemneze e- 
chipele ce 
daliile de 
precum și 
ne dîrza 
rea retrogradării, 
tul feminin, doar 
II-a există o echipă sigur ca
lificată în lupta pentru titlu — 
Universitatea Timișoara condu
ce cu 4 puncte avans — și al
ta, la fel de sigur, înscrisă la 
startul turneului subsolului — 
C.S.M. Sibiu (1 punct). Timi- 
șorencele au smuls un 
duminică la ~ 
greșită recepție telefonică

de 
vor

var lupta pentru me- 
aur.
pe cele 

dispută

argint și bronz, 
ce vor susți- 
pentru evita
te campiona
te seria a

punct
Buhjși (dintr-o

re-

zultatul meciului a 
13—12 pentru Textila, în 
13—13). la capătul unui 
dramatic. In min 37, 
conduceau cu 13—3 și 
aștii suporteri localnici î 
deau prima tefrîngere . 
versității Dar, Cojocaru, 
viei, Iordache et comp 
regăsit cadența, și-au pus în va
loare forța de șut și, în ulti
mele secunde, au egalat situația, 
în cealaltă serie, luptă mare 
între Universitatea București, 
I.E.F.S. și Con feel ia, în fruntea 
clasamentului, Voința Odorhei, 
Mureșul Tg. Mureș și Rulmen
tul Brașov,

Iată cum 
clasamente 
nine :

„Crosul tineretului'1 — o competifie „Centura de aur44

populară la edifia a Vll-a (Urmare din pag. 1)

UN SUCCES CARE
ționabili și în locul ruginitelor șe
dințe de „sparring" să organizăm 
gale de-adevăratelea ?

TREBUIE CONSOLIDAT
In prim-plan : tinerii

apărut 
i loc de 

meci 
gazdele 
entuzi- 

întreve- 
a Uni- 

, Petro- 
și-au

I
I
I
I
I
1

LA L

în coada lui.
arată cale două 

ale întrecerii femi-

SERIA I

I

Pe agenda marilor acțiuni sportive 
de masă ale acestei primăveri, „Cro
sul tineretului** a ocupat unul din 
locurile de frunte. Ediția a 7-a a 
popularei competiții, s-a Impus. în 
primul rînd, printr-un bilanț cifric 
impresionant : aproape 3 000 ooo de 
concurenți — elevi, studențl. munci
tori. țărani, militari au fost angrenați 
în întrecere ! Intr-o serie de județe, 
cum ar fi Prahova, Brașov, Suceava, 
Dolj, Hunedoara, Arad. Cluj, spre 
a nu aminti decît cîteva, etapele de 
masă au cuprins zeci de mii de par- 
ticipanțl, oferind un prilej excelent 
do popularizare șl do răsptndire a 
alergării, forma cea mai simplă șl 
mai accesibilă de practicare a exer
cițiului fizic.

Dar nu numai acest aspect canti
tativ a caracterizat întrecerea. Plu
suri evidente, in comparație cu anii 
trecuți, s-au înregistrat și tn struc
tura ei intimă, calitativă, exprimată 
prin valoarea concursurilor. „Crosul 
tineretului" a scos în evidență, tot
odată, colaborarea fructuoasă șl efor
tul organizatoric comun depus de 
U.T.C.. C.N.E.F.S., U.G.S.R. și de
alte organizații cu atribuții în dome
niul sportului, conform sarcinilor 
trasate de Hotărirea Plenarei C. C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973. Inscriindu-se In programul 
amplelor manifestări organizate ta 
cinstea evenimentelor politice ale 
anului 1974 — a XXX-a aniversare 
a Eliberării și Congresul al XI-lea 
al partidului — acțiunea aceasta a 
parafat simbolic, prin reușita sa. pre
zența activă și entuziastă a tinerel 
generații la marile sărbători ale 
poporului nostru.

Apreciind drept reușit modul de 
organizare șl de desfășurare a „Cro
sului tineretului", atît în fazele sale 
preliminare, cit și în finala pe țară

verl- 
de 

ocoli

— care s-a transformat într-o 
tabilă sărbătoare a sportului 
masă românesc — nu putem 
unele neajunsuri de care va trebui 
să se țină seamă în viitor.

Ar fi de semnalat, în primul rînd, 
o lipsă mai veche, cu un caracter 
oarecare cronic în multe activități 
de masă, și anume : slaba partici
pare în competiție a unor categorii 
de tineri, în special din întreprinderi 
și de la sate. In unele Județe — Bi
hor, Caraș-Severin, Botoșani. Argeș, 
Dîmbovița, Ialomița — grosul concu- 
renților l-au constituit elevii. Este 
necesar, așadar, ca în analiza cifre
lor globale să se țină seama de a- 
ceasta, pentru a nu avea o imagine 
deformată asupra eficienței acțiunii.

Relevînd, ta încheiere, contribuția 
organelor de specialitate șl a celor
lalți factori cu atribuții în domeniul 
sportului la desfășurarea actualei 
ediții a Crosului tineretului". ne 
simțim datori să scoatem în evidență 
sprijinul substanțial primit din 
partea organelor de partid, ceea ce 
a asigurat pretutindeni reușita ac
țiunii.

Considerăm că există toate premi
sele pentru consolidarea acestui suc
ces, pentru asigurarea în viitor a 
unor condiții superioare, pentru spo
rirea eficientei unei manifestări cu 
larg ecou In masa tineretului nostru.

SEPTIMIU TODEA

adjunct 
turism 
pentru

al șefului Secției sport, 
și pregătirea tineretului 
apărarea patriei a C.C.

al U.T C.

■ ■■■■■■■■
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EA 26 MAI 1974, TRAGEREA LOTE
RIA ÎN OBIECTE

Loteria în obiecte din 26 mal a.c. 
acordă participanților autoturisme 
„Trabant 601“, ciștigurl în valoare 
de 25.000 lei, 19.000 lei, 5.000 lei ș.a.

Biletele se vînd prin agențiile Loto- 
Pronosport, 
consum și 
în ziua de 
Mai multe 
de cîștig.

unitățile cooperației de 
comerțului de stat pînă 
22 mai 1974. Nu uitați ! 
bilete, mai multe șanse

★
Ciștigurl suplimentare la LOZ ÎN 

PLIC!
La seriile ce se află tn vînzare se 

găsesc ciștigurl suplimentare ta bani, 
autoturisme, butelii de aragaz ș.a.

Numai cine joacă, cîștlgă 1

ClȘTIGURILE TRAGERII 
EXPRES DIN 8 MAI

PRONO-
1974

a

Extragerea I : Cat. 2? 1,25 
a 60 670 lei ; cat. 3 : 12,65 
lei ; cat. 4 : 39,95 a 
94,65 a 801 lei; cat. 
lei.

variante 
a 5 995 

1 898 lei; cat. 
6 : 3 398,05 a

■
5:
40

a

Gîndurile acestea ne-au fost su
gerate probabil și de circumstan
țele „Centurii de aur“, competiție 
care a marcat un net succes al 
tinerilor boxeri și pe care nu 
l-a putut egala garnitura seniori
lor.

Tedy Niculescu a avut curajul 
să alinieze la startul unei compe
tiții grele, 6 dintre tinerii săi e- 
levi. Riscul a fost calculat și el a 
dat roade. Trei dintre băieții săi 
au cîștigat categoriile la care au 
participat (I’aul Dragu — semi- 
muscă, Niță Robu — muscă și 
Costică Dafinoiu — semigfea), 
realizînd surprinzătoarea perfor
manță de a întrece în finale (în 
ordine) ; un fost campion al țării, 
un campion european și un vice- 
campion olimpic 1

Dacă forma fizică a membrilor 
lotului de tineret nu ne-a mirat, 
ținînd seama de apropierea datei 
campionatelor europene de tineret 
de la Kiev (1—10 iunie), în schimb 
am fost plăcut surprinși de buna 
lor pregătire în domeniul elemen
telor tehnico-tactice și al respec
tării îndrumărilor primite din colț.' 
Sînt create premisele pentru a 
aprecia că, după un eventual suc
ces la Kiev, candidatura cîtorva 
dintre tinerii noștri pugiliști poa
te fi luată în scamă și pentru 
campionatele mondiale de la Ha
vana 1 Fără a vrea să influențăm 
opiniile ulterioare, nu ne putem 
abține a sublinia că ~ 
în drumul 
de

adevărat) tot ce poate oferi mai 
bun această categorie (cu excep
ția lui Aurel Mihai) : Remus Coz- 
ma, Alexandru Turei și Petre 
Ganea.

Ce concluzii se pot trage despre 
starea actuală a candidaților la 
campionatele mondiale? Bilanțul 
general al seniorilor, la această 
oră, nu este prea satisfăcător. 
Momentul acesta, care trebuia să-i 
fi găsit în vîrf de formă, ne dez- 

de 
ce

1. Univ, Buc.
2. I.E.F.S.
3. Confecția
4. Voința Odorhei
5. Mureșul Tg. M.
6. «Rulmentul Bv.

SERIA
1. Univ. Timișoara
2. Textila Buhuși
3. Univ. Iași
4. Constr. Timișoara
5. Rapid București
6. CSM Sibiu

său pînă 
întrecut

Paul Dragu, 
la „Centura 

(dc puțin, e

văluie, dimpotrivă, carențe 
pregătire și mal aies — ceea 
ne îngrijorează cel mai mult 
lipsa spiritului de luptă !

Doar cu o bună condiție fizică 
și cu tradiționala rezistență în 
regim ofensiv nu se pot obține 
rezultate mari. Valori sigure ră- 
mîn, fără îndoială, cei doi ușori 
Paul Dobrescu și Calistrat Cuțov, 
pana Gabriel Pometcu și, într-un 
surprinzător salt, cocoșul Marian 
I.azăr. 
raport 
musca 
lociul 
Alexe.
bili, în revenire ni se pare semi- 
musca Alexandru Turei și în în
grijorătoare eclipsă cocoșul Mir
cea Tone.

Mai este încă firește destul de 
mult de lucrat pentru ca la Ha
vana boxul românesc să-și confir
me clasa. Dintre elementele tine
re, ar trebui să se bucure de o 
atenție sporită semiușorul Ion 
Vladimir, ale cărui calități tehni
ce îl prepară pentru o frumoasă 
carieră pugilistică, pe suportul li
nei forțe pe care din păcate încă 
nu o posedă.

Subliniem toate acestea cu atît 
mai mult cu cit turneul „Centura 
de aur** a fost anunțat a repre
zenta principalul test de selecție 
pentru participarea românească la 
campionatele mondiale.

în scădere de formă 
cu ceea ce pot) se 
Constantin Gruiescu, 
Alee Năstac și greul
Dintre ceilalți selecționa-

■
la
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Situație tactică tot mai des uzitată ................
bal : unul dintre jucătorii echipei in apărare 
marchează strict, individual, „om la om" pe 
cel mai valoros dintre adversari. De obicei, 
este vorba de marcarea coordonatorului de joc 
sau a principalului realizator. Am întîlnit a- 
ceastă situație în partida feminină de divizia 
A, disputată duminică dimineața între I.E.F.S. 
și Confecția. Natalia Alexandrescu a avut mi
siunea de a o anihila — prin intermediul aces

tui sistem - pe Constantina llie. Cum au de
curs lucrurile ? Ce eficiență a avut aplicarea 
tacticii amintite ?

Am observat o serie de minusuri tn compor
tarea fiecăruia dintre factorii interesați. în pri
mul rînd, Natalia Alexandrescu a înțeles, în 
prima parte a meciului, să efectueze marcarea 
numai prin intermediul ținerilor și al faulturi
lor. Astfel, disputa tactică s-a transformat în- 
tr-o repriză de... lupte (firește, de calitate în
doielnică). Constantina llie n-a știut nici ea 
să se descurce. In loc să încerce intrarea în 
joc (cu ajutorul colegelor de echipă), să for
țeze faultul șî să grăbească eliminarea Nata- 
liei Alexandrescu, s-a mulțumit — multă vreme 
— cu rolul de spectatoare. Am vrea să notăm, 
de asemenea, și faptul că arbitrii n-au prea

Surprize și..;

în hand- dat atenție acestui duel obstructionist, că au 
avertizat-o de două ori pe Natalia Alexan- 
drescu pînă a o elimina. O sancționare promp
tă ar fi dus la stoparea suitei de iregularități. 
In repriza a doua, studenta a înțeles mai bine 
modalitatea de marcare și 
s-au atenuat.

Am pus în 
el face parte 
este vorba de 
se aplică marcajul la echipele de club se re
flectă direct și la reprezentativa națională care, 
și ea, poate fi pusă în situația de a apela la

aspectele amintite

discuție acest aspect pentru câ 
din arsenalul tactic și pentru câ 
doua echipe fruntașe. Modul cum

Era interesant de cor 
măsură jocul echipei 
solidat în ultimele eta 
rești și concretizat pri 
torii consecutive va i 
eficient și în deplasar 
că, pină în prezent, î 
reușit în acest câmpie 
victorie în afara Buct

La Pitești, echipa mi 
la un pas să realizezt 
în" deplasare, 
lor ■
trei ori cu poarta 
din 
taie.
nescti imediat după jo 
tat <le atîtea ori incit 
vine să cred că eu ar 
din fața porții goale. A —g --------zj de cî

și sper să
_____ C. Teașcă 
„Ne-am angajat s 
jocuriLvr bune

ijLA 0—-2 M/
un puternic tumu 

stadionul „23 August". 1 
— U.T.A. ar fi trecut ai< 
nute... Primul întîlnit < 
efort, dar și de seml-eș 
Angelo Niculescu, impel 
părerea despre joc : „Si 
arbitrul central Rotaru, 
căm mai mjsll de două 
nician, dar explicațiile < 
de după pauză.

insă
și ratările lui

nou, la 
Iată

opc
loi
got 

un rezult 
ce a dec

mai neagră 
campionat ‘ 
Antrenorul 
rat : 
seria

E

113— 83
96— 74
83— 78
78— 81
85—101

Concursul internațional

de micromodele
„Escadrilele
in acțiune

Cea de a VllI-a ediție a concursu
lui internațional de micromodele 
„Indoor ’74", s-a desfășurat, ca de 
obicei, în uriașa galerie a salinei de 
la Slânic-Prahova. La invitația^ fede
rației de specialitate au răspuns 
echipe de prestigiu din Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, precum și formația 
Bulgariei. Organizatorii au prezentat 
două formații, iar în al’ara clasamen
tului a concurat și o reprezentativă 
a C.S.U. Galați.

„Escadrilele libelulelor" au început 
să decoleze cu motoarele turate la 
maximum. Dar, încă din primul start 
avea să se confirme teama oaspeților 
că gazdele sînt adversari greu de 
depășit. Din echipa noastră, Eugen 
Holtier a realizat 35 min. 21 sec., ur
mat de Aurel Popa cu 33:45 și J. Ka
lina (Cehoslovacia) cu 33:43. După 
startul al doilea. Popa a realizat 
34:26 și echipa română conducea. 
Apoi, a apărut un moment de criză 
dar, după startul al treilea. Popa 
realizează 37:50. Starturile patru și 
cinci au consolidat poziția, iar lan
sarea a șasea — ultima — a oferit 
o splendidă evoluție

CLASAMENTUL INDIVIDUAL : 1.
A. Popa •— 75:52 (media a două star
turi), 2. E. Holtier 70:14. 3. S. Kujo- 
wa (Polonia) — 67:58, 
(Cehoslovacia) — 67 26, 
(Polonia) — 66:50.

CLASAMENTUL PE 
România I — 207:31 2.
198:02, 3. Cehoslovacia 
Ungaria — 172:32, 5. C S.U. Galati
— 152:26, 6. Români*» TI — 143:17, 7. 
Bulgaria — 59:51.

V. TONCEANU

4. J. Kalina
5. E. Ciapala

ECHIPE :
Polonia

— 197:20.
5. C.S.U.

■ ■■■■■•a
„Noul val“ al atletismului

Disputat sub semnul 
întilnire de atletism cu 
de primăvară al juniorilor 
cppfirmări și surprize plăcute.

selecției pentru apropiata 
echipa Greciei, concursul 

ne-a prilejuit, cîteva

..Noul val" are o bază de selecție mult mai 
solidă; peste 600 de concurenți din 87 de clu
buri și asociații s-au prezentat la tradiționalul 
examen de pe stadionul constănțean, cu apre
ciabile cunoștințe tehnice șl calități fizice. Sint 
evidente semne că imensul material uman pe 
care-l oferă atletismul școlar a început să fie 
răscolit cu mai multă răbdare ca în trecutul a- 
propiat, că mulți specialiști din întreaga țară

PUNCTE DE VEDERE
sistemul „om la om*. Or, antrenorii de club sint 
primii care au datoria 
tem, 
în

sâ le oblige pe 
cele două posturi —

să exerseze acest sis- 
jucătoare să-l aplice - 
regulamentar.

Hristache NAUM

1.

4.

„surprize" la lupte libere

au pornit pe singurul drum care poate favoriza 
dezvoltarea performanței sportive. In numai două 
reuniuni - și sintem convinși că cele ce vor 
urma vor întregi tabloul - am putut remarca ti
neri talentați din Arad, Tg. Secuiesc, Brăila, 
Caransebeș, Galați și alte orașe (care nu ne-au 
prea oferit pînă acum performeri de înaltă cla
să), urcînd trepte noi pe scara valorilor atletis
mului românesc.

I
I
I

Lovitura puternică a 
porții lui lorgulescu i 
dențesc. Cine mai cr,

I
I
I
I
I

a a a a

Dincolo, la U.T.A., g; 
Centrul atacant al națiot 
picioare. Simțeam cu toț 
jucînd. In a doua parte 
așa am întors rezultatul. 1 
torii au gustat răsturnar 
un scor-fluviu, la 2—2 S

TRANZISTOAI
în cabina Petrolului 

rească. Amplificată însă 
cai*e vin de la tranzisto 
ror ecou răzbate de 
Poli. Iași a scos un p 
șița... C.F.R. CLuj a făc 
la Timișoara... Ratările 1 
și Pisau sînt comentat 
mentale. Vocea calmă da 
a vicepreședintelui ciut 
lonescu, potolește rumoa 
băieți, o să discutățn to 
aste» marți, la 
ză...M). Calculele

scos

ședința 
pentru

■ a a a a a

mai omogen și mai valoro:
E drept, anul acesta 

campioni de marcă de . _ ___r_r
sau Megelea. In schimb, aproape la fiece 
bă am putut urmări o dispută extrem c 
librată pentru întîietate, pe învingători < 
abia după parcurgerea ultimilor metri 
după efectuarea celor din sărituri «
cări. Și această aprigă concurență (nu p 
fost favoriții care au ratat selecția pentru 
de la Atena) va genera, în mod cert, 
manțe superioare, care să permită c 
noștri o ascensiune în ierarhia continente

Am aplaudat sincer, duminică diminec 
ritura de 7,72 m a lui Tudorel Vasile, u 
pe cit de talentat, pe atît de ambițios, să 
lungească zborul spre linia magică a cel< 
Doar vîntul care a suflat cu intermitențe 
pe 3m/sec) l-a împiedicat să se bucure 
un nou record. Nu mai mică ne-a fost sal 
și pentru ,,flop**-ul Niculinei (lie care, la 
sare cu un cm mai mult decît înălțimea s 
m). V. Dumitrescu (10,5—100 m și 21,4—5 
D. Oprea (2,08 m - înălțime), Ibolya 
(24,9-200 m și 56,7-400 m), B. Bedrosiar 
m - triplusalt), Sofia Mitricâ (14,28 
te) sînt numai cîteva nume despre 
mai vorbi în acest sezon

nu am mai avut 
talia lui Ghipu,

Adrian

m — 
care

VASI
a cedat ușor, apărindu-și șansele Dînâ In campionatul de rugby abateriPe parcursul finalelor campionatelor re

publicane 
seniorilor, 
trecute de 
tătarii au 
doarea cu 
tm a urca treptele oodiumului de onoare. 
Și, de subliniat, unii dintre luptătorii care 
s-au impus, indiferent de valoarea adver
sarilor întâlniți, se află încă la vîrs<ta junio
ratului, iar alții în pragul încheierii activi
tății competiționale.

Printre cei 25 de finaliști la categoria 57 
kg a fost și Gigei Anghei (Steaua), un ju
nior de 18 ani. El a luptat cu deosebită 
ambiție în fiecare meci susținut. în poziții 
dificile uneori, fiind condus, alteori cu un 
plus de puncte tehnice, Anghei n-a renun
țat nici o clipă să lupte cu dîrzenie, reu
șind victorii spectaculoase, unele la dife
rențe de peste 12 puncte sau chiar prin 
tuș. Nici în partida finală, cu cel mai bun 
luptător al competiției de la Pitești, Gh. 
Dobronel (Dinam<> Brașov), învingător în 
toate duelurile numai înainte de limită, el

individuale de lupte libere ale 
găzduite la sfîrșitul săptămînii 

Sala sporturilor_din Pitești, spec- 
fost adesea impresionați de ar- 
care eoncjirenții au lujkat pen-

sancționate cu duhulnu ....
la capăt.

Cine ar mai fi crezut că greul Ștefan 
Stingu (tot de la Steaua), la cei 33 de ani 
ai săi, va reuși să îmbrace din nou tricoul 
de campiin (al 10-lea 1), după ce. anul tre
cut fusese deposedat de titlu de tânărul La- 
dislau Șimon — Mureșul Tg. Mureș (mai 
ales că acesta din urmă repurtase în ulti
mul timp frumoase succese în concursurile 
internaționale) ? „Am dorit să cîștig cu 
orice preț — ne spunea Stingu după între
ceri; era ultimul meu start".

In contrast cu cei amintiți mai sus, cre
dem că loan Laszlo (Lemnarul Odurheiu 
Secuiesc), Nicolae Bădulescu (Rapid Bucu
rești) și Andrei Șuba (Comerțul Tg. Mureș) 
vor roși pentru atitudinile lor. Laszlo n-a 
mal luptat după ce a primit un avertis
ment. Bădulescu a proferat injurii la adresa 
arbitrului de saltea în loc să-și apere spor
tiv șansele, iar Șutea a refuzat să primească 
avertismentul desflwi f Icărit, plecînd înspre 
tribună, l’e bună dreptate, ei au fost eli
minați din concurs.

blind
Antrenorul constănțean Titi lonescu a in

trodus în teren (la meciul Steaua — Farul) 
trei jucători suspendați, ignorînd hotărîrile- 
forului de specialitate; fosta campioană 
„U“ Timișoara țlupă 15 minhte se retrage 
din joc — după ce a l’âcut cfeplasareâ pînă 

. la Constanța — motivînd. că pierde... aviQ- 
nul ; clubul Chimia Năvodari nu asiguijâ, 
a,siștență .medicală și este,.. învinsă acasă. 
(.’), în partida cu Agrpnpmla Cluj; S.N. 
Oltenița iese de pe? teren în min. 15. (ja 
întîlnirea Ai Constructorul București) pen-., 
tru că este defavorizată ‘de arbitru (!) ; 
Oțelul București nu asigură medic la teren 
(meciul cu Petrochimistul Pitești) și nu se 
prezintă la partida cu Constructorul Bucu
rești : doi jucători eliminați de la Tînărul 
Petrolist Ploiești 
(în confruntarea 
arbitrul, conform 
jocul ; întîlnirea 
mentul Medgidia 
gazdă neasigurînd teren.

Și lista ar putea continua cu 
disciplinare î-ntîlnite în ultima

alte s 
vren 

terenurile de rugby. Aceste fapte îi 
trate într-o disciplină ce a cunoscut 
tima vreme o sensibilă înviorare, pun 
lumină nefavorabilă activitatea rodnici 
fășurată în alte sectoare ale sportul 
balonul oval. Motivele, cel mai ades< 
pilărești. nu ]6>ot scuza în ;ntci uh fel 
dinea unor antrenori Și jdeatori, nop; 
unor cluburi If ață' de'abaterile Biscrp 
repetate, inactivitatea, birourilor ae' 
ele dovedind,’ la 'o analiză ’mâi: aten 
în munca educativă există numeros 
grave carențe. De aceea, credem că mă 
adoptate de federație ar trebui să fie 
pietate cu altele mai drastice luate di 
burile vizate, deoarece sancțiunile < 
pînă acum se pare că nu avut < 
scontat.

a75 838 lei. 
A : 

B : 
64,80 a 1158

Report categoria 1 
Extragerea a II-a- Cat.

Variante a 100 000 lei; cat. 
a 4 675 lei; cat. C : ____

2 391,05 a 60 lei ; cat.
200 lei ; cat. F ; 2 616,30 a 40

cat. D : 
124,05 a 
lei.

Report categoria A 5 24 916 lei.

2,35 
16,05
lei;
E :

Cîștigul de 60 670 Iei de la categoria 
a 2-a a revenit lui BALAZS ILEANA 
din Cluj, iar cîștlgurile de 100 000 
lei de la categoria A au fost obținu
te de CIIEZAN 1OAN din Săcele șl 
GHIȚA CONSTANTIN din București,

Rubrică redactată 
de LOTO-FKONOSPOKT

B
B

Costin CHIRIAC

refuză să iasă de pe teren 
cu Olimpia București) și 
regulamentului. întrerupe

Farul II Constanța — Ci- 
nu s-a disputat. echipa Emanuel FÂNTÂNEANU
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i la etapa a XXVIII-a a Diviziei A

DUPĂ MECI FlITBi II
I

LA UN PAS DE O „PREMIERĂ

IN LINIE DREAPTĂ
La startul acestui retur, cinci cronicari de fotbal au rea

lizat un sondaj de opinii vizînd lupta pentru titlu, 
zullatul microsondajului, care a înregistrat 100 de 

Universitatea Craiova — (îl voturi, 
Constanța — 11. 4. Steaua — 10. 5.

de constatat, în ce 
îhipei Steaua con- 
ele etape la Bucu- 
zat prin două vic- 

va fi la fel 
eplasare. Mai 
zent, Steaua nu 
campionat nici 

a Bucureștiului. 
ipa militară a fost 
'eallzeze ,,premier a “ 
să opoziția gazde- 
lui lordănescu (de 
rta goală) au dus, 
f rezultat de egali - 
a declarat Iordă- 
upă joc : „Am ra- 
i incit nici nu-mi 
eu am fost acela 

ciăle. Am avut cea 
de cînd joc în

&r să fie ultima*. 
Peașcă ne-a decla- 
gajai să continuăm 
bune1 și cred că

-2 MĂ TEMEAM

de 
ales 

a 
o

reușit la Pitești, unde, 
ne și propusesem 

rezultatul egal 
, Sînt convins

, de alt- 
să cîștigăm. 
nu 
că

__  _ golurj sigure 
M-a impresionat nota de 

adversarilor noștri*.

am 
fel. 
Totuși 
feetează. 
din acest meci vor fi 
în viitor, 
fair-play a

Dacă Steaua a avut motive să se 
bucure, 
Ultima mare 
delor. Totuși, 
s-a dovedit foarte sportiv cînd 
declarat: „Consider 
tabil, deoarece am în vedere 
rioadele de dominare, ratările 
Sincer să fiu, ar fi fost nedrept 
ca una din echipe să cîștige în 
dauna celeilalte".

Totuși, adăugăm noi, atunci cînd 
- Steaua a pierdut cu 0—3 la Bucu
rești parlida-tur. s-a scris în 
rul nostru că „F. C. Argeș a 
cat ca ;* • --- • ~
minică la Pitești Steaua 
într-un fel revanșa.

DE UN SCOR-FLUVIU,

mă a- 
ratările

la F. C. Argeș era liniște, 
ratare fusese a gaz- 

antrenorul Coidum 
a 

rezultatul echi- 
în vedere pe- 

etc.

cu
s-a scris în zia- 

că „F. C. Argeș a ju- 
și pe terenul propriu". Du

și-a luat 
(A. V.)

s tumult pe culoarele marelui pavilion al cabinelor de la 
'ust“. De parcă agitatul final al meciului Sportul studențesc 
^Cut aici de pe gazonul unde s-a consumat acum cîteva mi- 
tîlnit e Tănăsescu, fundașul studenților. E marcat și de 
șemi-eșecul echipei. Nu-1 mai interpelăm. îl rugăm însă pe 
, imperturbabil, chiar și în aceste clipe calde, să ne spună 
w: „.Silit contrariat de decizia tușierului Ciolan, validată de 
totaru, care ne-a anulat un gol. Oare nu avem voie să mar- 
două goluri ^înțelegem supărarea competentului nostru teh- 
lațiile egalului stau, mai curînd în căderea formației sale,

OANĂ, REINHARDT Șl... INDISPONIBILITATEA LUI VOINEA
stadie-' 

star» 
dife- 
jucă- 
spus,

în vestiarele 
nulul din Reșița, 
de spirit cu totul 
rită. Unii dintre 
torii reșițeni i-au . 
acolo, în teren, cîteva 
cuvinte tari lui Olo- 
geanu, cel ce greșise* 
grav ia golul egalizator 
al oaspeților, dar acum 
nu mai vorbea nimeni. 
La ieșeni, desigur, Iși 
făcuse loc bucuria eîș- 
tigării „marelui punct*', 
în fața vestiarelor, cei 
doi ... _ ’*
seră prizonierii gându
rilor lor. Discutăm cu 
Oană : „Sînt bucuros că

antrenori deveni-

am luat un punct șl 
supărat că i-am scăpat 
pe al doilea. Dar să 
fim drepți, și ei au ratat 
ocazii mari, mai mari 
ca ale __ _ _
tați de la mine, Poli
tehnica 
tută".

Ion Reinhardt 
păt at. Și de . . 
pierdut, dar mai ales, 
de situația echipei la ora 
actuală. „Cel mai mult 
m-a intrigat atitudinea 
lui Voiaea, spunea el. 
Cu o oră înainte de a 
pleca la Brașov, a ve
nit să ne spună că nu

mari, ___
noastre. Ascul -

nu se di bâ-

era su- 
punctul

poate pleca cu noi, că 
are examene la Timi
șoara. Meciul se juca 
miercuri, iar examenul 
era vineri. Acum (n.r. 
duminică). cînd jucăm 
acasă, ne-a spus că îl 
putem băga în forma
ție. — 'Mulțumesc, dar 
acasă poate juca ori- 
-- Am renunțat la 
serviciile lui. Pentru 
cit timp ? Nu știu !“ 
A'șa a ajuns Reinhardt 
să-i treacă pe foaia de 
arbitraj pe neounoseu- 
țil Vizitiu și Jacotă. 
(C.A.)

clne.

CONSTANTA — PRO Șl
...Lung a fost drumul băcăuanilor 

spre vestiare, după meciul de la 
Constanța ! Portarul Voinea părea 
cel mai afectat : „La faza din c*re 
am primit golul am fost lovit, n-am 
putut să intervin la balon ’* 11 cău
tăm pe arbitrul Ghemigean, îi ex
primăm și obiecțiile noastre asupra 
acelui gol din min. 79. înscris după 
ce portarul fusese faultat „Eu n-am 
constatat fault!" este explicația cava
lerului fluierului. îl căutam și pe 
Negoescu, cel care l-a faultat 
Voinea : „Ai faultat sau nu ? ; 
să spun eu, eram în acțiune, poate

GOLUL DE LA CONTRA
am faultat, poate nu...* C. Radu
lescu, antrenorul băcăuanilor își tră
iește tăcut suferința : ,.în repriza a 
doua atacanții noștri și tușierui Rc- 
tezan, care ne-a oprit nejustificaț în 
cîteva faze, au împiedicat deschide
rea scorului. Și ce punct mare putea 
fi ! Păcat că mai intervin și arbitra
jele, ele dezavantajîndu-ne decisiv la 
Pitești și în meciul de aici unde 
am primit un gol, după ce Voinea 
fusese faultat". Teri la prînz 
am solicitat și părerea observatoru
lui federal al partidei de la Cons
tanța. Cornel Simionescu: „Arbitrul 
Ghemigean, neajutat de tușierul Re- 
tezan, a condus cu scăpări, care 
au influențat rezultatul final, un joc 
care nu i-a ridicat prea multe proble
me. Cea mai gravă omisiune a fost a- 
ceea că nu a observat faulturile cons- 
tănțenilor Negoescu 
asupra portarului 
care au precedat 
gazde, deși ele 
o fază fixă
Observatorul 1 
arbitrului K.

(M.M.I.)

și Marcul eseu
Voinea, faulturi 

golul înscris de 
fost efectuate la 
joc — corner*, 

a acordat 
Ghemigean nota

s au 
de 

federal

ied a lui Ion Constantin a făcut ca mingea să poposească pentru a doua oară în plasa 
lescu (dezamăgit, cum se vede din instantaneul nostru). E 2—0 pentru Sportul stu- 
tai credea intr-o egalitate, în acel moment ? Foto : pragoș NEAGU
r.A,. găsim cîțiva „întîrziați" la îmbrăcare. Printre ei. Kun. 

naționalei explică : „în repriza intîi parcă eram legați de 
cu toții o puternică oboseală. Dar starea asta a dispărut... 
parte eram ușori ca fulgii, echipa își regăsise pofta, și 

Itatul. Meciul ni-a pasionat... din teren. Sper că și specta- 
itnrnarea de scor. Asta e fotbalul. La o—2 mă temeam de

2—2 Stroe era să ne facă învingători !" (Ef. I.).

iTOARELE AMPLIFICĂ SUPÂRAREA ...
lului supărare fi- 
ă însă de veștile 
anzistoarel-e al că- 

de pe coridor : 
un punct la Re- 
y făcut scor alb 

âfile lui Istrătescu 
mpntate și răsoo- 
Imă dar autoritară, 
ii clubului. M'hai 
rumoarea („Lăsați, 
lăp) toate lucrurile 
ședința de anali- 
pent.ru următoarele

EXTERIORIZĂRI... IN LINIȘTE

■ ■ ■ ■ ■ ■
ralaros

fi etape continuă acum în surdină. 
Cîțiva jucători \m ai încearcă să se 
scuze sau să acuze, dar Mircea Dri- 
d-ea reflectează eu vo-ce potolită, însă 
suficient de nuanțată pentru a ft 
auzită : „La urma urmelor, poate 
că ar trebui chiar să fim mulțumiți 
că am scăpat doar cu 2—0...“. Crîn- 
gașu esbe însă în mod deosebit su
părat : după golul al doilea, cînd 
jocul era oprit, iar balonul era tri
mis spre centru. Neagu. trecînd pe 
lingă el, i-a dat un pumn în față !

In cabina feroviarilor, bucurie ușor 
de înțeles : pentru jocul bun al 
echipei, pentru desprinderea sensi
bilă din zona retrogradării. Tînărul 
Manea este felicitat călduros. (R. U.)

între o înfrîngere pe teren propriu 
și o victorie in deplasare există teore
tic o asemenea diferența care, pe 
plan afectiv, se manifestă aproape 
întotdeauna cu stări emoționale stri
dente în flagrantă antiteză. Dumi
nică însă, la Cluj, succesul catego
ric și pe deplin meritat obținut de 
Dinamo nu i-a amețit deloc pe fot
baliștii bucureșteni.

— Am clștlgat mai decît ne
așteptam, mărturisește imediat după 
meci I. Nunweillor. Să fie așta ex
plicația bucuriei oarecum mai reți
nute a învingătorilor sau poate șl 
gîndul că, acum. V. aspra luptă * 
tru titlu, marile obligații ale 
pei capătă noi dimensiuni 7

Dincolo, în tabăra învinșilor, 
nește o atmosferă de tristețe, 
inutile lamentări și reproșuri. .. 
pierdut pentru că golurile noastre 
s-au rătăcit undeva printre nume
roasele ocazii ratate'*, spune S. 
Avram, antrenorul studenților. (M. I.)

pen- 
echi-

dom- 
fără 
„Am

furi, a fost următorul : 1.
2. Dinamo — 12, 3. F. C. 
F. C. Argeș — 6.

Astăzi, cînd campionatul
mai sus oferă simplificări
le» inițiate într-un veritabil al doilea

Universitatea Craiova își păstrează ......... - , ____ c__
țiile lui 61 ’/o. Pe de altă parte, Dinanio este în situația de 

evident sterile

a intrai în 
importau te,

Re
vo

5.

linia dreaptă, tabelul de 
care transformă op(iuni- 
tur de scrutin.
șansele, chiar la propor- 

. ' <i
culege aproape toate voturile — evident sterile — ale următo
rilor trei candidați, care nu au putut face fată ritmului impus 
de primii doi competitori. F. C. Constanța, Steaua și F. C. Ar
geș. deși întruneau un sfert din pronosticuri, luptă astăzi doar 
pentru un loc pe podiumul „cupelor europene". In această si
tuație. Dinamo primește voturile acestui trio, ajungînd, obiec
tiv și subiectiv, mai aproape de lider, cu cele aproximativ 35 
de voturi pe care le are astăzi. (Bineînțeles 
calcul pur teoretic, deoarece unii dintre cei 
F. C. Constanța, Steaua sau F. 
— în continuare — pe Craiova).

că acesta e un 
care „văzuseră"deoarece unii dintre

C. Argeș, ar putea să mizeze

I angajează, „la balotaj*', doua 
rolul unui adevărat arbitru, 

său, palpabila în 
pierzîndu-și

n acest sprint final care 
echipe, Steaua poate avea 
dacă va confirma învigorarea jocului 

decursul ultimei săptămîni. Echipa lui Dumitru, 
șansele în cursa pentru titlu (dar menținîndu-se în lupta pen
tru a 12-a Cupă din istoria clubului), are în perspectivă 
meciuri de mare prestigiu. Este vorba de eternul derby Steaua 
— Dinamo, programat pentru 26 mai, un derby pe care Steaua 
îl va juca, desigur, pentru culorile sale, 
pentru Universitatea Craiova 
de mcciuf Universitatea Craiova — Steaua, 
16 iunie, în care beneficiarul 
namo. 
ofere 
acum, 
cît si 
firești 
jucătorii au sub 25

Aceste două 
Stelei dreptul 
cînd echipa 
combinativul 
ale elanului

doua

în primul rînd, și 
în subsidiar. Apoi este vorba 

programat pentru 
... subsidiar ar putea să fie Di- 

1, să-i 
un ,,arbitru al eleganței", mal ales 
contestă atît contraatacul Cralovei, 
al lui Dinamo, relansînd virtuțile

examene de prestigiu ar putea, deci, 
de a fi 

militară 
moderat 
în cadrul unei echipe în cate aproape toți 
de ani.

n partea de jos a clasamentului, sprinturile se succed. Tn-
* aseară, calculele susțin că 31 de puncte nu mai 

Dar, dacă „bătălia pen- 
în plus acestui campio- 
aotuala ediție manifestă 

știe dacă eventuala pre- 
Vîlcei și a Ploperrilor va putea fortifica viitoarea 
ales în perspectiva nu prea strălucită a absenței, de-

In partea 
cepînd de 
reprezintă o cifră a certitudinii.

i supraviețuire" conferă un farmec 
concluzia firească este aceea că 

așteptată, de altfel. Și cine

tru 
nat, 
diluarea 
zență a 
ție, mai 
loc dorite, a Clujului din prima divizie a țării.

edi-

foan CHIR1LA

REZULTATELE ETAPEI A XXIV -a A DIVIZIEI C
SERIA I

Unirea Iași — Dorna Vatra Dornei 
5—1 (5—0). Sportul muncitoresc Su
ceava — Victoria P.T.T.R. Botoșani 
5—2 (1—0), Cristalul Dorohoi — Ni
cotină lași 1—1 (1—1), Constructorul 
Botoșani — Minerul Gura Humorului 
3—0 (1—0), Avintul Frasin — Metalul 
Rădăuți 2—1 (2—0), A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc — Forests Fălticeni 0—3 
(0—0). Danubiana Roman — Con
structorul Iași 1—2 (0—0).

Pe „rimele locuri în clasament ; 1. 
Foresta Fălticeni 32 p (golaveraj 
40—17), 2. A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 31 o (44—18). 3. Unirea Iași 
31 p (33—14)... pe ultimele : 14. Con
structorul Botoșani 16 p (28—38). 15.
victoria P.T.T.R. Botoșani 16 p (26— 
47).

galia 34 p (34—15)... pe ultimele : 15 
Constructorul Tulcea 14 p (17—51) 
16. Arrubium Macin 10 p (18—77).

SERIA A V-a

SERIA A ll-A

oi avut in fața 
Ghipu, Onescu 
la fiecare pro- 
xtrem de echi- 
gători aflindu-i 

metri, sau 
ârituri și .ajun- 
a (nu puȚnti au 
I pentru meciul 
d ceit, peifor- 
rmitâ cadeților 
ntinentală.
dimineața, sâ- 

losile, un tinâr 
ițios, să-și pre- 
a a celor 8 m. 
fnitențo (aproa- 

bucure și de 
fost satisfacția 

are, la 16 ani, 
Ițimea sa (1,74 
i 21,4-200 m), 
Ibolya Slavic 

edrosian (15,51 
18 m - greuta- 
re care se va

■

■
■

VASIUU

blindeții
alte abateri 

a vreme 
apte inregis- 
noscut în ui- 
e, pun înf,r-o 
rodnică des- 
sportuluî cu 
i adesea co- 
uh fel alitu; 
ri,. nepăsarea 
: ‘disciplinare 
br ae' secții! ' 
ii’’ ateiită, 'că 
umeroasc ți 
I că măsurile 
să fie 'Cum

nate dt7 ciu
lini le dictat-* 
avut efectul

■

M

a

H

FALȘI SUPORTERI
La terminarea meciului Jiul. — Steagul roșu un moment penibil, ne-a atras 

atenția : antrenorul Ivănescu era apostrofat de un grup de așa-ziși suporteri 
ai echipei locale. De fapt, incidentul, cu gust amar pentru toți cei de față, 
începuse din minutul 61 al partidei, cînd antrenorul minerilor îl înlocuise pe 
Naghi cu Enache; nu pentru că primul n-ar fi dai randament, ci pentru 
simplul scon de a-1 menaja și a-1 păstra pentru meciul de cupă dez mîine de 
la București.

Să cîștigi acasă cu 2—0, să pui suflet din sufetul tău. într-un sezon com- 
petițional, pentru ca echipa să nu-și dezamăgească publicul local, s-o aduci 
în sferturile de finală ale Cupei României, si, cine știe, poate, s-o urci pe 
podiumul de onoare, 

în inimă !
T.).

Construe borul Gh. Gheorghiu -Dej — 
U.R.A, Tecuci 11 (0—1). Oltuz Tg. 
Ocna — Lelea Bacău 0—0, Cimen
tul Bicaz — Minerul Comănesti 1—9 
(1—0), Rulmentul Birlad — Hușana 
Huși 1—1 (0—1), Bradul Roznov —
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej o—o. Be- 
lonul Săvinești — Foresta Gugești 
2—0 (1—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Locomotiva Adj ud nedisputat, 
Constructorul Vaslui — Textila Bu- 
huși 2—2 (2—2).

Pe primele locuri : Relonul Săvi- 
nesti 35 p (52—16). 2. Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej 29 p (26—16). 3. I-etea 
Bacău 27 p (34—21)... pe ultimele : 
15. Foresta Gugești 19 p (27—33), 
Locomotiva Adjud 13 p (14—44).

Sirena București — I.O.R. Bucu
rești 1—0 (o—0). Laromet București
— Șoimii TA ROM București 1—3
(1—0), T.M. București — Argeșul Mi- 
hăilești 4—0 (1—0), Voința București
— Flacăra roșie București 1—1 (0—0). 
Sportul I.C.M.A Cioroglrla — Teh
nometal București nedisputat. Olim
pia Giurgiu — Dinamo Slobozia 4—1 
(0—1). Triumf București — Electroni
ca București 2—0 (1—0). Azotul Slo
bozia — Unirea Tricolor București 
0—1

Pe 
rești 
rești 
33 n 
namp Slobozia 13 p , 
tul I.C.M.A. Ciorogirla 10 p (18—53).

Minerul Moldova Nouă — Gloria 
Arad 4—1 (2—1), Strungul Araci —
Metalul Oțeiii Roșu 0—1 (0—0), Pro
gresul Timisoara — Minerul Ghelar 
2—1 (2—0).

Pe primele locuri 
dova Nouă 31 p (42 
răștie 31 p (36—22), 
nație 28
Furnirul
Arad 16

1. Minerul Mol-
-22), 2, Dacia O- 
3. Unirea Tom- 

p' (28—26)... pe ultimele : 15. 
Deta 18 p (20—47), 16. Gloria 
p (21—42).

SERIA A IX-a

16.

SERIA A IH A

și cu durere 
au fost. (ȘT.

ca pînă la urmă, să ieși de pe teren cu lacrimi în ochi 
Sigur, n-au fost mulți asemenea falsi suporteri, dar

DESTULA 
cabina craioveană era 
un meci victorios. Suc- 

diriamoviștilor. în deplasare, 
spiritul con- 
Se sup^apu- 

atmosferă la-

Paradoxal, 
iritată după 
cesul 
nescontat împovărase 
ducătorilor de pluton, 
nea-u. peste această _________
montările lui Deselnicu, cu trei car
tonașe galbene la activ ultimul pri
mit pentru vina de 
marginea terenului 
setea cu 
Pedeapsă prea _ .
care l-a amărît atît de tare pe ju
cătorul craiovean, îneît acesta, pen-

a se fi dus la 
ca să-și stingă 

o gură de apă minerală, 
drastică, exagerată.

TENSIUNE
tru a nu-și da frîu liber nervilor, a 
preferat să iasă din teren, lăsîndu-și 
echipa, ultimele 5 minute. în zece 
oameni ! Peste tensiunea generală a 
căzut, însă, deodată, verdictul lui 
Oblemenco ; „Nu vă mai jeluiți, 
avem trei puncte avans și vom do
vedi că sîntem suficient de puternici 
pentru a sta în liniște la pavăza 
lor !"... Dincolo, la A.S.A., lume mai 
destinsă, jucătorii vorbeau de difi
cultățile săptămînii care-i așteaptă 
cu două meciuri oficiale în cupă și 
campionat (I.C.)

Prahova Plodești — Portul Brăila 
4—1 (3—0), Carpați Sinaia — Chimia 
Buzău 2—1 (2—0). Unirea Focșani — 
Victoria Florești 1—0 (0—0), Avintul 
Mîneciu — Petrolul Berea 6—0 (3—0), 
Poiana Cîmpina — Petrolistul Bol- 
deșți 2—0 (1—0), Comerțul Brăila —
Olimpia Rm. Sărat 1—0 (1—0). Car- 
pati Nehoiu — Luceafăul Focșani 
2—0 (0—0). Chimia Brazi — I.R.A.
Cîmpina 4—1 (4—1).

Pe nrîmele locuri : 1. Unirea Foc
șani 36 p (56—23). 2. Poiana Cîmpina 
33 p (46—21), 3. I.R.A. Cîmpina 27 P 
(32—20)... pe ultimele : 15. Portul
Brăila 16 p (15—35), 16. Carpați Ne
ll oi u 15 p (27—50).

SERIA A IV-a
Voința Constanța 
Constanța — Du- 
(1—0), Constructo-

FOTBALUL ARE NEVOIE DE SPORTIVITATE
Faptul că un public 

ce se manifestă civili- 
în spiritul obiec- 

constituie un 
favorizant al 

sportivității, nu numai 
în tribune, ci și pe 
terenul de joc, nu 
moi trebuie demon

strat. Pregătind sprin
tul final, protagoniste
le primei divizii oferă, 
acum, 
multe 
binți", 
greu 
tru
Ceea ce, însă, nu 
poate fi invocat ca o 
circumstanță atenuan
tă, ci. din contră, în 
cazurile de abateri de 
la conduita cetățe-

cat, 
tivității, 
factor

suporterilor mai 
ocazii ..fier
ea implicații 

previzibile pen- 
clasamentul final, 

însă, 
invocat ca

nească, civilizată a 
unor spectatori. Dumi
nică, la Timișoara, din 
cauza unui element 
iresponsabil care l-a 
lovit pe arbitrul Otto 
Anderco cu o sticlă 
aruncată din tribună, 
întregul public prezent 
la meci - același ca
re este lider în „Tro
feul Petschovschi1* pen
tru sportivitate ! - a
trebuit să adauge in
satisfacției rezultatu
lui și pe cea a unei 
note mai mici ca de 
obicei. Publicul con- 
stăntean a fost „pe
nalizat" pentru că, în 
euforia unei victorii 
greu obținute, a bla
mat pe jucătorii bă-

și h mim
căuani care îșî apără 
șansele în prima 
vizie. Iar aprinșii 
porteri craioveni 
transformat impaciența 
în nervozitate, uitînd 
că nu huiduielile și 
petardele poartă fa- 
voriții spre titlu.

Atmosfera care pre- 
merge partida, care o 
înconjoară și o înso
țește ca 
încheiere, 
semnifice nu numai in
teresul suporterilor
pentru meci sau pen
tru o echipă, ci și în
țelegerea spectatori
lor față de spiritul 
întrecerii sportive, fair- 
play-ui cu alte cuvinte. 
<P. SI )

di- 
su- 
au

ecou după 
trebuie so

(0-0).
primele locuri
36 p (50—20),
35 p (43—18), 
(43—1.9)... pe

: 1. Voința Bucu-
2. Triumf Bucu- 

3. T.M. București 
uliilor Ie : 15. Dî- 
(20—51), 16. Spor-

SERIA A VI-A
Dacia Pitești — Progresul Cora

bia 2—0 (2—0). Chimia Tr. Măgurele
— Petrolul- Tîrgoviște 3—0 (1—0), Re
colta Stoicănești — Cetatea Tr. Mă
gurele 3—1 (2—0), Petrolul Videle — 
Unirea Drăg&sani 2—1 (1—0). Chimia 
Găești — A.R.O. _ '
3—2 (0—1). Răsăritul Caracal — ROVA 
Roșiorii de Vede 6—1 (3—0). Vulturii 
Cîmpulung Muscel — Cimentul Fieni 
2—0 (1—0). Automatica 
Textil is bul Pitești 2—o

Pe primele tocuri : 
MăgureU 31 p (46—23). 
Alexandria 
Roșiorii 
ultimele
<23—43). 
(20—38).

Ar leșul Cîmpia Tnrzii — Dermata 
Cluj 1—0 (0—0). Minerul Bihor — 
Soda Ocna Mureș 1—1 (1—0), Con
structorul Alba Iulia — Someșul Be- 
clean 4—1 (3—1), Orișana Scbiș — Me
talul Aiud 0—2 (0—2), Cimentul Tur
da — Minaur Zlatna 2—1 (0—1), Re
colta Salonta — Unirea Alba Iulia 
1—1 (0—0), C.I.L. Gherla — Aurul
Brad 3—2 (3—0), Tehnofrig Cluj —
Unirea I>ej o—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Metalul Atir’ 
35 p (53—13), 2. Unirea Dej 34 p
(58—20), 3. Aurul Brad 32 p (55—25)... 
p« u him ele : 15. Tehnofrig Cluj 
(14-32). 
(20—64).

16. Someșul Beclean

SERIA A X-a
Cîmpulung Muscel

Alexandria — 
(0—0).
1. Chimia Tr.
2. Automatica

31 n (30—21). 3. ROVA
de Vede 29 p (36—25)... pe 
: 15. Unirea Drăgăsani 19 p

16. Petrolul Videle 17 p

SERIA A VII-A

1» p 
« P

Baia Mar** — Someșul Sala 
Vic-

Rapid Fetești — 
4—1 (4—0), Știința 
nărea Tulcea 2—1 
rul Tulcea — Portul Constanța 1—1 
(0—1). Electrica Constanța — I.M.U. 
Medgidia 0—0, Viitorul Brăila — An
cora Galați 4—0 (0—0). Tehnometal
Galați — Arrubium Măcin 6—1 (3—1), 
Granitul Babadag — Chimia Brăila 
0—1 (0—1), Cimentul Medgidia — Ma
rina Mangalia 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. Chimia 
Ia 39 p (40—8). 2. Electrica 
stanța 34 © (37—17), 3. Marina

C.F.R. Craiova — Dunărea Calafat. 
0—1 (0—0). Știința Petroșani — MEVA 
Drobeta Tr. Severin 4—1 (2—1), Vic
toria Călan — F.O.B. Bals $—0 (1—0). 
Progresul Strehaia — Cimentul Tg. 
.Tiu 1—2 (0—2). Energia Rovinari — 
A.S. Victoria Craiova 2—0 (1—0).
C.T.L. Drobeta Tr. Severin — Steagul 
roșu Plen ița 7—0 (4—0). Petrolul Ți- 
clenl — Minerul Lupeni 2—2 (2—2), 
Metalul Topleț — Metalurgistul Sadu 
1—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. Victoria Că
lan 32 n (39—23). 2. Dunărea Calafat 
32 p (27—16). 3. Minerul Lupeni 30
n (38—24)... pe ultimele : 15. Mela- 
lurgistul Sadu 19 p (23—28), 16. Pe
trolul Țicleni 9 p (16—53).

Gloria
Mare 0—1 (0—1), Bradul Vișeu 
toria Zalău 2—0 (0—0), Măgura Șim- 
leul Silvanlel — Voința Cărei 3—3 
(2—1), C.S. Unirea Zalău — MlneruL 
Băița 4-0 (3—0), Oașul Negrești — 
C.T.L. Sigbetu Marrnației 2-1 (0-1),
Minerul Baia Sprle — Rapid Jibou 
4—0 (1—0), Minerul Baia Borșa — 
Bihoreana Marghita 4—1 (2—1), Mi
nerul Șuncuius — Topitorul Baia 
Mare 2—o 12—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul Baia 
Spri» 34 p (45—14). 2. C.S. Zalău 33 
p (36—13), 3. Someșul Satu Mare 30 
p (44—22)... pe ultimele : 15. Măgura 
Simleul Silvaniei 18 p (25—50), 16.
Gloria Baia Mare 17 p (26—37).

SERIA A Xl-a

SERIA A Vill a

Forestierul Tg. Secuiesc — Chimi
ca Tîrnăveni 0—0. C.S. Oltul Sf. 
Gheorghc — Avintul Reghin 8—0 
(2—0). Viitorul Tg. Mureș — Foresta 
Bistrița 1—1 (0—1). Lacul Ursu So- 
vata — Viitorul Gheocghieni 2—0 
(2—0). Minerul Bălan — Mureșul To- 
plița 4—0 (1—0), Carpați Covasna — 
Unirea Sf. Gheorghe 1—2 (0—1), Hebe 
Sîngeorz Băi — Minerul Rodna 1—0 
(t—0). A.S. Miercurea Ciuc — Unirea 
Cristuru Secuiesc 8—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.
Sf. Gheorghe 40 p (72—23), 2. Chimi
ca Tîrnăveni 37 p (54—19), 3. Ur.Lxa

Oltul

Brăi-
Con-
Man-

Unirea Tomnatic — C.F.R. Caranse
beș 2—1 (1—1). Furnirul Deta — Mi?- 
nerul Teliuc 3—0 (0—0). Dacia Orăștie 
— C.F.R. Simeria 3—0 (2—0). Conș-
st.rueterul Arad A.S. Bocșa 3—0 
(0—0). Unirea Sînnioolaul Mare — 
Electromotor Timișoara 0—1 (0—0)*,

______ ... r - ’ Unirea 
st. Gheorghe 27 p (is—25)... ,r ulti
mele : 15. Minerul Bălan 17 p (29—32), 
1«. Hebe Singeorz Băi 16 p (18—62).

SERIA A Xll-a
I.” — Chimia Victoria
(2—1), Precizia Săcele. — CÎS.U.

Tncepînd cu etapa a XXIX-a a Diviziei A, desemnarea arbitrilor care vor con
duce meciurile se va face după un nou sistem. La fiecare partidă, nominalizarea 
arbitrului care va funcționa la centru se va face la teren, anunțarea fiind făcută 
de observatorul federal, înaintea începerii jocului.

Cei trei componenți ai fiecărei brigăzi vor fi anunțați asupra meciului pe care 
îl vor conduce, prin telegrame trimise de F.R.F. cu 2—3 zile înainte Comisiilor 
județene de fotbal.

Pentru Diviziile B și C delegările se vor face ca șl pînă acum, cu excepția 
unor jocuri la care se va aplica același sistem ca la Divizia

T.C.I.M. Brașov 
Sr-i ----------- .
Brașov o—1 (0—1), Vilrometar, Mețiiaș 
— Carpați Mîrșa 4—H) - (2—0), . C.I.D.
Blaj — Textila Cjsnăaie 0—t (0—0). 
Textila Sebeș — u.P.A. Sibiu 2—0 
(2—0). Lotrul Brezei — Oltul Rm. Vil- 
cea 4—2 .(4—0), Torpedo, Zjărngștj — 
Metalul Copșa Mică l—l (0—0), Chi
mistul Rm. Vîlcea — C.F.R. Sighi
șoara 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. T.C.I.M. Bra
șov 30 n (37—19), 2. Textila Cisnădie 
30 p (37—23), 3. C.S.U. Brașov 27 p 
(35—23)... pc ullimele ; 15. Carpați
Mîrsa 20 p (27—41), 16. Oltul Rm. Vîl
cea 17 p (20—32).

★
Rezultatele ne-au 

de coresocr’denții 
din localitățile respective.

fost transmise 
noștri voluntari,

pent.ru


iu „CURSA PĂCII", DOMINĂ RUTIERII POLONEZI
• Vasile Teodor printre performerii etapelor de plat

Reunind la start 18 reprezenta
tive naționale, cea de a 27-a edi-, 
(ie a „Cursei Păcii", al cărei start 
f-a dat la 8 mai din apropiere de 
Varșovia, a ajuns duminică la ca
pătul primei sale treimi. Cei 105 
rutieri au parcurs, în ' 5 zile,
612,5 km., împărțiți în 6 etape, cu 
o excelentă medie orară de 
<4.700 km.

în prima sa parte, cursa Varșo
via — Berlin — Praga a progra
mat etape de plat cu start în . bloc 
și două secvențe de contratimp in
dividual (20 km și 48,5 km). Cele 
4 etape cu start în bloc s-au ca
racterizat. prin fi teză. De două ori 
cicliștii au depășit media orară de 
48 km. Decisive în stabilirea ierar
hiilor (individual și echipe) au fost 
însă „probele adevărului". Acolo 
s-au impus îndeosebi rutierii cu

reală valoare. Conducerea în cla
samente o au alergătorii polonezi, 
și aceasta nu este o surpriză. Deși 
lipsiți de liderul lor. Ryszard 
Szurkowski (care se pregătește 
pentru „mondialele1* din Canada), 
cicliștii polonezi au suficiente re
surse pentru a realiza mari perfor
manțe. Tînărul Tadeusz Mytnik 
șj (V>lA»crîi săi Se află in fronts

PE TERENURILE DE TENIS

TELEX
In finalele turneului de box dc 
1*. Budapesta, ia categoria pani, 
Maghiarul Badari l-a învins prin 
k.o.. în repriza a doua pe campio
nul european Fdrster (R. D. Ger
mană). Lcmeșev (U.R.S.S.), campion 
european la categoria mijlocie. a 
debutat fără succes pe pian inter
național la categoria semigrea, pier- 
zînd la puncte întâlnirea cu Sachse 
(R.D. Germană). La categoria cocoș, 
Dabukin (U.R.S.S.) a dispus la puncte 
cin Dinu Conduiat (Romania).
La Moscova în cel de-ai doilea 
meci dintre selecționatele masculine 
ce baschet ale S.U.A. și U.R.S.S., 
victoria a revenit baschetbalișiilor 
: mericani cu scorul de 83—77 (41— 
bO)
La Kassel, atletul vest-german 
Lernd Kannenberg a stabilit două 
noi recorduri mondiale la marș. El a 
parcurs 27,155 km în două ore și a 
fost cronometrat pe distanța de 30 
km cu timpul de 2h 12:58. Vechile 
recorduri aparțineau lui Heinz Stad- 
miiller (R.D. Germană) cu 26.930 km 
și. respectiv, 2h 14:45.6.
Marele premiu automobilistic al 
Belgiei, a 5-a probă a campionatu
lui mondial rezervat piloților dc 
formula I, s-a desfășurat pe circui
tul de la Nivelles și a fost ciștisat 
de brazilianul Emerson Fittipaldi 
(„Mc. Laren“). învingătorul a par
curs 316 km în lh 44:20,57, cu o 
medie orară de 182,099 km, fiind 
urmat de austriacul Niki Lauda 
(,. Ferrari44) — lh 44:20.92

“n clasamentul campionatului mon
dial conduce Fittipaldi — 22 p, ur
mat dc Lauda — 21 p, Regazzoni 
(Elveția) — 19 p. și Hulme — 11 c. 
Turul ciclist al Spaniei s-a înche
iat cu victoria rutierului spaniol 
Josâ Manuel Fuente urmat la 11 se
cunde de portughezul Joaquim 
Agostinho. Spaniolul Luis Oeana. s-a 
c lăsat pe locul 4. la 1 :58 de cîști- 
gător.
Turneul individual masculin de 
i oretă, desfășurat la Bonn, a fost 
cîștigat de scrimerul sovietic Vla- 
<. imir Denisov — cu 5 v. urmat de 
Didier Flament (Franța) și Matthias 
Behr (R.F. Germania) — 3 v, Marek 
Dabrowski (Polonia) — 2 v ? Jerzy
Kaczmarek (Polonia» si Vasili Stan- 
kovici (U.R.S.S.) — ambii cite o vic
torie

i i

„PUNTE
l.a ce nu-i bun-, spor

tul ? Apologeții lui -sint 
oricînd gata să jure că 
sixtrtui e. util în tonte e- 
tapele și în toate împre
jurările vieții. Pentru a 
învinge scepticismul ce
lor neîncrezători, e nevo
ie. firește, și de dovezi.' 
Ei bine. Ve’alitatea însăsi 
ni le oferă, aproape' co
tidian. . . (

O veste recentă, > din- 
presa franceza, ne înști
ințează 'că practicarea 

l sporturilorsi'’în spe-' 
• ejai a disciplinelor pare 
i implică, riscul — periniie, 
: combaterea leficientă a 
dăunătorului 1 nărav al 
drogurilor . ingurgitate 
sau inoculate. • ÎDlept 
mărturie stă experiența 
unui obișnuit al drogării, 
americanul Jacky Gold
berg, care a creat nu de 
mult un centru și a i- 
maginat un program 
sportiv intitulat „Punte 
peste apele tulburi"’ Sub 
această pompoasă si bi- 

z-zară denumire se ascun-

si '■’îl

Vasile Teodor, învingător în 
ultima etapă a „Cursei Munți
lor** (in imagine), realizează 
performanțe meritorii în „Cursa 
Păcii**.

celor două ierarhii. Lupta pentru 
supremație va continua, supersoec- 
tacolul fiind asigurat de rutierii 
polonezi, cei sovietici și cei din 
R. D. Germană.

C Călina învingător in prima 

probă de «pentatlon modern, 

la Budapesta
BUDAPESTA, 13 (Agerpres). — 

La Budapesta a început un mare 
concurs internațional de pentatlon 
modern, la care participă sportivi 
din zece țări, printre care Româ
nia. Austria, Franța. R. F. Germa
nia. U.R.S.S. și Ungaria.

în prima probă a competiției — 
călăria — victoria a revenit con
curentului român Constantin Căli
na, cu 1 100 p. Pe locurile urmă
toare. cu același număr de puncte, 
s-au clasat Colladant (Franța), To- 
nav (Austria), Dumitru Spîrlea 
(România). Borlay (Ungaria) și 
Mozolov (U.R.S.S.).

PESTE
de de fapt un complex 
terapeutic, cuprinzînd 
exerciții de slalom în ca
noe, de parașutism, de 
sărituri în apă de la 
platforme înalte, de alpi
nism și schi —toate com
binate abil cu exerciții 
psihologice — cu scopul

Reprezentanții noștri s-au im
pus numai in etapele cu start în 
bloc. Vasile Teodor s-a clasat pe 
locul III (etapa a Vl-a) și pe lo
cul V (etapa a IV-a), iar Nicolae 
Gavrilă pe locul VI (etapa a II-a). 
Din păcate, ei n-au reușit să facă 
față contracronometrului.

Cursa continuă cu cîteva etape 
de plat, după care caravana va 
trebui să facă față solicitării mun
telui. Pronosticurile -sînt. deci,, la 
această oră. hazardate.

în clasamentul pe echipe condu
ce Polonia cu 39 h. 52:23, urmată 
de U.R.S.S. la 1:26 șl R. D Ger
mană la 2:16. Echipa noastră ocu
pă locul 10 la 16:22, fiind urmată 
de echipele Italiei, Belgiei, Cubei, 
Franței, Angliei, Ungariei, Iugos
laviei șl Finlandei. „Tricoul gal
ben" aparține lui Tadeusz Mytnik 
(Polonia). El este urmat la 24 s 
de Dieter Gonschorek (R.D.G.) si 
la 33 s de Âavo Pikkuus (U.R.S.S.). 
Cicliștii noștri ocupă locurile : 26. 
Vasile Teodor la 4.22 ; 48. An- 
dronache la 7,08 ; 52. David la 
7,31 : 53. Cernea la 7,31 ; 71. Ga
vrila la 10,53 ; 81. Sole ian la
17.08.

Astăzi se dispută etapa a VII-a, 
Szczecin — Neubrandenburg, 145 
km. iar m:ine etapa a VIIl-a. 
Neubrandenburg — Berlin, 128 km.

în sferturile, de finală ale Cupei 
Davis (zona europeană) : Olanda 
— Finlanda 4—1 ; R. A. Egipt — 
Iugoslavia 2—3 ; R.F.G. — Spania 
3—2 ; Austria — Franța 1—3 ; (fi
nala zonei asiatice) ; India — A- 
ustralia 2—).

La Bogota. In finala zonei ame
ricane, echipa R.S.A. conduce cu 
3—0 în întîlnirea cu Columbia.

*
NEAPOLE. — Au început în

trecerile competiției feminine de 
tenis pentru „Cupa federației in
ternaționale". Echipa României a 
debutat cu o victorie, invingind 
cu 2—1 formația Argentinei (Ru- 
zici — Giscafre 3—6, 6—8 ; Simi- 
onescu — Araujo 6—1, 6—3 ; 
Ruzici, Simionescu — Giscafre, 
Weisenberger 6—2, 3—6, 6—2). 
Marți echipa României Intîlnește 
formația Suediei.

Alte rezultate : Italia — Belgia

3—0 ; Spania — Noua Zeelandă 
3—0 ; R. F. Germania — Canada 
3—0 ; Franța — Olanda 2—1 ; An
glia — Irlanda 3—0 ; Israel — 
Indonezia 2—0 ; Suedia — Dane
marca 2—1 ; Norvegia — Chile 
2—1 ; Austria — Filipine 2—0.

DALLAS. — Turneul final al 
Circuitului” W.C.T. a fost cîștigat de 
australianul John Newcombe care 
în finală a dispus cu 4—6, 6—3. 
6—3. 6—2 de tînărul jucător suedez 
Bjorn Borg. După un început pro
mițător, Borg a cedat în fața ex
perienței fostului triplu campion 
de la Wimbledon, care a jucat ex
celent în ultima parte a intilnirii.

BOURNEMOUTH. — Pentru 
campionatele internaționale ale 
Angliei (terenuri cu zgură) or
ganizatorii au alcătuit următoarea 
listă a tavoriților : 1. Năstase : 2. 
Panatta : 3. Bertolucci. 4. Amri- 
traj : 5. Dsllcn : 6. Parun ; 7. Do
minguez : 8. Gisbert.

ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

- SPANIA
rii !, rugbyștii români vor tre
bui să se prezinte duminică la 
nivelul maxim al potențialului 
lor (și mult mai bine decît în 
recenta întâlnire cu formația 
Poloniei). în dorința de a rea
liza victoria și a se menține 
astfel printre fruntașii rufibyu- 
lui european, antrenorii repre- 
zentativei au convocat în vede
rea acestei atractive confrun
tări 22 de jucători, din diverse 
cluburi ale primei divizii : fun
daș — Durbac (Steaua) ; aripi: 
— Motrescu (Farul Constanța), 
Rășcanu (Universitatea Timi
șoara) și Ion Constantin (Di
namo); centri — Nlca (Dinamo) 
și Marica (Farul) ; mijlocași Ia 
deschidere — Radu lonescu

(Steaua) și Făleușanu (Știința 
Petroșani) : mijlocași Ia grăma
dă — Mateeseu (Steaua) căpi
tanul reprezentativei și Bărgă- 
uriaș (Grivița Roși?) ; înaintași 
linia a treia — Pop (Grivița 
Roșie), Dumilru (Farul) și Fu- 
gigi (Sportul studențesc) ; linia 
a doua — Postolache (Steaua), 
Tătucii (Universitatea i și Mușat 
(Farul) ; linia întîi pilieri — 
Dinu (Grivița Roșie), loniț.ă 
(Universitatea), Țurlea (Dina
mo) si Petre- Dobre (Chimia 
Năvodari) ; taloneri — Mun- 
teanu (Steaua) și Ortclecan 
(Știința Petroșani) lată o e- 
chipă cu frumoasă alură, capa
bilă, desigur, să obțină un nou 
succes pentru culorile ‘noastre, 
succes pe care toți iubitorii 
rugbyului îl așteaptă cu nerăb
dare.

Peste 95 oon de spectatori au urmă
rit la Rio de Janeiro ultimul meci 
de verificare, pe teren propriu, al 
echipei Braziliei. Fotbaliștii brazilieni, 
care n-au excelat nici în acest joc, 
au învins cu scorul dp 2—0 (2—0) 
echipa Paraguayului. Gazdele au des
chis ^scorul în min. 8. în urma unei 
lovituri de la 11 m executată de 
Marinho. După 10 minute, formația 
braziliană a marcat cel de-al doilea 
punct, prin Rlvclino, la o învălmă

șeală. în continuare, brazilienii au 
dominat. însă apărarea oaspeților, și 
în special portarul Almeida au jucat 
excepțional. Gazdele au aliniat echi
pa : Leao (Wendell) — Ze Maria. Pe
reira. Marinho I. Marinho II. Piazza, 
Rivelino. Paulo Cesar, Jairzinho. Lei- 
vinha, Cesar Augusto. A arbitrat 
francezul Robert Wurtz

Peste cîteva zile echipa braziliană 
va pleca în Europa. Ea va întîlni la 
26 mai. la Ludwigshafen (R.F. Germa
nia). o echioă locală, apoi va juca, 
la 30 mai la Strasbourg (Franța), și 
la 3 iunie, la Basel (Elveția).

Selecționata Irlandei a evoluat la 
Santiago de Chile în compania echi

APELE TULBURI"
să călăresc. Aceste acti
vități se opuneau net vi
ciilor mele. A sosit mo
mentul să aleg. Și spor
tul a cîștigat 1 Nu ușor, 
dar sigur. De atunci, 
pentru mine', valoarea 
terapeutică a sportului 
s-a dovedit".

Comentariul săptăminii

de a-i sustrage viciului , 
lor pe . drogații adesea 
grav intoxicați.

„Am ajuns la convin
gerile mele de acum din 
întimplare— ne asigură 
Goldberg. Timp de 10 ani 
m-am drogat eu-însumi. 
Am fumat opium, am 
absorbit heroină. Din fe
ricire, Insă, aveam și o 
mare pasiune : schiul, 
îmi plăcea de asemenea

în lumea sa, într-o 
lume uneori amenințată 
de droguri, Jacky Gold
berg a căutat să-și valo
rifice experiența, creînd 

. centrul de care amin
team la început. După o 
primă și spectaculoasă 
experiență de sărituri 
cu parașuta, efectuate de 
către membrii centrului 
său, instituția a înce
put să aiba succes. Pe

lîngă efectele 
prin sport 
proastelor 
au apărut’ și 
avantajoase, 
psiho-social. 
drogurilor, 
firi individualiste, și-au 
lărgit prin sport orizon
tul, au început să simtă 
că sînt capabili de 
lucruri pe care niciodată 
nu și le-ar fi putut ima
gina, au devenit mai so
ciabili, au prins gust de 
munca. Și, în primul 
rînd, au renunțat la 
droguri.

După toate acestea, 
cine se mai îndoiește că 
sportul e, cum se spunea 
pe vremuri, „panaceu u- 
niversal", n-are decît să 
încerce experiența. Prac
ticați sportul și veți scă
pa de toate năravurile I 
Mărturie stă „Puntea 
peste apele tulburi"...

(vib)

obținute 
împotriva 
obiceiuri, 

alte urmări 
de ordin
Obișnuiții 

în general

pei statului Chile. Fotbaliștii irlandezi 
au terminat învingători eu 2—1 (1—0), 
prin golurile înscrise de Hand și 
Conway, respectiv. Valdes.

Jairzinho (Brazilia)

Noile campioane
BULGARIA : Campionatul a fost 

cîștigat de Spartak Levski Sofia 
cu 47 p, urmată de Ț.S.K.A. Sofia
— 46 p. și Lokomotiv Plovdiv — 
34 p. Rezultate din ultima etapă : 
Ț.S.K.A. — Minior 5—1 ; Levski 
Spartak — Lokomotiv Sofia 2—4 : 
Beroe — Lokomotiv Plovdiv 0—2.

IUGOSLAVIA (penultima eta
pă) : Hajduk — Bo rar 4—1 ; Ze- 
lezniciar Sarajevo — Steaua Ro
șie 1—3 ; Velez — Celik 2—0. Cla
sament : 1. Hajduk Split — 43 p ; 
2. Velez Mostar — 43 p ; 3. Steaua 
Roșie Belgrad — 41 p.

UNGARIA (etapa a 27-a). Cse- 
pel — Ferencvaros 1—2 ; Tataba- 
nya — Raba Eto 3—2 ; Dorog — 
Ujpesti Dozsa 0—3. Clasament : 1. 
Ujpesti — 39 p ; 2. Fcrencvaros — 
36 p : 3. Tatabanya — 35 p.

OLANDA : Campionatul s-a în
cheiat cu victoria formației Feye- 
noord Rotterdam, care a totalizat 
56 p. Pe locul secund s-a clasat 
Twente Enschede — 54 p. ur
mată de Ajax Amsterdam — 51
p. Tn ultima etană, Breda a în
vins cu. 1—0 pe Feyenoord, Twente 
a pierdut cu 2—5 la Alkmaar, i.ar 
Ajax a terminat la egalitate : 1—1 
cu Kerkradc.

SPANIA : Titlul de campioană 
a revenit formației C. F. Barcelo
na. cu 50 p. din 34 de jocuri. Re
zultate înregistrate în ultima eta
pă : Las Palmas — O. F. Barcelo
na 1—0 ; Flche — Saragossa 1—1 : 
Gijon — Real Madrid 4—3. Cla
sament final : 1. C. F. Barcelona
— 50 p : 2. Atletico Madrid — 
40 p (un joc restanță) : 3. Sara
gossa — 40 p... 8. Real Madrid — 
34 p.

Miine la Bruxelles, pentru prima oara in finala C C. E.'

BAYERN MCHEN - ATLETICO MADRID
Miine, la Bruxelles, este programată o nouă finală in competițiile eui'opene, 

poate cea mai importantă dintre cele organizate de U.E.F.A. pentru echipele 
de club : Cupa campionilor europeni.

Cea de a 19-a ediție a C.C.E. își va desemna, prin urmare, cîștigătdarea 
într-o finală în care se întîlnesc Bayern Mlinehen șl Atletico Madrid. For
mația vest-germană, proaspătă campioană a R.F.G., cu un buchet de inter
naționali în componența ei (Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck. Breitner, 
Honcss. Gerd Miiller și suedezul Torstensson) va primi replica unei echipe 
pline de temperament, care îmbină armonios fantezia cu experiența unor ju
cători de certă clasă (Adelardo, Garate, Uf arte, Reina, Luis).

Pentru nici una din formații — prima oară calificate in finala C.C.E. — 
drumul spre partida decisivă nu a fost ușor. BAYERN : 3—1 și 1—3 cu Aatvi- 
daberg, calificată apoi în urma loviturilor de la 11 m ; 4—3 și 3—3 cu Dynamo 
Dresda: 4—1 și 1—2 cu Ț.S.K.A. Sofia: 1—1 și 3—0 cu Ujpesti Dozsa. ATLETI
CO — neînvinsă — a avut un drum mai lin spre finală : 0—0 și 1—0 cu Ga- 
lalasaray: 2—0 și 2—2 cu Dinamo București; 2—0 și 0—0 cu Steaua roșie Bel
grad; 0—0 și 2—0 cu Celtic Glasgow

Iată și cîștigătoarele celor 18 ediții ale C.C.E. : Real Madrid a cucerit de 
6 ori trofeul. Ajax Amsterdam de 3 ori. Milan. Inter și Benfica de cîte două 
ori. Celtic Glasgow. Feyenoord Rotterdam și Manchester United — o dată.

Hcdacfia >t admiuisirapa : București» *tr. V. Cuuva oi. li»; teief. ; ecuuaia ii.iv.u5 ; »ecpa vvresp. li.ii.iw ; iuierurbau 12 și 2W; teica; mw «port r Tiparul 1. P. .Informația44 București, io.362


