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CONDIȚIILOR NATURALE
La Orșova s-a desfășurat, re

cent, Conferința de dare de sea
mă și alegeri a organizației spor
tive orășenești, prilej de analiză 
exigentă a activității desfășurate 
pentru transpunerea în viață _ a 
sarcinilor trasate de partid miș
cării de educația fizică și sport.

Darea de seamă prezentată a 
relevat faptul că, la proporțiile, 
calitatea și cantitatea bazei ma
teriale existente — obiectiv prin
cipal al unui oraș nou, aflat în 
plină construcție sportivă — re
zultatele au fost meritorii. S-au 
definitivat disciplinele principale 
ce trebuie impulsionate, pentru ca 
ele să devină specifice : caiacul- 
canoea, yachtingul, canotajul, lup
tele, handbalul și fotbalul. O ori
entare justă — apreciem — ju
decind după condițiile naturale 
caracteristice, cadrele de specia
litate existente și preferințele 
locuitorilor. Fără îndoială, în cei 
doi-trei ani de existență nouă, re-

zullatele nu sînt încă spectaculoa
se pe plan republican (cu cîteva 
excepții, la caiac-canoe și lupte) 
dar, la nivel județean, fotbalul 
și voleiul au și adus orșovenilor 
primele satisfacții. Un alt succes : 
înființarea cu un an mai devre
me a Școlii sportive, cu secții de 
caiac-canoe, handbal și atletism.

Din luările de cuvînt a reieșit 
faptul că este necesară lărgirea ariei 
de selecție la nivelul mai multor lo
calități rurale învecinate, această 
expansiune fiind deja înregistrată 
de sporturile nautice. Mai mult, 
perspectiva apropiată va aduce pe 
malurile lacului un nou hangar 
și un bac. tn acest fel, Orșova 
va deveni în curînd un nou car
tier general, cel puțin tot atît de 
primitor ca lacul Snagov, dar be

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)
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ÎNVINGĂTOARE
IN JOCURILE DE IERI STEAUA, C.S. RM. VÎLCEA,

JIUL Și POLITEHNICA TIMIȘOARA
ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI

Penultimul act al competiției, la 12 iunie
Partidele din sferturile de finală ale Cupei, disputate ieri pe terenuri 

neutre, s-au soldat cu următoarele rezultate :
PLOIEȘTI : Steaua “ ” ‘
HUNEDOARA: C.S. Rm.
BUCUREȘTI : Jiul
BUCUREȘTI : Politehnica

Vîlcea

Tim.

U.T.A.
„U“ Cluj 5—4
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S. ’ ‘

3-1 (1-0) 
(0-0; 0-0; 0—0)

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

prin urmare, 
„competi- 
C.S. Rm.

/z

ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

Elena Trandafir, căpitanul echipei campioană mondială, va avea de 
apărat in plus și titlul suprem individual, cucerit cu doi ani in urmă 

la Split.
Pregătirile jucătoarelor și jucători

lor noștri pentru C.M. de popice 
s-au încheiat. Cele două echipe re
prezentative vor părăsi astăzi Capi
tala cu destinația Eppelheim (R. F. 
Germania), unde va avea loc, între 
18*—23 mai, cea de a X-a ediție a 
„mondialelor“. Sportivii români, care

au animat, în ultimii ani, aceste dis
pute, sînt cotați printre principalii 
favoriți ai competiției jubiliare, eâ 
prezentîndu-se — îndeosebi la pro
bele feminine — cu o impresionantă 
carte de vizită.

Primul succes în marea confrun- 
tare mondială a fost dobîndit de re-

șițeanul Ion Micoroiu, care a cucerit 
la ediția din 1957 (Viena) titlul de 
campion al lumii Adevărata consa
crare în elita arenei internaționale 
s-a dobîndit la C.M. găzduite la 
București, în 1966. cînd echipele fe
minină și masculină ale României 
au urcat pe cea m^i înaltă treaptă a 
podiumului. ~
Constantin Radulescu a intrat, 
asemenea, în posesia medaliei 
aur.

Doi ani mai târziu, în Austria, 
Linz, românii își confirmă valoarea: 
sextetul feminin și-a păstrat titlul, 
iar cel masculin a fost medaliat cu 
argint. Șirul victoriilor nu <s-a între
rupt nici la Bolzano, în 1970. Echipa 
feminină s-a menținut- în vîrful pira
midei, iar Cornelia Petrușcă a obți
nut cea mai bună performanță mon
dială, devenind triplă campioană : 
pe echipe, la individual și perechi, 
alături ele Elena Trandafir. Sportivii 
români și-au demonstrat înalta clasă 
și la ultimele campionate mondiale 
(Split — 1972), unde formația femi
nină ne-a adus satisfacția cuceririi 
pentru a patra oară consecutiv a ti
tlului suprem cu un nou record al 
lumii (2 568 p d), iar Elena Trandafir 
a cîștigat proba individuală.

Pentru rezultatele remarcabile re
purtate în prestigioasele competiții- 
internaționale, autorii succeselor 
menționate au fost răsplătiți cu dis
tincții ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Unii dintre sportivii care au 
parcurs această perioadă de glorie 
s-au retras din activitatea competi- 
țională, iar alții se mențin in primele 
eșaloane. Elena Trandafir, Cornelia 
Petrușcă. Petre Purje și Ana Petres
cu, ca să dăm numai cîteva nume 
din „vechea gardă", sînt hotărîți să 
ducă mai departe. împreună cu mai 
tinerii lor coechipieri, faima școlii 
românești de popice în noua ediție 
a C.M. De urăm succes deplin !

Troian IOANIȚESCU

ea mai înaltă treapta a 
Cuplai Petre Purje și 

de 
de

Tulcea
S-au calificat, 

pentru semifinalele 
ției K.O." Steaua, ___ ___
Vîlcea, Jiul și Politehnica Ti
mișoara, sau trei echipe din 
prima divizie alături de 
tualul lider al seriei a 
din Divizia B și posesor al 
trofeului, C.S. Rm. Vîlcea. 
Vom sublinia succesul net al 
lui Steaua în fața lui U.T.A. 
în jocul considerat ca cel 
mai echilibrat din „sferturi" 
ca și pasionanta calificare a 
actualei deținătoare a Cupei, 
formația din Rm. Vîlcea, în
vingătoare în .„duelul penal- 
tyurilor" cu echipa studenți
lor clujeni.

Semifinalele „Cupei Româ
niei” vor avea loc, tot pe te
renuri neutre, la 12 iunie. 
Tragerea la sorți a penulti- 
me’or două întîlniri ale ac
tualei ediții se va desfășura 
ia 22 mai, la sediul F.R.F

oc-
I l-a

la Cojocaru, portarul 
lui C.S. Tulcea, prin
de spectaculos balo
nul trimis spre butu
rile sale. Fază din 
■jocul „Poli" Timișoa
ra — C.S. Tulcea.

Foto: Drago? NEAGU
(Citiți în pag. 2—3 oro nicile celor patru meciuri)J

DINAMO - PENTRU A 12-a OARA
(

CAMPIOANA LA BASCHET
CONSTANȚA, 15 (prin telefon) - E- 

diția a 25-a a campionatului republican 
de baschet masculin (grupa 1—6) s-a 
încheiat miercuri seara Tn1 Sala sportu
rilor din localitate cu victoria echipei 
Dinamo București (antrenor Dan Nicu- 
lescu) care realizează această perfor
manță pentru a 12-a oară ța 7-a oară 
consecutiv). Cu un lot valoros, cu o deo
sebită coeziune, combativ ți respectind 
permanent disciplina de joc, dinamoviștii 
s-au detașat în cîștigători ai campiona
tului cu multe etape înaintea terminării 
întrecerii. Pe locurile următoare s-au

2. Steaua^ 3. „U" Timișoara, 4.
Farul.

LEGĂTURA NATURĂ-OM- LOCUINȚĂ-SPORT
IN ATENȚIA EDILILOR Jeresterer popoirtiei. urbraizarea

J SI SPATIILE PEATRU SPORTO Problema spațiilor de joacă pentru copii a fost 
rezolvată • Noi zone in circuitul sportiv și de agrement • 
Ciric, Repedea, Breazu, Bîrnova — actuale și viitoare puncte 

de atracție • în toate școlile — terenuri bituminate

tai.MUNICIPIUL IAȘI

clasat :
„U“ Cluj, 5. I.E.F.S., 6.

Daca disputa pentru titlu nu a fost 
un punct de atracție pentru acest ultim 
turneu (desfășurat în condiții organiza
torice remarcabile), 
de bronz a creat o puternica și 
resantâ concurența * ’.
dențești din Timișoara și Cluj, iar re
zultatul a fost hotârit în ultima par
tida directa. Universitatea Timișoara a 
învins cu 67—62 (39—35), pentru câ a 
luptat cu mai multa dîrzenie, în mod 
organizat, și-a impus tempo-ul convena
bil și a avut în Nicolae lonescu un 
exemplar conducător de joc atît în teren 
cît și pe banca. Datorita acestor atuuri, 
studenții timișoreni au condus în prima 
repriză cu 21—11 și deși au fost ega
lați (33—33) au reușit în min. 35 să se 
distanțeze net : 62-46. Eforturile cluje
nilor s-au soldat, în final, doar cu re
ducerea handicapului. Au marcat: Mi- 
nius 20, Weber 15, lonescu 14, Mânâilâ 
10, Czmor 6, Roxin 9, pentru timișoreni, 
respectiv Demian 15, Roman 13, Zdren- 
cjhea 12, Riihring 12, Schuler 6, Antal 
4. Au arbitrat : M. Aldea și A. Atana- 
sescu.

Celelalte rezultate din ultimele 
zile : Dinamo — „U“ Timișoara 
(46—50), Steaua — Farul 72—53 
„ir ~ ■ --------- --------

în schimb medalia 
i nte- 

între echipele stu-

ți sectoare de atletism

Municipiul Iași, cu cei peste 
200 000 locuitori ai săi, întrunește 
la ora actuală toate atributele u- 
nui oraș al civilizației socialiste. 
Bătrîna capitală a Moldovei a lă
sat trecutului aerul patriarhal, 
transformîndu-se într-o localitate 
în care viața modernă pulsează 
din plin. Legătura natură—om—lo
cuință stă permanent în atenția 
edililor, atunci cînd se are în ve
dere viitorul acestui important 
centru.

viciului de arhitectură și sistema
tizare al Consiliului popular mu
nicipal.

DE LA SPAȚII DE JOACA 
LA CELE DE AGREMENT

Ce loc ocupă. în aceste preocu
pări, sportul și agrementul ? Cum 
răspund edilii la solicitările tot 
mai intense ale cetățenilor, de ce
le mai diverse categorii 
privind dorința acestora 
petrece timpul liber in 
mai plăcut ?

La aceste întrebări am 
aflăm răspunsul împreună 
hitectul Vasilc Faliboga,

de vîrstă, 
de a-și 
mod cit

căutat să 
cu ar- 

șeful ser-

în Iași, ca pretutindeni de alt
fel, se construiesc multe cartiere 
noi. O importanță deosebită s-a 
acordat terenurilor destinate pen
tru joaca copiilor, finind seama de 
creșterea continuă a populației, în 
toate cartierele (Socola. Nicotină, 
Alexandru cel Bun, Tătărași) spa
țiile existente au fost completate 
cu aparatura necesară, iar schițe
le și detaliile de sistematizare pre
văd noi asemenea locuri — profi
late pc două secții, pe grupe de 
vîrstă — repartizate pe tot terito
riul orașului. Această repartiție 
uniformă este, de altfel, valabilă 
și pentru, zonele de sport și agre
ment destinate tinerilor și virst-

nicilor, pentru a se evita deplasă
rile inutile.

în momentul de față cea 
dotată 
de la 
Plajă, 
tenis, 
plex comercial și care a devenit 
un important punct dc atracție. A- 
cesteia i se adaugă cea de la Re
pedea, iar în centrul orașului, zona 
Ștrandului. De asemenea, există 
preocupări pentru integrarea in 
acest circuit a dealului Cetățuia și 
Galata, care oferă posibilități de 
recreare activă. în interiorul ora
șului, anumiți versanți (Păcurari, 
Tătărași) vor fi amenajați cu vaste 
spații verzi, formînd împreună cu 
celelalte zone o perdea de pro
tecție împotriva agenților poluanți.

Dacă pentru perioada dc vară 
necesitățile sînt rezolvate prin u- 
tilizarea amenajărilor amintite, în 
timpul iernii, dealul Uimo vei ofe-

rna i 
zonă de agrement este cea 
Ciric, unde există bărci, 
terenuri de baschet, volei, 
spații pentru odihnă, com-

ră condiții de practicare a schiului 
și săniușului. Aici este prevăzut a 
se realiza 
cabane.

„Spațiile 
nate — ne 
ga — și dacă vor fi amenajate cu 
dotările specifice, ele vor satisfa
ce nu numai necesitățile prezentu
lui, ci și pe cele ale viitorului". 
Pentru aceasta este însă nevoie 
să-și aducă contribuția toți factorii 
cu răspunderi,

pîrtii de schi, săniuțe,

sini suficient dimensio- 
preciza arh. V. Falibo-

SCURTA PRIVIRE IN VIITOR

Față în față cu schița de siste
matizare a municipiului Iași. Spa
țiile destinate mișcării și exercițiu
lui fizic 
în zona 
avea la 
patinoar 
cartierul

sînt marcate cu precizie. 
Ștrandului cetățenii 
dispoziție un bazin, 
artificial acoperit ;
Alexandru cel Bun 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

vor 
un 
în 
se

două 
90-86 

(40-28), 
Cluj — I.E.F.S. 77-67 (45—30), 

I.E.F.S, — Farul 94—89 (50—47), Steaua — 
Dinamo 83-80 (50-44).

D. STANCULESCU

IN „cupa federației**
LA TENIS

România Suedia 2-1
- Repre- 
României 

de finalul

NEAPOLE, 15 (prin telefon), 
zentdtiva feminină de tenis a 
s-a calificat pentru sferturile 
ale „Cupei Federației Internaționale", 
care se desfășoară pe terenurile de la 
T.C. Villa Communal© Napoli.

Marți seara, tenismanelo noastre cule
geau a doua lor victorie, în actuala edi
ție, întrecînd cu 2—1 puternica echipă 
â Suediei. Christine Sandberg — Virginia 
Ruzici 8—6, 6—4; Mariana Simionescu — 
Margraet Standberg 4-6, 7-5, 6-3 ; Si
mionescu, Ruzici - Sandberg, Wickstedt 
7-5, 6-4. Joi, în ,,sferturi", Romania în- 
tîlnește R.F. Germania (cu Helga Mast- 
hoff și Katja Ebbinghaus în formație).

Celelalte rezultate : R.F.G. - Spania 
2-1, S.U.A. — Polonia 3-0, Italia — Is
rael 3-0, R.S.A. - Elveția 3-0, Franța 
— Austria 2—0, Anglia — Norvegia 3—0, 
Australia - Japonia 2-0,
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LA SEMIC

La Galați, hocheiul este un 
sport relativ tînăr. Ca și majorita
tea componenților echipei Dunărea 
Galați, formație ce activează în 
prima divizie. Mai precis, despre 
hochei se poate vorbi abia după 
anul 1970, cînd a fost inaugurat 
patinoarul artificial. Aflînd despre 
construcția noului patinoar, Ștefan 
Tomovici, din Rădăuți, un mare 
pasionat al acestui sport, și-a ex
primat 
trenor 
Cum 
bucura 
vita tea 
talente 
tuoase, 
prea mult pe gîndurt. 
antrenorul Tomovici 
orașul de pe malul Dunării. Citiva 
dintre elevii săi de la Rădăuți 
(Moroșan, Huțan, Medci, Nistor. 
Hincu, Firici) l-au urmat la Galați 
pentru continuarea studiilor, dar 
și pentru perfecționarea pregătirii 
sportive. Aceștia. împreună cu alți 
tineri localnici, au format o echi
pă care a cîștigat, la puțină vre
me. titlul de campioană de juniori 
a tării, cîțiva dintre ei devenind 
și membri ai lotului 
juniori.

Ceea ce vrem însă 
țiem. în mod special, 
aspect, deosebit de important în 
activitatea antrenorilor : educația. 
Dovadă a încrederii pe care pă
rinții tinerilor sportivi din Rădăuți 
au avut-o față de acest pedagog, 
este acordul total dat copiilor lor 
pentru a pleca la Galați cu antre
norul Tomovici, care și-a asumat 
în această situație o mare răspun
dere. Trebuie să spunem că acest

dorința de a activa ca an
in marele port dunărean, 

tehnicianul respectiv se 
de apreciere unanimă, acti- 
sa de creștere a tinerelor 
fiind dintre cele mai fruc- 
forurile locale n-au stat 

Și astfel, 
a venit în

național de

să evi-den- 
este un alt

dublu rol. de antrenor și părinte, 
a fost îndeplinit cu succes de 
tehnicianul gălățean. Fără a mini
maliza sprijinul deosebit primit 
din partea organelor sportive loca
le (C.J.E.F.S. Galați și clubul Du
nărea). trebuie să relevăm preocu
parea permanentă pentru educația 
juniorilor respectivi, pentru pregă
tirea lor profesională și formarea 
ca cetățeni utili societății.

Re£erindu-se la aceasta, pre
ședintele C.S. Dunărea, Marin Pe
trescu, ne spunea : „Acasă la an
trenorul Tomovici găsești o adevă
rată bibliotecă școlară. Are tot 
felul de manuale pentru diferite 
clase. El l-a pregătit pentru facul
tate pe Doru Moroșan. Pentru ab
solvirea diferitelor examene, i-a 
pregătit pe Curelaru. Nistor, Huța- 
nu. iar acum îl ajută să-și obțină 
diploma și pe Olenici, căpitanul 
echipei naționale de juniori. N-a 
vrut să-i dezamăgească pe părinții 
care i-au încredințat copiii lor“.

Tehnicianul amintit și conduce
rea clubului gălățean au impus o 
atmosferă de disciplină in această 
secție. Copiii care nu sînt disci
plinați ori nu ob(in rezultate co
respunzătoare la învățătură sînt 
eliminați din secție. Așa s-a in- 
tîmplat cu elevii Zaharia Roman, 
Gheorghe Țiridis, Fânel Dumitres
cu. deși erau foarte talentați pen
tru acest sport. Intr-un climat atît 
de favorabil, în care instruirea 
este împletită in mod armonios cu 
educația, există toate premisele ca 
la loturile naționale de hochei să 
mai sosească și alți juniori gălă- 
țeni

Mihai TRANCA

BARAJUL PENTRU
PITEȘTI, 15 (prin telefon). în sala din 

Trivale, cele 4 formații masculine, pre
tendente ia cele două locuri în divizia 
A, desfășoară o aspră și strînsâ luptă, 
în care disponibilități fizice și psihice, 
ctuuri tehnice și tactice, calități volitive 
s-au împletit în meciuri pasionante. 
Marți, publicul localnic și suporterii ve- 
nîțî alături de echipe au urmărit două 
întîlniri de mare respirație, cu sprinturi 
alternative ale combatantelor pînă la li
mita capacității de efort. Electro Bucu
rești, de la care a excelat Paraschiv, a 
învins cu 3-2 (—11, 12, -12, 5, 9) pe 
Petrolul Ploiești, care a ratat finalul se
tului al doilea și victoria cu 3—0 ! Apoi 
ovea să piardă partida, deși iniția! do
vedise — la o forța de atac egală -

CONDIȚIILOR HATURAL£
(Urmare din pag. 1)

neficiînd de avantajul unei clime 
ce permite pregătiri pe o mai 
mare perioadă a anului. Oglinda 
lacului ă’ și găzduit pregătirile lo
tului național feminin de cano
taj...

Cu deosebire, bunele rezultate 
au fost Obținute pe planul spor
tului de masă. Campionatele in
terne ale celor 6 asociații sporti
ve, sutele de tineri angrenați în 
fazele inițiale ale „Cupei tinere
tului", manifestările ocazionale, 
competiționale sau necompetițio- 
nale și, în special, drumețiile, 
excursiile și turismul nautic 
popular au constituit forme prin
cipale de atragere (deși nu la ni
velul cerințelor) a elevilor și sa- 
lariaților spre practicarea mișcă
rii în aer liber. Totuși, darea de 
seamă și cuvîntul participanților 
au scos în evidență că, pentru 
traducerea în viată a prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu și mai 
multă fermitate, sînt necesare o 
mai bună conlucrare a tuturor 
factorilor de resort, eforturi spo
rite de mobilizare, din partea or
ganizațiilor U.T.C., un control 
mai eficient , al activiștilor 
C.O.E.F.S. și C.J.E.F.S., un cîmp 
larg de acțiune inițiativei locale 
și spiritului întreprinzător, educa
ția sportivă a populației. Toate 
aceste idei — și altele valoroase 
— au reieșit din cuvîntul medicu-

lui Gh. Stancu, profesorilor M. 
Milicin și Vioara Coman, direc
toarei liceului, Ana Șchiopu, ele- 
vilor-sportivi Maria Svoboda și 
Valeriu Frați la etc. Am avea de 
adăugat o sugestie : avînd în ve
dere condițiile naturale, asociați
ile ar putea include în preocupă
rile lor privind activitatea sporti
vă de masă și practicarea disci
plinelor specifice iernii, cum ar ti 
săniușul și schi-fond, sau, pen
tru întregul an, orientarea turis
tică.

In încheierea lucrărilor au luat 
cuvîntul general-lt. Marin Drag- 
nea. prim-vicepreședint-e al
C.N.E.F.S., și Ilie Matei, preșe
dintele C.J.E.F.S. Mehedinți, e care 
au relevat necesitatea practicării 
pe scară largă a formelor simple 
de mișcare, introducerea gimnas
ticii Ia locul de muncă, în cît mai 
multe unități economice, o aten
ție acordată celor două mari ac
țiuni de masă cu caracter republi
can, „Cupa tineretului" și com
plexul „Sport și sănătate".

INIȚIERE ÎN ÎNOT
LA BAZINUL DINAMO

CALIFICAREA ÎN DIVIZIA A
siguranța defen 

putea fi asimilat 
A, au oferit 

Suceava și Delta Tul
au 
în

mai multa coeziune și 
siva. Un meci ce ar 
cu un derby de divizia 
echipele C.S.M. 
cea. In primele două seturi tulcenii 
îneîntat prin combinații și varietate 
joc, cîștigîndu-le detașat, dar cu cheltu
iala mare de efort. Mai rezervați în uti
lizarea schemelor tactice pretențioase, 
mai economicoși, sucevenii au întors re
zultatul în favoarea lor, refăcînd mai în- 
tîi handicapul de două seturi și apoi pe 
ce> de puncte în setul decisiv (2—7. 9-12, 
11—14, 16—14). C.S.M. Suceava o cîștigat. 
astfel, cu 3—2 (-8, -9, 9. 0, 14).

|n ziua a doua s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Delta Tulcea - Elec
tra București 0—3 (-5, -6, -4); C.S.M.

Suceava -
11, -7, 14,

DE VOLEI
Petrolul Ploiești 2—3 (—9,

-7).
Aurelian BREBEANU

15 (prin telefon). In Sala 
din ’

echipelor feminine

ORADEA, 
sporturilor 
trecerile ( 
ficare în divizia A. , 
București a învins cu 3—0 (7, 11, 8) pe 
Universitatea lași, iar C.S.U. Galați cu 
3-0 (5, 15, 4) pe Corvinuî Deva. Miercuri 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Spartac — Corvinul 3—0 (4, 14, 6), C.S.U. 
Galați — Universitatea lași 3—9 (7, 11, 
13).

I. GHIȘÂ—coresp. județean

localitate se dispută în-
__ ' ’ 3 pentru caii- 
în prima zi. Spaitac

Pentru tinerii dornici să învețe 
înotul, clubul sportiv . Dinamo 
București organizează între 20 
mai - 21 septembrie (la bazinul 
propriu, dir. șoseaua Ștefan cel 
Mare) cursuri de inițiere în înot, 
care vor avea loc pe parcursul 
a nouă cicluri : 20 mai - 1 iu
nie, 3-15 iunie, 17—29 iunie, 1—13 
iulie, 15-27 iulie. 29 iulie - 10 
august, 12—24 august, 26 august 
— 7 septembrie, 9—21 septembrie, 
înscrierile se primesc zilnic, la, 
casa de bilete a stadionului.

(Urmare din pag. 1)

• Ineepînd de marți, la Snagov 
s. desfășoară un curs de perfecțio
nare a antrenorilor echipelor de ju
niori. Acest binevenit curs este or
ganizat de Ministerul Educației și 
invățămîntului, in colaborare cu 
C.N.E.F.S, și Federația de handbal.

Q Duminică s-au încheiat între
cerile returului diviziei republicane 
a juniorilor și școlarilor, ediția 1973— 
74. Cele cîștigătoare de serii (6 
feminine și 6 masculinei vor parti
cipa ’ ’ - »•
tre 7

seria „___  ,______,.. ..
Voința București, desfășurat sîmbătă 
pe terenul primei formații, a adus 
victoria echipei 
de “

la turneul final, programat in
și 12 iunie în orașul Hunedoara. 
Derby-ul diviziei feminine B, 
1, dintre Progresul București si

bancare, antrenata 
r>rot. Pomplliu Simton. Bine con-

La Baia Mare a luat ființă ieri
PRIMUL CLUB DE HANDBAL

Mare, oraș în care s-a a-Lâ Baia 
firmat Ștefan Birtalan, jucător de 
bază al reprezentativei de handbal a 
României, campioană mondială, și în 
care activează echipa Minaur, frun
tașă a diviziei A, a avut loc ieri 
după-amiază ședința de constituire 
a primului club, de handbal din 
țară. In conducerea acestuia au fost 
desemnați : jng. M. Vraciu, director 
în Centrala minereurilor și metalur
giei neferoase —• președinte de onoa
re, ing. A. Conerth —- președinte, și 
V. Treitli — secretar.

CLASAMENTELE GOLGETERILOR
După disputarea a 8 etape în 

divizia A de handbal, situația din 
clasamentele golgeterilor se pre
zintă astfel :

FEMININ : 1. Magda
(Voința Odorhei) — 44 
2-3.
rești) și Aurelia 
(Confecția) — 42 : 4. 
(Mureșul Tg. Mureș) 
Dorina Stamatin („U“ Iași) — 35 ; 
fi. Irene Oancea (Ftulmentul Bra
sov) — 34.

MASCULIN : 1. Constantin O- 
dae (Știința Bacău) — 50 goluri : 
2. Nicolescu (Dinamo Brașov) — 
42 ; 3. Palko (Minaur Baia Mare) 
— 40 ; 4—5. Voina
Cristian (Poli. Timișoara) 
6. Birtalan (Steaua) — 33.

Mikloș 
goluri : 

Simona Arghir („U“ Bucu- 
Costandach’e 
Rozalia Șoș 

— 36 ; 5.

(Steaua) și
37 ;

SPORT

duse în teren de Fotiiii 
avînd în Aurelia Butan 
toare în vervă deosebiți: 
tele de la Progresul au 
13—8 (5—3), luînd în aci 
rioasă opțiune la promoi 
mul eșalon.

0 In urma Jo-pului 
București — Politehnica 
(masculin), echipa
fost sancționată cu aver 
tru - lipsa medicului dele; 
tot cu avertisment a fo; 
șl antrenorul Eugen Troi 
comportare si atitudine 
față de arbitri.

bu<

7 METR
în partida femini 

versitatea București 
meniul Brașov, arbi 
fost obligati să cror 
ze o întrerupere d< 
lungă, cauzată de 
portarului echipei o. 
urma unui șut ni 
primit în plină 
poate că Jjjcrul ac 
ne-ar fi reținut atei 
că întîinplarea ar fi 
totul și cu totul acei 
Dar. din păcate, sîti 
stă așa. Asemenea r 
au început să fie 
din ce în ce mai de 
rerujrikț, noastre de 
(în meciul amintit 
existat încă două 1). 
că muiți jucători (în 
de semicerc) tind ss 
meze o „tehnică" d-t 
re a portarului ! Lo 
face cu mingea, deci 
rent — atacantului 
poate reproșa nimi 
șuturile urmăresc pr 
și prea vizibil 
keeper-ului 
a-i inocula 
ca intenția 
sportivitate, 
zat.ă. în multe căzu 
tnlități de acest gen 
să-și atingă scopul, 
mințind portarii și c 
cidentîndu-i. dar p 
în sine și lipsa de f 
sînt incompatibile , 
dreaptă, corectă, de 
nul de sport

fal
sco(cu 

teama).
rea, lip: 
să nu

ȘTIRI£
legături mai "vechi cu atletismul, se 
antrenează serios abia din toamna 
trecută. In 1973 nu figurează între 
primii 40 de sprinteri din țară. Nu 
a împlinit 22 de ani, are 1,81 m și 
68 kg, este student în anul II Ja 
I.E.F.S. și este pregătit de asist, uni
versitar Mircea ursac Obiective pen
tru 1974 ? Un loc in ștafeta de 4x100 
m a țării și un timp mai bun decit 
actualul record la 200 m (20,9), An
drei Dinescu este student la Facul
tatea de. drept, are 22 de ani și este 
antrenat de Gh ' Rugmă. Cel mai 
buh Rezultat în 1973 : 1:51.6. Anul
acesta a alergat 1:49,9 la divizie și 
1:|3,9 la „u,nivețsitare,<. . Proiecte ? 
Să-i facă .viață grea” lui Gheorghe 
Ghipu.
i”'O în finala cursei de 100 m la 
(campionatele universitare, patru a- 
tleți de la Politehnica Timișoara au 
alergat 10.3 sau mai bine ! Cei; mai

, bun dintre ei. Gheorghe Mila' s-a 
clasat pe locul doi cu 10.3. Mila are

i 21 de. ani și deținea în sezonul tre
cut o performanță de 10.8 !

Duminică dimineața se va des
fășura cea de-a 29-a ediție a tradi
ționalei competiții de marș „Circuitul 
P.t.t.“. In afara cursei internațio
nale (20 km) vor mai avea loc în
treceri pentru juniorii de toate cate
goriile. Cursele se vor desfășura pe 
traseul din str Maior Coravu. Sîm
bătă după amiază, pe un traseu în 
jurul Palatului Telefoanelor se vor 
disputa întreceri reze-rvate începăto-

••• REZULTATE...
• Primii clasați în concursul re

publican de primăvară la decatlon :
l. Ion Streață (C.S.M. Pitești) 6 504 
p, 2. Kurt Tittes (Lie. 2 Brașov) 6 191 
p, 3. Virgil Jurăscu (C.S.M. Iași) 
6 130 p, 4. Ion Iminovici (Lie. 2 Bra
șov) 6 088 p, 5. Dobre Savenco (Oțelul 
Galați) 5 880 p. Toți și-au îmbună
tățit recordurile personale. In afara 
Giștigătorului, ceilalți sînt juniori.
• Sîmbătă și duminică, pe stadio

nul Republicii va avea ioc cea rn.a.1 
importantă competiție a sezon ului ■; de 
primăvară : concursul republican. 
seniorilor. r. -u •

• Etapa a doua a diviziei- A de 
atletism se dispută la 29 și 30 t.mai 
(și nu la 1—2 iunie cum fusese a- 
nunțat) pe stadionul Republicii, u,
• întrecerile seriei a Il-a a con

cursului interj udețean pe echipe vor 
avea loc la 1—2 iunie la Arad și nu 
la Sibiu. Stadionul din Sibiu nu .este 
Încă apt să găzduiască un concurs 
de atletism, deși încă din luna der 
cern brie fusese fixat locul concunsu- 
lui ! I
• Sîmbătă 1 iunie, pe stadionul 

Tineretului, este programat tradițio
nalul concurs al foștilor săritori cu 
prăjina.
• Două talente relevate de primele

concursuri din această primăvară 
(divizia și campionatele universitare): 
Claudiu Șușelescu și Andrei Dinescu. 
Primul a alergat 10.3 la 100 m și 
2L.5 la 200 m. al doilea 1:48,9 la 800 ____ ____ ____________ ___
m. Să notăm că Șușelescu, deși are rilor si factorilor poștali.

SPORT PE MICUL ECRAN
SIMBATA 13 MAI
ora 17 — Fotbal : C.F.R. Cluj — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA, meci 
din cadrul campionatului Diviziei 
A. Transmisiune directă de 
Cluj.

DUMINICĂ 19 MAI
ora 15.15 - Rugby : ROMAN!» 

- SPANIA, meci în cadiul cam
pionatului european F.I.R.A. 
Transmisiune directă de la Timi 
șoara.

de tenis, volei, 
adiacente unei vi- 
unui spital de re- 
satisfăcînd. tot- 

Nicoiina —

LOCUINȚĂ
mijloacele de care dispunem să o- 
ferim un cadru propice nu numai 
pentru destindere în sine, ci, im
plicit, pentru desfășurarea în bune 
condiții a activităților 
cotidiene*'.

profesionale

la

vor amplasa terenuri de sport — 
lucrările au și început : ia zona 
Bailor Nicolina sint prevăzute un 
teren de fotbal, 
baschet — toate 
i to are școli și a 
cuperare —, ele
odată, și cartierul 
Galata.

încă în această vară se va lucra 
intens, prin antrenarea tineretului 
în special, la amenajarea unor ba
ze cum sînt cele din 
cel Bun, la Ștrand, sub 
tățuia, zona Copou, ta 
în satul de vacanță al

„Să nu uităm că sportul permi
te, printre altele, largi posibilități 
de comunicare între oameni, iar 
noi specialiștii căutăm plin toate

Alexandru 
dealul Ce
dric — 

pionierilor.

//CUPA PETROLUL-
internațional din acest 
noștri juniori - „Cupa

Seria

s.

8
<
3
3
2

PENTRU CICLIȘTII JUNIORI
Primul test 

pentru Futterii 
trolul" 
trecute, 
majorității 
talent, c ___ ... „
cu reale aptitudini și perspective. (în 
afară de concurs au participat binecu
noscutul K. Stec și A. Wojewcdka).

în prima zi, o cursă de 71 km, găz
duită de șoseaua Ploiești - Văleni. Ti
nerii rutieri români au fost net depășiți. 
Intre primii șapte care trec linia de 
sosire - șase oaspeți I Media orară 
realizată - 41 km ! Juniorii mici au 
pedalat 44 km, 23 dintre ei terminînd în 
bloc, primul fiind Willy Kovacs. Alergă
rile în circuit (40 și respectiv 32 -km) 
au avut aceiași eroi, însă polonezii au 
suportat, de această dată, o ripostă 
mult mai ambițioasă.

an
Pe- 

- a avut îoc, ia finele sâptămînii 
la Ploiești. La start, în afara 

Zțj tinerilor noștri alergători de 
ou1 fost’ prezonțr cicliști p’olonezi

Rezultate tehnice : juniori mari : bloc: 
1. J. Pozak, 2. A. - Borțoșik (ambii Po
lonia) ih 43:48, 3. S. Cytawo (Poionia), 
4. I. Butaru (Metalul Plopeni) - 1h 49: 
08 ; circuit : 1. A. Turbiarz (Polonia)
1 h 03,56, 2. A. Antal (CIBO), 3 IIie 
Butaru, 4. N. Savu (ambii Metalul Plo
peni) — toți 1 h 04:04; general : 1. J. 
Pozak - 2 h 52:37, 2. K. BartosHr - 2 h 
52:39, 3. A. Turbiarz - 2 h 52:48, 4. S. 
Cytawa —, 2 h 53:07, 5.
2 h 53:08; juniori mîci ; 
Kovacs (Timișoara) - 1 h 
Bobeicâ (Petrolul), 3. Gh.
tul) — același timp ; circuit : 1. W.
Kovacs, 2. E. Sipoș (C.S. Mureșul), 3. 
Gh. Batală — toți 58:40; general : 1. W. 
Kovacs — 2 h 07:41, 2. Gh. Batală - 
2 h 07:56, 3. E. Sipoș * 2 h 08:01. (g.r.).

A. Antal - 
bloc : 1. W. 
09:35, 2. A. 
Batală (Por- 

același timp ; circuit : 
2. E. Sipoș (C.S. Mureșul),

CĂLĂRAȘI : HANDBALIST» 
ÎN FRUNTE

opt secții ale Școlii 
din Călărași cea de 

mai

★
La Iași am întilnit 

siomti, edili harnici 
ca locuitorii săi să ; 
mai bine. Și printre problemele 
ce le au de rezolvat pentru rea
lizarea acestui deziderat un loc im
portant îl ocupă mișcarea fizică și 
agrementul.

oameni pa
ca re ■dore-jc 

simtăse

1. Steaua
1 2. Dinamo Buc.

3. Știința Bacău 
' 4. Independența 
’ 5. Univ. Cluj

6. AS A Tg. Mureș 
Seria a

1. Minaur B. IVI. 
ți 2. Poli. Timișoara 
ț 3. Dinamo Brașov 
: 4. CSU Galati 
1 5. Univ. București

6. CSM Reșița

7
6
4
4
1
1

CREAREA FEDERAȚIEI 
DE AUTOMOBILISM Șl KARTING

Ședința de constituire a 
Federației române de auto
mobilism șj karting va avea 
loc vineri la ora 14,30. în salâ ’ 
de festivități a Autogării Fi1-.'-- 
laret, în prezența delegați lor 
tuturor filialelor județene 
A.C.R.

CAIAC-CANOE CUPA

fj

MUMICI- < 
PALĂ". întrecerea a reunit sportivi do la 
Dinamo și Steaua. Rezultate : K1 (f) 500 
m : Venera Petre (D) 2:21, Vasilica Cio- 
banu (S) 2:33.4; K2 (f) : Eugenia Cor- 
nienco — tufrosina Vasilenco (S) 2:13,6, 
Luxa Paraschiv - Dumitra Găinescu (D) 
2:16.6; K1 - 1 090 m : P. Tudose (D) 
4:04,2, St. Pocora (S) 4:04.7, Ci 1 000 m; 
I, Sevastian (S) 4:37,9, G. Dinu (D)

- 1 000 ni : Fr. Foldi - 
3:41,0, A. Ștefan - C. Soare 
C2 - 1 000 m : St. Parmac — 
(S) 4 05.9, C. Ceatlas - V. 
(D) 4:07,0, K4 - 1 000 m:

Terente — Irimia —

0 
0 
0 
o 
o 
o

0
1
1 
0 
0 
o

Rubrică rea
Horia ALEXAI

Dintre cele 
sportive nr. 1 
handbal a reușit să se facă ___
rapid cunoscută în arena compe- 
tițională. Astfel, fetele și băieții 
din echipele de handbal reprezin
tă cu cinste culorile orașului, lpr 
in campionatul republican școlar, 
Pregătindu-se cu multă constiirp- 
ciozitate elevii Gh. Dumitrii, Car
men Tenea, Nicolae Nuțu,; Gdor- 
ge Bratu, Stelian Teodorescu, Că
lin Baicea și Nicolae Roibu se 
anunță sportivi de nădejde, pri
mul fiind selecționat în lotul na
țional de juniori la handbal.

». MORARU-SLIVNA

ii—IV, au intrat în tradiția activi
tății sportive școlare din Făgă
raș. La actuala ediție a „Triatlo- 
nului prichindeilor* fiecare școală 
participa cu una sau mai multe 
echipe formate din trei fete și tot 
atîția băieți. Aceștia își dispută 
întîietatea la probele de 40 m, 
aruncarea mingii de oină și să
ritura în lungime. în prima fază 
a competiției, pe clase» au fost 
jPrezenți la start peste 300 de e- 
;levi, micii atleți care au mers 
din victorie in victorie catificîn-. 
du-se în etapa intOr-școli. Ediția 
de anul trecut a fost cîștigată, 
atît la fete, cît și la băieți, de re
prezentanții Scolii generale nr. 2.

I. CARMEN

cunoscuții arbitri republicani T. 
Lcca, T. Podarii,- 1. “ ~
I’îrvu, antrenorul Gh. 
dicul sportiv C. Tonu 
c ia 1 iști.

în cursul lunii 
țiile practice ce 
cu examenul de

Căprița, C. 
Timar, me- 
și al ți spe-

au loc lec-mai
se vor încheia 
absolvire.

N. COSTIN

FĂGĂRAȘ : „TRIATLONUL 
PRICHINDEILOR"

întrecerile de atletism rezerva
te, anual, elevilor din clasele

BRĂILA : VIITORI ARBITRI
Pe lîngă comisia județeană de 

fotbal a C.J.E.F.S. Brăila funcțio
nează un nou curs de arbitri, 
care este frecventat de „elevi* 
selecționați dintre foști și actuali 
jucători. Lecțiile sînt predate de

IAȘI: 11 000 DE PARTICIPANT!
Ajuns la a IV-a ediție, „Crosul 

lașului1* a reunit la startul dife
ritelor probe peste 11 000 de con- 
curenți. La întrecerile desfășura
te pe un traseu în. jurul Palatu
lui culturii au asistat mii de spec
tatori, care au aplaudat pe Car
men Lefter (Liceul nr. 4), Emilia 
Bobocea (Șc. gen. nr. 2), Aneta 
Maftei ($c. gen. nr. 17), Veronica 
Ciubotă (Liceul pedagogic), Eugen 
Botezalu (Liceul pedagogic). Petru 
Rusu (Fabrica de mase plastice) 
și pe alți tineri laureați în curse
le respective.

• Ia Pitești, sportivii din 
școlile de maiștri militari 
și subofițeri, care au mers 
din victorie în victorie in 
etapele anterioare, și-au dis
putat întîietatea in finala pe 
țară a Spartachiadei militare 
de vară <la atletism, gimnas
tică. volei, handbal și tria- 
tlon militar). Trofeul trans
misibil al Spartachiadei mi
litare a fost cucerit de re
prezentanții lotului Crișul.

I. FETEANU
• Cicloturiștii Casei pio

nierilor din Media? au vizi
tat orașele Sighișoara, Sibiu, 
Ttmăveni și Tg. Mureș. Ex
cursiile respective au consti
tuit un bun prilej de cu
noaștere a obiectivelor e- 
conomice și turistice din a- 
ceastă zonă a țârii.

Ioan COMLOȘAN
Tr. TV DOSE

4.43,1, K2 
Fold! (D) 
(S) 3:45,8, 
I. Negrea 
Calabictav 
Steaua (Dumitru 
Vistirneanu) 3:21,4, Dinamo (Zabara — 
Stanciu — Mcicamoi — Patrichi) 3:25,7. 
Cupa a revenit clubului Steaua care a 
totalizat 64 p, cu 2 p mai mult decit 
Dinamo.

Rezultatele campionatului municipal pe 
echipe desfășurat, la Herăstrău : (1 000
m la băieți, 500 m la fete) : K1: 
Păunescu (Voința) 3:44: Ci: 
(C.S.S.) 4:13, K2: FI. Nitescu 
dea (Olimpia) 3:24; C2: N. Modoran 
D. Babenco (Rapid) 3:58; K4: 
2 (Grâdițteanu 
Buzduga) 2:55; Ki F 
(Olimpia) 2:36; 
cu — Rișnlță) 
echipe : 1. Șc.
C.S. Școlar 53 p, 3. Olimpia 51 p, 
Rapid 43 p, 5. Voința 40 p, 6. E.._ 
4 P-

D. 
I. Văduva 
- C. Ba-

$c. *p. 
Nicoric» — Bucica — 

Emilia Ghebaur 
C.S.S, (Mires- 

Clasament pe 
2 55 p, 2.

* . . <• 
Energia

K2F î
2:25.

GIMNASTICĂ WTR£CERI 
NAȚIONALE. La sfîrșitul acestei 
mini, la Wiesbaden (R.F. Germania) se 
desfășoară o competiție Internațională 
masculină denumita Euro-turnir, Partici
pă echipe alcătuite din cîte patru spor
tivi. Țara noastră va fi reprezentată de 
Don Greets, Mircea Gheorghiu, Mihai 
Borș și Constantin Petrescu. • AST AZI 
PLEACĂ SPRc BUDAPESTA selecționata 
de juniori a României, care sîmbătă va 
întîlni echipa similară c Unqarîei. • 
DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, sâptă- 
mîna viitoare, la Constanta, are loc 
campionatul republican pe echipe șl in
dividual ol maestrelor. Formațiile partici
pante au fost împărțite în două serii, 
în următoarea componență : seria J -s»

INTER- 
săptă-

Sport Club Bacău, I.E.F.S., 
dea, C.S.O. Arad, Petrolul; 
- Dinamo București, Fan 
gimnastică Oraș Gh. Gheoi 
ceul nr. 35 București, precu 
r>ă alcătuită din gimnaste 
cluburi și asociații.

HANDBAL D|V,Z|A B 
XVI-a etapă s-au înregistrat 
rezultate: FEMININ, Seria 1: 
Voința Craiova 15— 1] (7—7), 
iești—Coi) suitorul București 
Tomistex instanța—CSU Co 
(4—1), Progresul București 
București 13-8 (5-3) ; Seria 
ban Timișoara — Oltul Sf. ( 
(1—3), Tebo Arad - Nitram 
11-12 (7—7), CIL Drobeta
— Constructorul Baia Mare 
„U‘‘ Cluj - Textila Sebeș 
Sparta Mediaș Voint 
15—10 (10-3); MASCULIN, 
pid București - Rafinăria 7 
(5—4), Voința București - C 
stanța 20-20 (11-11), CSU
Știința Bacău 6-0; Seria a 
Petroșani — Timișul Lugoi 
Metalul Copșa Mică — Ști 
20—16 (8—9), Nitramonia Fă 
natul ”, '
tatea Craiova - Gloria 
(0—6 I), Tractorul Brașov 
rul Oradea 23—16 (11-7). 
Z. Rișnoveanu, P. Popa, 
Dioconescu, Gh. Herman, 
P. Enache, C. Crețu, M. I 
mitrescu. St. Gurgui, V. 
xandrescu, M. Faliciu, B.

LUPTE MECI AM|CAL. 
coniponenții lotului naționt 
romane au susținut, ia Tulc 
amical în compania luptat 
Delta din localitate. După 
formează corespondentul no: 
șa, întilnirea s-a încheiat 
(6—6). Dintre selecționați $ 
C. Alexandru, N. Gingâ, M 
de la gazde, D. Popa și D. 

POLO ECH|PA nxțion/ 
niori urmează să plece azi 
Roterdom pentru a participa 
turneu internațional alături 
natele Ungariei, Spaniei, C 
landei. Vor face deplasarea 
Fi. Slavei - portari, Gh. Z 
Rusu, A. Nastasiu, L. Răduc 
I. Slavei, D. Popescu, I. C 
Rusu, însoțiți de antrenorii 
C. Vasiliu și arbitrul înt< 
Niculescu. Turneul va începe 
amiază și se va încheia d 
ra. 41 Duminica se reiau 
campionatului național de 
partidele primei etape ale

Timișoara 21—13 (11—|
“ ‘fi
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MICERC...
de Fotini Mamiaca și 
ilia Butan o realiza- 

deosebită, handbalist 
jgresul au cîștigaț, <vu 
înd în acest fel o se- 
la promovarea în pri-

Jocului Universitatea 
.:..a Timișoara 
bucureșteană a

Jocului T
Politehnica 
ehipa 
ă cu avertisment pen- 
Bului delegat la teren; 
lent a fost sancționat 
ugen Trofin — pentru 

■ atitudine nesportivă

i SFERTURILE DE FINALĂ 
' ALE „CUPEI ROMÂNIE!
I \\\\\\\\\\\\\\

PREGĂTIRILE
DE JUNIORI

TURNEUL

METRI!

la feminină Uni- 
hicurești — Rul- 
ișov, arbitrii
i să cronometre- 
tupere destul de 
ată de „k.o.“-ul 
schipei oaspe. în
ii șut năpraznic. 

plină față. Și
Herul acesta nu 
jinut atenția da- 
'ea ar fi fost cu 
totul accidentală, 
icate. situația nu 
emenea momente 

să fie întâlnite 
: mai des pe te
ist re de hanrlli.nl 

aminlit au mai 
: două !). pentru 
cători (în special 
:) tind să-și for- 
hnică" de... lovi- 
ului ! Lovirea se 
Kea. deci — 
cantului nu 
Ba nimic, 
jlăresc prea 
libil fala i

(cu scopul 
teama).
rea, lipsită 
să nu fie sesi- 

îulte cazuri, bru- 
acest gen reușesc 
i scopul. înspăi- 
rtarii și chiar ac- 
i. dar procedeul 
lipsa de falr-play 
npatibile cu lupta 
rentă, de pe tere- 
|t

au

A.S.A. 1-0 (1-0)

ECHIPEI
PENTRU
U.E.F.A

apa- 
1 se 
dar 
des 

Scal
de 

pentru 
de

I

Aflate după o etapă de cam
pionat ți înaintea alteia, și A.S.A. 
ca și Jiul au căutat să-și drămu
iască cit mai bine forțele în ve
derea partidelor de la Ploiești și 
Bacău, unde Petrolul și Sport 
Club le vor da o replică puterni
că datorită pozițiilor precare ocu
pate de ele. Ca urmare, jocul de. 
ieri, de pe „Dinamo“ a părut, cel 
puțin în prima sa jumătate, aido
ma unor faze reluate cu înceti
nitorul pe micul ecran........Ostili
tățile" se duc mai mult la mijlo
cul terenului. Acțiunile de atac 
ale formației din Valea Jiului nu 
se leagă. Ceva mai activi, după 
primul sfert de oră. apar fotba
liștii militari, si Mureșan scapă o 
mare ocazie de a deschide scorul 
în min. 16. datorită neatenției sau 
poate faptului că mingea revenită 
din Ion Gabriel l-a prins nepre
gătit. Din degajarea portarului de 
la Jiul, contraatac foarte pericu
los al finalistei de acum doi ani 
a „Cupei României". Rcznai tri- 
mițînd balonul din apropiere, pe 
lingă poarta apărată de Nagel. 
Jocul este în continuare fără nerv. 
Se șutează destul de des la ani- 

.......................... Imprecis.
min. 29,

'bele oorți, dar total
Excepție, situația din
eînd Sueia. primind balonul de la

Stoichitâ, un tânăr jucător mereu 
în progres, expediază un șut 
sat și scorul devine 1—0 in 
voarea echipei pregătită de 
nescu.

A doua jumătate a partidei 
în bună măsură diferită față de 
primele 45 de minute. Simțind că 
poate mai mult, A S A. iese mai 
curajos la atac, domină cea mai 
mare parte din timp, dar Mure
șan (mai puțin incisiv decît îl 
știam) ca și Naghi (de multe ori 
neinspirat), trec in cîteva rînduri 
pe lingă egalare. Cum spuneam, 
A.S.A. este mai activă în aceste 
momente, dar atacurile sale sînt mai 
degrabă pos.iționale. Și A.S.A. domi
nă, domină, dar fără efect Jocul se 
încheie insă la poarta mureșenilor, 
unde Roznai ratează o excelentă 
centrare primită de la Suciu.

Arbi irul Cliiriac Mănușă ride 
(București) a condus bine.

JIUL : Ion Gabriel - 
TONGA. STOCKER. Dodu 
Naghi. MULTESCU. Libardi — 
SUCIU. Roznai, STOICHIȚA.

A..S.A. : Nagel — Gligore. Un- 
chiaș. ISPIR, CZAKO — Varodi, 
ROLON! — Fazelras, I. Muresan, 
N. Naghi. HAJNAL.

pla- 
fa- 

Ivă-

este

Nițu,
- Al.

Mircea TUDORAN

STEAUA - U.T.A. 3-1(1-0)
.3’„«.I,:.

terenului și . mal. greu, Steaua -s-a 
menținut in ofensivă, punctîndu-și 
superioritatea teritorială cu un tir 
repetat al jucătorilor din toate li
niile. De partea cealaltă, am no
tat o singură situație favorabilă 
de a înscrie, aceea din min. 40, 
cînd „capul" lui Popoviei, de la 
marginea careului mic, l^a obli
gat pe Iordache să respingă în 
corner.

Imediat după pauză. ’Iorgulescu 
a boxat în ultimă instanță (la un 
șut de la distantă expediat de -Du
mitru), dar egalarea survenită re
lativ repede (min. 53 r Broșovschi 
l-a deschis pe Domide. centrare de 
pe aripa dreaptă spre careul mic. 
dc unde Popoviei a plasat balonul 
în poartă, în colțul scurt) a echi
librat și raportul de forțe din . te
ren. A rezultat de aici un joc mai 
viu. mai antrenant, cu faze de gol, 
mai mici sau mai mari, la ambele 
porți. Am reținut-o. îndeosebi, pe 
«aceea din. min. 61, cînd, servit 
de... Kukla, Dumitru a pătruns în 
careu, 
terală, 
care a 
târziu, 
prin Ion 
la circa 
bara jos, 
rajată de 
tâativa și 
ci și în 
de Tătaru) a pătruns în careii pe
cetluind, cu un șut sec, victoria 
meritată a echipei sale.

Arbitrul Grigore Bîrsan (Galați) 
a condus satisfăcător formațiile :

STEAUA : Iordache (min. 89 
Coman) — Șătmăreanu, Smapan- 
dache. SAMEȘ, Nae Ionescu" — 
DUMITRU, Dumitriu IV. TON TON 
— Tătaru, IORDANESCU, Năs
tase (min. 89 Răducanu).

U.T.A. : Iorgulescu — Birău,- 
Kukla, Poioni. POPOVICI — DO
MIDE, Purima, Brosovschi — 
Axente, Kun, Trandatâton.

Gheorghe NICOLAESCU

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). — 
Joc mai mult de „studiu" în pri
mul lui sfert, impus și de starea 
terenului, devenit greu, alunecos, 
din cauza ploii căzute înainte de 
meci. Apoi, simțind parcă defen
siva arădeană nesigură și cu un 
Purima gafeur, formația bucu
reșteană a ieșit mai curajos în 
atac și cu un grad de periculozi
tate mai mare, datorită și „dispe
cerului" de superclasă Dumitru, 
ale cărei pase pe poziții viitoare, 
sincronizate cu țișnirile lui Năstase 
și Iordănescu, au creat deseori 
panică in preajma buturilor apă
rate de Iorgulescu.

Deschiderea scorului, reușită de 
militari în min. 23, are însă ca 
punct de plecare o greșeală a Iui 
Pojoni, care, pășind în propriul 
careu o minge la adversar. și-a 
pus coechipierii din apărarea ime
diată pe picior greșit ; Iordăneseu 
a fost servit prompt pe un culoar 
frontal, l-a feutat pe Iorgulescu, 
ieșit în întâmpinare, și a înscris 
cu toată opoziția lui Kukla, care 
a încercat, în zadar, să respingă 
in extremis. 1—0 pentru Steaua.

Mai dezinvoltă acum, in pofida
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C.S. RM. VÎLCEA

dar a preferat o pasă la- 
compromisă de Năstase 

alunecat, Patru minute mai 
Steaua a înscris golul doi 

Ion. care a reluat, de 
14 m, balonul a lovit 
deviind în plasă. Descu- 
goL U.T.A. a cedat ini- 
mai mult adversarului 

min. 85 Năstase (găsit

Așa s-a marcat singurul gol al 
partidei Jiul — A.S.A. Tg. Mu
reș : Suciu a pătruns in careu 
și a trimis balonul pe lingă 
portarul Nagel. Cu acest gul, 
Jiul a intrat în seniifintrlele 1 

cupei.
-X—s-.—

ou, I E.F.S., Ș:. sp. Ora- 
□d, Petrolul; seria o ll-a 
u:esti, Farul, Liceul os 
> Gh. Gheorghiu Dej, Ll‘ 
utești, precum 
1 gimnaste de 
ații.

și o echi- 
la diverse

ceci de a 
următoarele

7IVIZIA B. In 
i înregistrat
UN, Seria I: Voința lași— 
15—11 (7—7), Vulturul Plo
ii București 1^-10 (8-3), 
ița—CSU Construcții 12—5 
il București — Voința 
5-3); Seria a ll-a : Gu-
- Oltul Sf. Gheorghe 5—9
d - Nitranionia Făgăraș 
IU Drobeta Tr. Severin 
Baia Mare 5-27 (2-14), 
stila Sebeș 19-8 (11—4),
ț *=■ Voința Sighișoara 
4ASCULIN, Seria I : Ra-
Rafinâria Teleajen 10—9 

icuroști - Comerțul Con- 
1-11), C5U Suceava — 
-0. Seria a ll-a : Știința 
ilșul Lugoi 17—16 (9-9), 
Mică - Știința 
Iramonîa Făgăraș —

21-13 (11-4), " ’
- Gloria 
ul Brasov 
6 (11-7).
P. Popa, 

Herman, 
rețu, M. Huzoni, P. Du- 
irgui, V. 
aliciu, B.

Lovrin 
Ba- 

Unîversi- 
Arad 24-17 
— Constructo- 

Corespondenti: 
O. Guțu, D 
A. Vasilescu,

Lazâr, R. Aio- 
Stoiciu.

AMICAL. Cîțîva dintre 
tutui national d« greco- 
nut, la Tulcea, un meci 
lonia luptătorilor de la 
tate. După cum ne in- 
ondentul nostru P. Com- 
a încheiat la egalitate 
slecllonați s-au remarcat 
I. Gingâ, M. Boțilă, iar

Popa și O, Manea.

'A NAȚIONALA de »e- 
i plece azi dimineață la 
a participa la un mare 

>nai alături de șeiecțlo- 
Spaniei, Greciei și O- 
deplasarea $. Huber și 

rtari, Gh. Zomfirescu, C. 
iu, L. Răducanu, V. Rus, 
spescu, I. O lac și CI. 

antrenorii A. Grințescu. 
arbitrul internațional P. 
jl va începe vineri după- 
a încheia duminică sea
ra se reiau întrecerile 
național de seniori cu 

elape ale grupei ta-

cunde. Sînt programate întîiriirllc 
traiul — Mureșul, Olimpia — Crișul Ora. 
dea și I.E.F.S. — Unirea Arad (bazinul 
Fțorbosca, de la ora 11).
A ■
RUGBY CAMPIONATUL DIVIZIEI A 
Partida Universitatea Timișoara — Steaua, 
din etapa a XVIII-a, se va disputa la 

r-rZ*'1-Iunie," dată ia care va avea loc șl 
meciul Chimia Năvodari — Giivița Roșie, 
restanță din etapa a X!V-a. TURNEU 
INTERNAȚIONAL. Echipa Steaua va efec
tua un turneu în U.R.S.S., în perioada 
20—27 mai, timp în care vt>r avea lac 
cîteva antrenamente comune cu formații 
ale țării gazdă și un joc cu Selecționata 
armatei sovietice, programat la 2â mai 
la Moscova. „CUPA FEDERAȚIEI". Ultima 
partidă a turneului final al „Cupei fede
rației" va avea loc duminică la Craiova 
(stadion Tineretului, ora 9) in cadrul că
reia vor evolua echipele Grivița Roșie și 
Știința Petroșani. DIVIZIA B: Rapid Bucu
rești — Constructorul București 9—0, Olim
pia București — Dunărea Giurgiu 
14—12, S.N .Oltenița — Petrochimistul Pi
tești 7—10, Tînărul petrolist Ploiești — Ar
hitectura București 3-3. Albatros Eforie 

- Sud — Cimentul Medgidia 12—18, Portul 
Ideol Cernavodă 51-0, Fa- 

Năvodar.i
■ Constanța 
rul II Constanța — Chimia li
13—0, I.T. Constanța - Voința Constanța 
10—3, Dacia Constanța — Șc. sp. II Con
stanța 14—11, C.S.NL Suceava - Con
structorul Buzâu 8-10, Minerul Lupeni
— Șoimii Sibiu 22—0, C.F.R. Brașov — 
Electroputere Craiova 16—7, Dacii I.P.A. 
Sibiu - Precizia Sâcele 0-11.

Razvhate'e ne-au fost transmise da 
corespondenții noștri : O. Guțu, N. To- 
kocek, D, Bălteanu, M. Voicu, C. Alexa, 
I. Cotescu, C. Gruia, I. Ionescu,

TENIS DE MASĂ IN etapa
VI-A A CAMPIONATELOR 
RE 
juca 
C. S.
Politehnice București —
rești (restanța) — duminica ; C. S. 
Arad îl — Spartac București și 
C.S.M. Cluj - Sc. sp. Buzâu (f), C.S.M. 
lași — Locomotiva București, C.S.M. Cluj
— Gloria Buzâu, Constructorul 
ra — Universitatea Craiova, 
București - Voința București 
ciul masculin Comerțul Tg.
C.S.M. lași s-a încheiat cu victoria ulti
mei formații cu scorul de tî-â.

LA CONCURSUL INTERNATIONAL 
de la Minsk, programat între 16 și 20 
mai, vor fi prezenH și șaote pistolari 
români : Dan luga. Marcel Roșea» Virgil 
Atanasiu, Cornelia Ion, Mihai Teodor, 
Alexandru Gered și Constantin Feciores- 
cu.

A
DIVIZIONA- 

feminir» și masculin se vor 
următoarele partide: sîmbâtă : 
Arad t — Spartac București și 

“ Progresul Bucu-
(restanțâ) — duminica ; “
țî — Spartac _ ' București

Hunedoa- 
Progresul 

(m). Me- 
Mureș —

HUNEDOARA, 15
Spectacol fotbalistic 
de mare dramatism 

din localitate.

(prin telefon), 
rar întilnit. 
pe stadionul 

PartidaCorvinul _ ______ __ ___
„U“ Cluj — C.S. Rm. Vîlcea, din 
sferturile de finală ale „Cupei 
României", disbutâtă pe un teren 
moale,' a ținut încordată atenția 
celor 7 00C de spectatori timp de 
două ore și jumătate, adică 150 
de minute cit au fost necesare, 
inclusiv executarea penaltyurilor, 
pentru ca sâ fie desemnată echi
pa calificată. Și aceasta a fost, 
pînă la urmă, formația din 'RnȘ. 
Vilcea care a dorit enorm âceit 
succes. Jucătorii celor două echipe 
au luptat cu multă ardoare, abor-

Dupâ c© au evoluat ■ departe . cte nive
lul etalat in partidele ca R.F. Cțermonia, 
din cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A., și au. pierdut In mod surprin
zător acel meci', din 30 oprilîfâ.,. tuj se
lecționata R.D;G^,q‘ icoțnpqnenții . lațului 
național de juniorii s-au reqnjt, sâpta- 
mîna trecută, l'a rai^na1 Bttfșbv, unde 
au rămas cîteOâ' ajutorul/tinei
game variata de exerciții.;.$(: șpalturi 
complementare, antrenorii lotului âu ur
mărit, îndeosebi, Îmbunătățirea capaci
tății de efort a; jucătorilor din - lotul con
vocat : Moraru, Lung., Cotigă, Agiu, Po
pa, EHsei, Negrâîu, BoMici, Leac, Au
gustin, Hurloî, Sabău, Dragu, Dumitwu, 
Șurenghin, Grosif, Vr inc ea nu, Pițurcâ ș« 
Popescu. Nu, ; au, participat la această 
mini-periaadâ pregătitoare. Hârloi și 
Dragu, lăsați sâ evolueze în echipele 
lor de club, tn campionat. De : ieri, lo
tul a revenit în- Capijtală, cont.1 nu,îndu'?i 
în ritm alert pregătirile, pînă luni, 20 
mai, cînd va pleca »pre Suedia, țara 
organizatoare a celeî de o- 2/-a ed.ții 
a Turneului U.E.F.A. Astăzi, juniorii „tri
colori" vor intîlni pe. Giulești echipa de 
tineret a Rapidului (ora 16.30), iar du
minică vor juca în compania echip.ei Aba
torul, din categoria^ Onoare.

In acest timp, foarte scurt, care a mai 
rămas pînă la ota startului în turneul 
final, antrenorii. Constantin Ardeleanu și 
Ion Voinescu, au de Fezolvat însă cîteva 
probleme de formație, datorate acciden
tărilor unor jucători titulari. Astfel, Leac 
s-o prezentat la lot cu dureri la picicrul 
drept (probabil fisură de metatarsi, 
Cotigă este suspectat de o leziune de 
menise, după meciul de duminică ol 
echipei sale. Progresul Brăila, iar Dra^a 
a făcut o entorsă, devenind și el indis
ponibil pentru mai multe zile. „Aceste 
accidentări ne creează o serie de di1- 
cultâți în privința alcătuirii formației de 
bază — afirma ieri, îngrijorat, antreno
rul Ardeleanu. In pluș, pentru prima 
partida din cadrul turneului nu-l vom 
putea folosi nici pe Agiu, suspendat 
pentru un meci din cotiza celor doua 
cartonașe galbene prîmițe la Passau si 
Pitești, în întîlnirile cu R.F. German o. 
Rămine de văzut dacă vom reuși c‘,:rn; 
va, recuperarea primilor doi jucători pîna 
la meciul cu Finlanda, din 22 mai. Cit 
privește grupa în care jucăm, vreau sâ 
spun că, pentru a face din meciul cu 
Scoția confruntarea decisivă privind ca
lificarea in semifinale, va trebui sa cîș- 
tigăm partidele cu Finlanda și Islanda. 
Sper intr-o comportare buna n echipei 
în grupa A o turneului, ta Ronneby..

Ronneby — o mică localitate în sudul 
Suediei, spre care echipa noastră se va 
indrepla în primo zi a soptâmînîi viitoa
re, pe ruta Copenhaga - Stockholm.

ȘTIRI

L. D.

O Comisia centrala d-c competiții si 
disciplină, în ședința ținută aseară, 
a luat unele măsurj disciplinare, 
sancțio-nînd cu suspendarea pe o .eta
pă pe fotbaliștii Dinu (Dinamo) .<Pîs- 
laru (A.S.A. Tg. Mureș) și Onutan 
(A.S'.Ă. Tg. Mureș — tineret) pentru. 

,primjțr©4 .celui de al treilea cartonaș 
galben. De<>areee Pfslara nu a Juni; 

partid# dfr ieri, din Cupa P v
■ ’ i ca efectuată

Comisia a sancționat cu must’. 
secția dc fotbal Politehnica Timi- 

jsaara -pentru^insuficiente măsuri or-
. Q teanizaWroce iăjpArtîdn disputată du- 

imnicâ" firecuS ou C.F.R. Cluj.
• NICOLAE HAINEA A PRIMIT

ECUSONUL F.I.F.A., KEVORK GHE- 
MIGEAN Ir, AȘTEAPTĂ... îndepli
nind condițiile de obținere a 
ecusonului F.I.F.A. (care prevăd con
ducerea la centru a două partide 
interțări și prezența, doi ani conse
cutiv.;.pe înaintată dc federați-
,ile .hafcidnal^ forului diriguitor a.l 
fotbaluluț. țripnflja]). arbitrii Niovlae 
Hainea ear£! ’'dtipă cum se știe va 
oficia"i laUWav de-a X-a ediție a 
Q.M., -șît^vo»tG. Ghemigcan au com- 
pîețaV lotul.„cavalerilor fluierului* 
rbriiâni.', purtători, ai ecusonului 
F.l’F.A. Primul a: șl primit ecuso
nul. iar secundul, care a arbitrat 
săptămîna trecută al doilea mec-; al 
său interțări Ia centru (Pulgaria — 
Turcia) îl așteaptă.
• MECIUL C.F.R. ei.UJ—VNIV. 

CRAIOVA SE VA DISPUTA SlM- 
BATA. Unul dim meciurile celei de-a 
XXIXrtâ. etape a campionatului Divi
ziei A- va disputa sîmbătă. Este 
vorba $e partida de la Cluj, care 
va aduce în teren formațiile C.F.R. 
și Universitatea Craiova. •■’Tntilnirca 
va fi... transmisă în direct de Stu
dioul de televiziune și va începe 
la ora..

e DUMINICA, IN CAPITALA. Sta
dionul Steaua, ora 9.30 : Steaua — 
„U“ Cluj (tâneret-rezerve), ora 11.30: 
Steaua — ,,U“ Cluj (Divizia A); Sta
dionul Dinamo, ora 15 : Dinamo — 
C.S.M Reșița (tineret-rezerve), ora 
,17. x Dinamo — C.S.M. Reșița (Divi
zia A); Stadionul Metalul, ora 11 : 
Metalul — C.S. Rm. Vîlcea (Divizia 
B); Stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul — C.S. Tirgoviște (Divizia 
BL

r? Deoarece
.. șagE , - I TW> purdc^l' ies

k hiel,' se eonșjdertt

Comisia p •ft

r cluj 5-4 io e, o-o, o#
cxe.catarea; ’alternăllVăl a', 
tyuritor. Primul ă. însrtis Stană, 
1-â1 imfțăt IJilăleaifti, a
marcat Si el. Primiți eăre a iAfat 
a fost Tundașul PorațcMȚjeare <a 
trimfa ■ baton*! afara. Apoi. de( la 
vîleeni a ratat Pintilic. cure »• pă
tat în bară. In continuare au 
transformat, pe riiidj Coea, tones- 
eux Fanea. Dumitrii* II si Anca, 
încheind : seria celor cinci penal- 
tyuri. Pentru departajare,; Ia> sco
rul de 4—4, a urmat executarea, 
a cite unei lovituri dc la 11 m, 
alternativ. Primul a transformat 
Nicolae : pentru clujeni a execu
tat Pexa, dar portarul Stana a 
sesizat direcția mingii si a res
pins. aducind astfel victoria echi
pei sale : 5—4.

Arbitrul R. Stîncan (București) 
a condus foarte bine următoarele 
formații :

C.S. RM. VÎLCEA : STANA — 
CINCA, Ciobanu, PINTILlfi, Le^ 
pădatu — HAIDU, IONESCU ' 
C. NICOLAE. DUMITRIU II. Oro- 
vitz, Iordache (min. 102 .Moldo
van).

„U“ CLUJ: LĂZAREANU — 
Porațchi, PEXA. ClMPEANU. Cio-. 
can — Anca, Matei, FANE A — 
Uifăleanu, Coca, Barbu (min. 5S 
Bucur).

dînd întâlnirea deschis,, fapt pen
tru care, acțiunile, ofensive s-au 
derulat permanent la cele douăț 
porți. Dacă victoria liderilor se
riei a doua nu s-a profilat lac-a-: 
patul celor 91) de minute și apoil 
nici după prelungiri..' aceasta se; 
datorește- formei excepționale- a;' 
portarului clujean Lăzăreanu, dar 
și a numărului exagerat de ocazii 
râtațe de fiecare atacant vîlcean.-

Și în1 prelungiri s-a jucat în
■ același tempo- susținut, vîlcenii 

atacînd' continuu și dînd posibili- 
salveze 

117 și 
goluri, 
urmat

tatea lui luăzăreanti să . 
miraculos; în min. 99, 116, 

■ 120. mingi care Păreau
< [Conform regulamentului a

„POLI" TIMIȘOARA -S.C. TULCEA 1-0 (10)
gol al partidei s-a 

min. 8. Pîrvu, fundașul 
timișorenilor, a execu-

Singurul 
marcat în. 
dreapta al 
tat impecabil — destul de puternie 
și foarte precis — o lovitură libe
ră de la aproximativ 25 m., mingea 
a ocolit un „zid" alcătuit negli
jent,. doar din patru jucători, și 
a intrat în poarta lui Cojocarii, fă
ră ea acesta să poată schița vreun 
gest ! Era un început de bun au
gur, eel ptijin pentru studenții ti
mișoreni. Ceea ce a urmat, însă, 
numai fotbal atractiv nu poate fi 
numit. La adăpostul avantajului 
minim, luat încă din start. Poli
tehnică — formația care trebuia 
să fie. vioara întâi , a confruntării 
— a evoluat, în continuare, lipsi
tă de nerv, lent, fără inspirație, 
fără ambiție și fără orgoliu de e- 
chipâ divizionară A. Singurii ju
cători care s-au zbătut să realizeze 
cite ceva au fost Mehedințu, Daș- 
cu șî portarul Jivan care, în mi
nutele 22, 24 și 77. s-a văzut ne
voit să plonjeze temerar pentru a 
stopa cele mai periculoase atacuri 
ale echipei din Tulcea.

După gohrl primit rapid și eu 
mare ușurință divizionarii B 
dominat (5—1 raportul de comere 
în favoarea lor), fiind mai mult 
timp în posesia balonului, dar n-au 
reușit să înscrie din cauza lipsei

au

de hoțărir.e în tgzele dei: finalizare.' 
Pe parcursul celor 90 de minute de 
joc, tulcenii au expediat doar 8 
șuturi la poarta. lui Jivan. dintre1, 
care numai 3 pe spațiul porții.

în repriza secundă,, mai aproape 
de goi au 
min. 63 și 
reș. atlați 
de poarta 
cu... ochii 
portar, al 
bară 1

Si astfel 
bilit în min. 8 prin acea lovitură 
măiastră a fundașului 
floare 
tehnic 
darul 
Cupei
Beâfe

A 
dureanu 
următoarele formați; 
JIVAN — Pîrvu. Păltinișan. Ar- 
năittu, Popa — Lața. MEHEDIN
ȚII, Surdan — Mioc (min. 00 Petre 
Gheorghe), DAȘCU, Ftoareș. S. C. 
Tulcea : Cojoca.ru — Jantavan, 
CORENDEA, Zaiț, LECA — Va- 
nea, Tufan (min. 79 Fior ea), Răut 
— Girip, Ionescu (min. 66 Stănă- 
gui), Stoicescu.

fost tot timișorenii. Tn
75 Mehedințu și Fina
la. numai citiva. metri 
lui Cojocnru, au șutat 

închiși, primul — în 
doilea — mult peste

scorul a rămas cel sta-

Pîrvu — 
rară într-o partidă de nivel 
submediocru — eare a avut 

să califice în oeasifinatele 
României echipa de pe

condus bine Victor Pă- 
(București). Au jucat 

Poiitehaica :

Lgurentiv DUMITRESCU

Gheorghe NERTEA

LOTO 
PRONOSPORT!^

închide vliwarea 
în obiecte*4- dinJoi 23 mai a.c. w 

la tragerea „Isteria 
2d mal a.e.

Biletele se pot procura prin toate 
agențiile Doto-Pronosport, itnrtAțile 
comerțului de stat și cooperației de 
consum.

La Loteria to obiecte se pot ciș- 
Uga : autoturisme „Trapant 601", eiș- 
tiguri în obiecte în valoare de 25.800 
lei. Ifl.OOT lei, 5.000- lei. 2.008 lei. etc.

Se pot obține și eîștigurt cumulate. 
Deci, mai multe bilete — mai multe 
șanse de cîșttg-

★
Aducem ta cunoștință participan- 

țiior că omologarea Pronosport se va 
publica la această rubrică în zilele 
do joi. PRONOSPORT. Cîștigurile 
clLtt 13 mai 1974. categoria I: (13 re*

TRAGEREA LOTERIA 
IN OBIECTE DIN 26 MAI

zultate) 3,50 variante a 36.537 lei ; 
categoria a n-a : (12 rezultate) 72.20 
variante a 2.125 lei; categoria a m-a: 
(11 rezultate) 815,40 variante a 282 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PKO- 
NOEXPRES WN 15 MAI 197» :

FOND GENERAL DE CIȘTIGURl : 
904.219 lei.

Extragerea I : 43 45 6 28 24 21
Extragerea a lî-o ’ 33 35 42 19 11
Plata ciștigurilor pentru _această

București incepînd de la 25 moi 
pi no Io 15 iulie 1974 inclusiv:

— în tară de la 29 mai 1974 la 15 Iu
lie 1974.

Plata ciștigurilor prin mondaț poștal 
se va face aproximativ de la 31 mai 
1974.

tra-
țțeru s* vo face ostfel — în Municipiul

incooînd <le la 25 mai 1974
1974 inclusiv;

anrlli.nl
Cojoca.ru


SPADASINII ROMANI
VICTORIOȘI

IN TURNEUL
DE LA GENOVA

Participind alături de spada
sini din Austria, Elveția, Franța, 
R.F.G. și de 27 echipe din Italia, 
la turneul de la Genova pentru 
Cupa ,.Cesare Pompilio”, sporti
vii noștri (N. Iorgu, C. Duțu, 1. 
Popa și O. Zidaru) au terminat 
pe primul loc.

Trăgătorii români au dispus, 
printre altele, de echipa Elveției 
— cu 7—2 și 9—0 — și cu 6—3 
de selecționata Carabinieri (Ita
lia) care ■ echivala cu „squadra 
azzurra” la spadă 
ită din Bertinetti, 
chi. In finala (de 
turneului, sportivii 
obținut două victorii (cu 6—3 la 
Giradino, Milano și cu 7—2 a- 
supra Franței) pierzînd numai 
ultimul meci (4—5) cu Carabi
nieri, dar aceasta după ce a- 
veau asigurat locul I în clasa
mentul final. După cum ne-a re
latat prof. I. Halmagyi, antre
norul lotului, toți cei patru tră
gători români au avut o bună 
comportare și au demonstrat un 
excelent spirit de echipă.

fiind alcâtu- 
Pezza, Moc- 

4 formații) a 
noștri au mai

„CURSA PĂCII“

VASILE TEODOR
SCURTA AVANCRONICA

A SEZONULUI

A AJUNS IN R.D.G

Laureații sezonului trecut n-au 
strălucit în ultima probă a in- 
door-ulut. La Dallas. Stan Smith,

CALENDARUL 
MARELUI PREMIU 

F.I.L.T.

(mal—iulie)

15—19.V Miinchen (C)
20—26.V Bournemouth (B)

Hamburg (B)
27.V—2.VI Roma (AA)
3—16.VI Roland Garros (TC)
17—23.VI Nottingham (AA)
24 .VI— Wimbledon (TC)
7.VII

8—14. VII Baastad (B)
Gstaad <B)

15—21. VII Dublin (C)
Kitzbiihel (B)
Hilversum (B)

campionul W.C.T. ’73, 
treilea, iar Ilie Năstase. câștigăto
rul Marelui Premiu-F.I.L.T., iese 
din primul tur. Prima manșă a 
noului an de tenis este adjudecată 
lui John Newoombe, asul jocului 
în forță și al regularității.

Acum, cortina se ridică definitiv 
deasupra scenei marilor turnee în 
aer liber. Un nou circuit-maraton 
stă în fața așilor rachetei, sub 
egida federației internaționale de 
tenis. Alăturat, publicăm o „sec
țiune” a uriașului program, cea 
europeană, din totalul celor peste 
50 de turnee prevăzute.

Ca și în precedentele ediții, se 
alcătuiește un clasament non-stop, 
pe baza performanțelor din fiecare 
etapă. Aci sînt unele noutăți : se 
urcă plafonul de puncte pentru 
cele mai mari turnee (categoria 
„triple-crown”) : se punctează și 
rezultatele de dublu, pentru un 
clasament separat. Este obligato
riu însă ca un jucător să participe 
la minimum 13 turnee, dintre care 
10 din cele două categorii supe
rioare.

Cum se știe,

fost dat, la începutul anului, cînd 
americanul Jimmy Connors cîștiga 
„internaționalele” Australiei. Pen
tru ca acum, la. Miinchen, în cam
pionatele Bavariei, să asistăm la 
un al doilea vernisaj, avînd drept 
capete 
Manuel

După 
gramul 
din august 
un circuit american, iar apoi tur
neele se separă pe mai multe con
tinente. Finalul, tradițional, va fi 
Masters-ul, la 9—15 decembrie. Și 
acesta 
gramat 
liber, 
oyong” __

• La Miinchen. în primul tur, 
Toma Ovici l-a învins pe Higueras 
cu 6—3, 
Năstase

do afiș pe Ilie Năstase și 
Orantes.
secțiunea europeană, pro- 
Marelui Premiu prevede, 

și pînă în octombrie,

totuși cu o inovație, pro- 
pentru prima oară în aer 
pe faimosul stadion „Ko- 
din Melbourne.

MARE CONCURS DE TENIS DE MASA LA PEKIN
PEKIN, 15 (Agerpres). — Peste 

18 000 de spectatori au urmărit la 
Pekin întrecerile din prima zi a 
turneului internațional de tenis de 

care participă echipele 
Suediei, Iugoslaviei,

masă la 
Japoniei, 
R. P. D. Coreene și R. P. Chineze.

oficial a șistartul

PUNCTAJUL

l — abandon, 
Korpas : 6—2,

termină al

Dublu

urmărită 
echipele 

Gaz- 
cu

a fost 
dintre 

Japoniei.

BERLIN, 15. Caravana ciclistă 
a marii competiții „Cursa Păcii” 
a pornit din nou la drum marți, 
după o zi de odihnă. Startul s-a 
dat din Szeczecin, sosirea fiind 
pe teritoriul R. D. Germane, la 
Neubrandenburg, la capătul a 
145 km. O ploaie rece a căzut tot 
timpul, afectînd serios media ora
ră, care de această dată a fost de 
numai 41,500 km. Sprintul a reve
nit olandezului Theo Smith, ur
mat de Matousek (Cehoslovacia), 
Szozda (Polonia) și de un masiv 
pluton. Timpul realizat: 3 h 33:10. 
în primul pluton s-au aflat și a- 
lergătorii români Ion Cernea (lo
cul 16) și Nicolae David (18). AL 
doilea grup a sosit la 15 minute ! 
Echipa noastră a reușit să urce, 
în această etapă, o treaptă în 
clasament (deci, locul 9).

Miercuri, 
brandenburg 
128 km. A 
pidă ca în

PENTRU REINTEGRAREA

Cu mare interes 
partida masculină 
R. P. Chineze și 
dele au terminat învingătoare 
scorul de 5—3. Echipa Iugoslaviei 
a învins cu 5—2 formația R. P. D. 
Coreene. Rezultate înregistrate în 
competiția feminină : Japonia — 
Suedia 3—1 ; R. P. D. Coreeană — 
Iugoslavia 3—0.

Simplu

TC AA A 8 C TC

120 80 60 40 20 24
90 60 45 30 15 18
60 40 30 20 10 12
30 20 15 10 5 6
15 10 7 5 3 3
7 5 3 1

ATLEȚILOR CHINEZI ciocâiha conduci
ÎN TURNEUL DE EA DORTMUND

ROMA, (Agerpres). — Consiliul 
Federației internaționale de atle
tism a decis crearea unui comitet 
însărcinat cu studierea reintegrării 
R. P. Chineze în cadrul acestui for 
sportiv. Din comitet fac parte 
marchizul de Exeter, președintele 
F. I. A.. Holder (Anglia), Nebiodo 
(Italia), Sir (Ungaria), Agabani 
(Sudan). Paulen (Olanda).

MtîNCHEN, (Agerpres). — Cu 
o rundă înainte de încheierea tur
neului internațional de șah de la 
Dortmund, în fruntea clasamentu
lui se află Victor Ciocâllea (Ro
mânia) și Laszlo Szabo (Ungaria) 
cu cite 8 puncte. îi urmează cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) și iugoslavul Damia- 
novici — cu cite 7Vs puncte, polo
nezul Pytel — 6 punct etc.

CALCUTTA, 15. — O nouă 
surpriză de proporții a fost în
scrisă în palmaresul Cupei Da
vis, ediția 1974. Echipa Austra
liei, deținătoarea „Salatierei de 
'argint”, este eliminată de India, 
învingătoare cu 3—2 în finala 
zonei orientale, încheiată în sea
ra zilei de marți la Calcutta. 
Conducînd cu 2—1 înaintea ul
timei zile, indienii au fost ega
lați (2—2), după ce John Ale
xander învinsese cu 8—6, 6—4, 
6—3 pe Jas Singh. Pentru ca în 
ultimul meci, cel decisiv, tînărul 
campion indian Vijay Amritraj 
să înscrie punctul victoriei, dis- 
punînd de Bob Giltinan cu 6—1, 
5—7, 6—4, 6—4.

De menționat totuși că echipa 
australiană a fost lipsită de ser
viciile primelor sale două rache
te, John Newcombe și Rod La
ver. Este a doua mare surpriză 
a actualei ediții, după eliminarea 
fostei deținătoare a trofeului, 
formația S.U.A., în fața Colum
biei, în zona americană.

In semifinalele inter-zone, In
dia urmează să joace cu cîștigâ- 
toarea grupei europene B, în 
care favorite sînt echipele Ceho
slovaciei și U.R.S.S. După cum 
se știe, echipa României evo
luează în grupa A, avînd ca 
primă adversară formația Fran
ței, în întîlnirea programată 
la București, la 19—21 iulie.

etapa a opta, Neu-
— Berlin, a măsurat, 

fost o cursă mai ra- 
ajun, realizîndu-se o 

medie orară de aproximativ 46 
km. Primul a trecut linia de so
sire Ilans Joachim Hartnick 
(R.D.G.), cronometrat cu 21147:09. 
La trei secunde l-a urmat bulga
rul Ivan Nikolov. O comportare 
foarte bună a avut, in această etapă, 
rutierul nostru numărul 1, căpi
tanul echipei naționale, Vasile 
Teodor, clasat al șaselea, după S. 
Szozda (Polonia), A. Pikkuus 
(U.R.S.S.) și M. Schiffner (R.D.G.). 
Cu același timp realizat de acești 
fruntași (2h47:18) a mai venit un 
grup numeros, în care s-au aflat 
alți doi echipieri ai reprezentati
vei României, Ion Cernea și Va
sile Selejan.

în clasamentele generale, situa
ția e neschimbată : lider — Ta
deusz Mytnik (individual) și Po
lonia (echipe). Joi are loc etapa 
a noua, Potsdam — Leipzig 
(170 km).

•»

în penultima zi a turneului interna
țional masculin de baschet de la 
Sao Paulo, echipa Iugoslaviei a în
trecut cu scorul de 87—83 (49—40),
o selecționată a S.U.A. Aceasta a 
fost cea de-a treia victorie consecu
tivă obținută de baschetballștli iu
goslavi, care conduc în clasamentul 
competiției.

HALTEROFILII SE GINDESC LA „EUROPENE

INTIINIRI U.R.S.S S.U.A. LA 80X ȘI BASCHET

sporlecno
După concursul internațional de 

haltere desfășurat la Meissen 
(R. D. Germană) și dotat cu „Cupa 
săbiilor albastre”, ziarul „DEUT
SCHES SPORTECHO” publică un 
comentariu în care subliniază bu
na comportare a sportivilor ma
ghiari.

„Prin Istvan Kovacs (pană). 
Jeno Ambrozi (ușoară) și Andras 
Baczko (mijlocie) — scrie ziarul — 
ei ne-au înfățișat trei învingători 
de mare clasă. Am văzut trei spor
tivi maghiari, care cu siguranță 
vor face deplasarea la Verona, un
de se vor desfășura C.E. Ia sfîrși- 
tul acestei luni”.

în continuare, ziarul berlinez re
zumă o declarație a lui Ambrozi 
(clasat pe locul VI la J.O. de la 
Miinchen) : „După cum ne-a rela
tat el, progresul realizat după 1972 
și reflectat în succesul la C.E. al 
Iui Szucs, in locul II obținut de 
Koszegi (ambii, la muscă), în lo
cul III al lui Benedek (pană) în 
1973, în medaliile de bronz cucerite 
de Szucs și de Stark (mijlocie) la 
C.M. de Ia Havana, nu este consi
derat deplin satisfăcător.

în încheiere, Ambrozi declară : 
„Eu personal îmi pun mari spe
ranțe în Szfics și în recordmanul 
mondial Koszegi, in Benedek 
l'oldi. Ceea ce îmi doresc eu 
tru Verona este să realizez 
mult decît la Meissen, căci 
kg nu sânt suficiente pentru o 
dalie”.

și în 
pen- 
mai 

28(1 
me-

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 
Pe ringul arenei „Lujniki” din 
Moscova, în prezența a peste 
8 000 de spectatori, s-a disputat 
întîlnirea internațională de box 
dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
Pugiliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 7—4. 
Iată ' rezultatele tehnice înregis
trate în ordinea celor 11 cate
gorii (de la semimuscă la grea): 
Iudin b.p. Sandoval ; Zasîpko 
b.p. Mayer ; Torosian b.ko. Her- 
mossilo ; Kuznețov b.p. Berry ; 
Prayer b.p. Lvov; Kainniev 
b.p. Rey; Kazarian b.p. Fletcher; 
Saposnikov b.p. Milds,; Johnson 
b.p. Klimanov; Fickling b.p. An
fimov ; Campen b.p. Zaițev.

LENINGRAD. 15 (Agerpres). — 
Echipa masculină de baschet a 
S.U.A. și-a continuat turneul în

U.R.S.S., jucînd la Leningrad în 
compania formației de tineret a 
țării. Baschetbaliștii americani 
au obținut victoria cu scorul de 
79-—64 (35—30).

Cea de-a doua partidă a 
de șah dintre
Nana Alessandria 
care-și dispută, 1 
semifinalele 
la titlul
mutarea a __ __
Aleksandria. în prezent, 
ciului este favorabil cu 
Aleksandria.

meciului 
maestrele sovietice 
i și Maria Sul, 
la Riga, una din 

turneului candidatelor 
mondial, s-a încheiat, la 

41-a, cu victoria Nanei 
scorul me- 
2—0 Nanei

Astăzi
in

se dă starlul
Iurul Italiei

ROMA, . . __________
va da. startul, de la Roma, în noua 
ediție a Turului ciclist al Italiei, 
care cuprinde 22 de etape. La star
tul dificilei întreceri vor fi prezenți, 
printre alții, cunoscuții rutieri Eddy 
Merckx (Belgia), Roger de Vlae- 
minck (Belgia), Felice Gimondi (Ita
lia) și Jos6 Manuel Fuente, recen
tul învingător al Turului Spaniei. Nu 
va participa spaniolul Luis Ocana, 
care este suferind. Spaniolul și-a 
confirmat însă participarea în Turul 
Franței.

15 (Agerpres). — Astăzi se

In turneul Internațional ____  __
la Las Vegas, primul favorit, John 
Newcombe, l-a învins cu 6—3, 6—3 
pe mexicanul Marcello Lara. Olan
dezul Tom Okker a cîștiga» cu 6—4, 
8—4 jocul cu americanul McManus. 
Harold Salomon (S.U.A.) a obținut 
o surprinzătoare victorie în fața lui 
Drysdale (R.S.A.) Alte 
Gottfried ' '
(R.S.A.) 7—5,' 6—3 
Barth (S.U.A.) 
(S.U.A.) - "
7—5, 6—0.

de tenis de

PE TERENURILE DE FOTBAL
DUPĂ PLECAREA LUI RAMSEY • în 

său în

Sub semnătura zia
ristului Jacques Le
coq, cotidianul bel
gian „LES SPORTS* 
din Bruxelles comen
tează astfel plecarea 
Iui Alf Ramsey de la 
cirina „naționalei” en
gleze de fotbal :

„Vom întoarce o 
pagină din istoria 
fotbalului englez. Sir 
Alf Ramsey și-a dat. 
demisia din funcția 
de director tehnic al 
echipei 
Pentru a 
menii unui 
diplomatic 
solicita 
contractului său». Nici 
nu i s-ar mai fi pro
pus un altul. Forma

naționale, 
relua ter- 
comunicat 
«el nu va 
reînnoirea

a fost respectată. Sir 
Alf ar fi putut fi cri
ticat cînd Anglia a 
tost eliminată de Po
lonia din campionatul 
mondial. Respectuoși 
față de personalitatea 
unui om care, la vre
mea sa, a fost ridicat 
în slăvi, englezii au 
preferat să aștepte 
expirarea contractu
lui. Onoarea e salva
tă !...

După părerea lui 
Lecoq, principala gre
șeală a lui Ramsey 
este că „nu 
să evolueze. ______
el, fotbalul se oprise 
la Peters Alan Ball, 
Hurst, Banks și J. 
Charlton. Chiar și în

a vrut 
Pentru

fața adversarilor
care mizau tot mai 
mult pe apărare, el a 
refuzat să revină la 
aripile tradiționale 
care știau să serveas
că un centru în cea 
mai pură tradiție bri
tanică... Cine îl va 
înlocui după Joe Mer
cer, care asigură in
terimatul ? Nu neapă
rat un om mai tînăr, 
căci Ramsey nu are 
decît 54 de ani. Cu 
siguranță, însă, un 
antrenor mai comu
nicativ, mai deschis..”

primul meci al turneului 
Europa, echipa Argentinei 

a terminat la egalitate cu echipa 
spaniolă Granada : 0—0.

• în campionatul interbritanic, 
la Glasgow, echipa Scoției a în
vins echipa " ~ 
(2-0).

• Echipa 
nou joc în 
fața divizionarei B, 
cu 1—2 (0—1). în primul
E. C. Lucerna învinsese 
formația Zairului.

• Echipa R. D. Germane își
continuă pregătirile în Suedia. .lu
cind la Jbnkoping, în compania, e- 
chipel din localitate, care activea
ză în liga a IÎI-a, fotbaliștii ger
mani au ' • • • '
1—1 (0—0). Au marcat Ardvisson, 
respectiv Steich. într-un nou joc, 
echipa R.D.G. a întrecut formația
F. C. Skene cu 3—0, prin punctele 
marcate de Sparwasser (2) și Vo
gel.

Țării Galilor cu 2—O

Zairului 
Elveția,

a susținut un 
pierzînd, în 
F. C. Aarau 

meci, 
cu 5—1

terminat la egalitate :

• In meci amical, la Alger, e- 
chipa Tunisiei a dispus cu 2—1 
(0—1) de reprezentativa Algeriei.

• Alf Ramsey, fostul selecționer 
al echipei Angliei, a refuzat o- 
ferta de a antrena echipa Ajax 
Amsterdam. El a afirmat că va 
pregăti în sezonul viitor o echipă 
engleză.

rezultate :
McMillan

(S.U.A.) —
Richey

(S.U.A.) —
‘ ; Smith

7—5, 6—2 :
Dillen (S.U.A.) 3—6,Van

Continutndu-șl
selecționata feminină 
U.R.S.S. a susținut un nou joc cu 
reprezentativa țăril-gazdă. Partida 
s-a disputat la Nagoya 
tigată de voleibalistele 
scorul
15—10,

turneul în Japonia» 
de volei a

de 3—2 (9—15,
15—U).

și a fost ciș- 
japoneze, cu 
15—13, 11—15.

Tony Waldrop, 
semifondului american, a re-

Atletul 
detă a 
purtat un nou succes în cadrul con
cursului care a avut loc la Chapel- 
Hill (Carolina de nord). El a cîștl- 
gat proba de o milă cu timpul de 
3:59,8. Proba s-a disputat pe o pis
tă de asfalt. Cu o lună mai înain
te, Waldrop realizase în proba de o 
milă timpul de 3:53.2.

In toamna acestui an, o echipă de 
gimnastică a U.H.S.S., alcătuită din 
5 sportive și 7 sportivi, va între
prinde un turneu în S.U.A. Glmnaș- 
til sovietici vor evolua în 7 orașe, 
printre care Chicago. San Francisco, 
Los Angeles și New York. Echipa 
va avea în frunte pe celebrele cam
pioane Olga Korbut și Ludmila Tu- 
rlșceva.

o nouă ve-

^ultimele știri* ultimele rezultate*
ATLETICO — BAYERN 1—1 (0—0, 0—0)
FINALA C.C.E. LA FOTBAL SE REJOACĂ !

Aseara, la Bruxelles, s-a desfășu
rat cea de a 19-a finală a Cupei cam
pionilor europeni la fotbal. Pentru 
prima oară s-au întîlnit, în partida 
decisivă, echipele Bayern Miinchen 
și Atletico Madrid.

La capătul a 9o de minute scorul 
fiind egal, 0-0, au urmat prelungiri. 
In min. 113, Luiz a înscris din lovi
tură de la 16 m. Șase minute mai 
tîrziu (min. 119), Schwarzenbeck 
adus egalarea. In consecință finala 
se rejoacă vineri tot la Bruxelles.
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