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REPREZENTATIVA MASCULINĂ A ROMÂNIEI

-CAMPIOANĂ MONDIALĂ!

ECHIPA FEMININĂ A CUCERIT MEDALIILE DE BRONZ
EPPELHEIM, 20 (prin telefon). 

Întrecerile pe echipe ale ediției 
jubiliare, a X-a, a Campionatelor 
mondiale de popice, la care par
ticipă 12 țări, s-au încheiat cu 
splendidul succes al reprezenta
tivei masculine a României, care

a cucerit titlul de CAMPIOANA 
MONDIALA, performanță pe care 
sportivii noștri o închină din toată 
inima celor două mari evenimente 
ale anului 1974, a XXX-a aniver
sare a Eliberării și cel de al 
Xl-lea Congres al P.C.R.

Victoria celor șase popicari ro
mâni, antrenați do Tiberiu Szema- 
nyi, este cu atât mai valoroa-

(Continuare'in pag. a 4-a)

Ultimele patru echipe rămase 
în cursă pentru invidiatul tro
feu se gîndesc cu toată ambi
ția la.,. Cupa cupelor, dai-, mai 
întîi, firește, la cele două par
tide de mîine. La Sibiu, meciul 
dintre Steaua și „Poli" Timi
șoara. Bucureștenii, specialiștii 
competiției, cu cele 11 trofee 
cîștigate, vizează victoria fi
nală și, firesc, se gîndesc la 
un joc bun și un rezultat fa
vorabil mîine. Steaua, din 
„16-“imi, a eliminat cu 3—0 pe 
Poiana Cîmpina, cu 3—1 pe 
S. C. Bacău și, acum o săptă- 
mînă, cu 3—1 pe U.T.A. „Poli" 
Timișoara poate fi considerată 
însă un adversar redutabil, de 
vreme ce jn drumul său din 
actuala ediție a eliminat 
două divizionare A (3—2 cu 
F. C. Constanța și 3—-1 cu 
C.S.M. Reșița) și o echipă din 
eșalonul secund (1—0 cu S. C. 
Tulcea). Timișorenii știu că 
marele trofeu a poposit și pe 
Bega, ultima dată în 1953 și,

în numele tradiției acestei com
petiții, vor forța surpriza.

La București, po stadionul 
Republicii, deținătoarea trofeului. 
C. S. Rm. Vilcea, întâlnește im- 
finalista de acum doi ani, Jiul 
Petroșani. Vilcenii vin după 
cîteva rezultate de preț în ac
tuala ediție a cupei, pentru că 
după debutul ușor (4—0 cu 
Victoria Bujdreni). au scos din 
luptă cu 4—3 (la penalty-uri) 
Pe Rapid, cu 1—0 pe F, C. 
Argeș și 5—4, tot la penal
ty-uri, pe „U“ Clu.i. Jiul a avut 
un start facil, întîlnind o echipă 
din campionatul județean (Par
tizanul Bacău) de care a dis
pus, însă, greu cu 2—1. pentru 
ca apoi să elimine cu 4—2 pe 
Petrolul și cu 1—0 pe A.S. Ar
mata Tg. Mureș.

Ambele partide vor începe Ia 
ora 16,30. In caz, de egalitate 
meciurile se vor prelungi cu 
două reprize a 15 minute. Dacă 
egalitatea va continua, se vor 
executa lovituri de Ia 11 metr).

1LIE BĂI AȘ GH. SILVESTRU

ETAPA A 29-a
DIN DIVIZIA A LA FOTBAL
VĂZUTĂ DE CĂPITĂNII

ECHIPELOR

PETRE PURJE IULIU BICE AL. CĂTINEANU

Prezentăm în paginile 
2—3 opiniile purtătorilor 
banderolei de căpitan de 
echipă ai celor 18 formații 
de prima divizie asupra 
întâlnirilor formațiilor în 
care au evoluat in etapa 
de duminică. De la Oble- 
menco (locul 1) la JUipu- 
lescu (locul 18), căpitanii 
formațiilor amintesc ele
mente definitorii ale com
portării coechipierilor și 
adversarilor.

Năstase (echipament de 
culoare închisă) sprin- 
tcază spre poartă, dar 
fundașul Matei îi iese in 
întîmpinare. (Fază din 
întîlnirea Steaua — „U“ 

Cluj, 1—1)
Foto : S. BAKCSY

LA A 48-a EDIȚIE A FINALELOR DE LUPTE GRECO-ROMANE

BOGATA ACTIVITATE
IN SPORTUL DE MASA

Sub genericul „Primăvară sportivă bucureșteană“ au avut loc, in prin
cipalele locuri de agrement ale Capitalei ample manifestări. Serbărilor din Par- 
eul Herăstrău (despre care am relatat in numărul nostru de luni) li s-au adău
gat cele de la complexul „Voinicelul", Stadionul Tineretului, de la noua baza 
sportivă a „Cirefarilor" care ișl inaugurează, cu deplin succes, activitatea.

B

Duminică, bazele sportive din 
sectorul 8 al Capitalei au cu
noscut o mare animație. La 
frumosul și excelent utilat id 
complex „Cireșarii" — al pio
nierilor din acest sector — circa 
4 000 de copii (șeful acestui com
plex, loan Radu, ne-a spus că 
în fiecare duminică este aceeași 
afluență) au populat încă din 
primele ore ale dimineții tere
nurile si celelalte amenajări de 
aici, cu dorința de a lua parte 
la diferitele întreceri ce erau or
ganizate pentru ei.

Seria acestor întreceri a fost 
, deschisă cu un cros — denumit 
în mod semnificativ „Cupa spe
ranțelor" — care a desemnat 
cîștigători pe eleva Viorica loan 
(de la Șc. gen. 184). în proba 

^fetelor, și pe elevul Rus Simion 
(Șc. gen. 180) în cea a băieți
lor. Programul a continuat cu 
desfășurarea simultană a unui 
concurs de triatlon și a unor 
competiții — interșcoli — de 
baschet, volei, handbal și tenis. 
Pe pista 
complex 
atractive 
biciclete

menajate s-au consumait îndâr
jite partide de șah.

Tn aceeași zi. terenul 
parcul „Nicolae Bălcescu" 
gazda unui 
la care au 
mai multor

din 
a fost 

turneu handbal.1 .ac. 
participat echipele 
școli

de asfalt a aceluiași 
au avut loc, totodată, 
întreceri de triciclete, 
și patine pe rotile, iar 

în vagoanele de tren special a-

TINERI CAPABILI DE MARI PERFORMANTE
Răduț, I. Dulică, E. Hupcă, R. 
Codreanti), doi dintre noii cam
pioni obli ni nd victorii în dau
na unor luptători apreciați pe 
plan internațional, ca N. Ging» 
și V. Dolipschi are, 
unele explicații. De pildă, )a 
categoria 52 kg, 
mondial N. Gingă n-a reușit să 
îmbrace și tricoul de campion 
al țării ț Intr-un meci ce e-a 
încheiat la egalitate, dar con
form prevederilor noului regu
lament (care nu mai stipulează 
decizie de egalitate), victoria la 
puncte a fost atribuită lui Ff.
Răduț,

configurația clasamentului final 
Meritele 
dăuți sînt 
dențiat pe 
petiției în 
de la IPROF1L 
Gherasim), Răduț s-a comportat 
foarte bine. Considerăm însă' 
necesar să amintim că, la 
aceste campionate, federația a 
admis sportivilor o toleranță de 
2 kg peste limita superioară 
a categoriei. Or, se știe foarte 
bina ce însemnează pen teu spor
turile pe categorii de greutate 
chiar și un plus de 0,500 kg. 
Să nu mai vorbim de avanta
jul pe care îl conferă unor 
sportivi o toleranță și mai mare. 
La limita regulamentară a ca
tegoriei, Răduț n-a reușit nâcir 
odată o comportare atît de bună 
în fața campionului lumii, Dft 
aceea, fără plusul de greutate

Mihai TRANCArt ll
._____________________

{Coniitiwire î« jwp. «

Disputată cu o lună inaintea 
campionatelor europene, cea de-a 
48-a ediție a „individualelor" 
de lupte greco-romane a con
stituit un util prilej de verifi
care a gradului de pregătire a 
sportivilor noștri fruntași și a 
nivelului lor de adaptare la 
noile prevederi ale regulamen
tului F.I.L.A. 
cel din 
spunem 
dențiat 
namice 
dente, procedeele spectaculoase 
apreciate de arbitrajul interna
țional fiind extrem de nume
roase. Acesta este un aspect

Referindu-ne la 
urmă aspect, trebuie să 
că întrecerile au evi- 

dispute deosebit de di- 
față de edițiile prece

pozitiv, care reliefează faptul că 
în majoritatea secțiilor noastre 
fruntașe a fost înțeleasă necesi
tatea schimbării metodicii de 
antrenament. De data aceasta, 
lupta pentru cele zece tricouri 
de campioni a fost mult mai 
echilibrată, tinerii asaltînd po
zițiile fruntașe ale clasamentu
lui.

Rezultatele cu care s-au în
cheiat finalele campionatelor 
republicane de la Constanța au 
părut surprinzătoare pentru cei 
mai mulți iubitori ai acestei 
discipline sportive. Faptul că pe 
lista campionilor naționali fi
gurează patru nume noi (FI.

desigur,

campionul

schîmbîndu-se deci ei
din sector.

(C. F.)

Fetele iau startul 
în alergarea or
ganizată dumini
că la complexul 
sportiv al pionie
rilor și școlarilor 
din sectorul 8, 

„Cireșarii“
Foto :

Paul ROMOȘAN

sportivului din Râ- 
certe și ele s-au evl- 
întreg parcursul com- 
care, ca și alți colegi 

(antrenor V.



PRINCIPALELE ÎNTRECERI ALE SĂPTĂMÎNII COMENTATE DE CRONICARII NOȘTRI
in campionatele de handbal, divizia A

SE CUNOSC 1011'ItJllLI CARE VOR LEPTA
PENTRU TITLURILE REPUDLICANE

Campionatele de handbal — fe
minin și masculin, divizia A — se 
află înaintea ultimei etape. (Vom 
preciza că în acest an ambele în
treceri au fost organizate pe cite 
două serii — a 6 echipe — ur- 
mînd ca primele două clasate din 
fiecare serie să se califice în tur
neele 1—4, iar ultimele două, în 
cele pentru locurile 9—12 ; forma
țiile de pe pozițiile 11 și 12 re
trogradează). Lupta pentru califi
care este — în mare parte — re
zolvată încă înaintea ultimei run
de a preliminariilor. Astfel, în 
campionatul feminin, echipele ce-și 
vor disputa locurile de pe podium 
sînt decise : Universitatea Bucu
rești și I.E.F.S. — în seria I, Uni
versitatea Timișoara și Textila 
Buhuși — în seria a Il-a. Sînt cu
noscute și două dintre cele 4 echi
pe ce vor lua parte la turneul 
pentru evitarea retrogradării : Rul
mentul Brașov și C.S.M. Sibiu. 
Celelalte două vor fi hotărîte în 
partidele ultimei etape, dintre for
mațiile Mureșul Tg. Mureș și Vo
ința Odorhei, Constructorul Timi
șoara și Rapid București.

Asemănătoare este situația și în

campionatul masculin. Cele 4 ca
lificate în turneul locurilor 1—4 
sînt Steaua și Dinamo București, 
Handbal club Minaur Baia Mare 
și Politehnica Timișoara. Cunoaș
tem și trei dintre 
care vor lua parte 
pentru supraviețuire 
A.S.A. Tg. Mureș, 
și Universitatea București. Doar o 
singură dilemă : Știința Bacău, 
Independența Sibiu sau Universi
tatea Cluj — pentru cel de al 
patrulea Ioc ?

Ultimele răspunsuri le vom afla 
în etapa a X-a, de duminică, în 
partidele Textila Buhuși — Rapid 
București. Universitatea Iași — 
Constructorul Timișoara. Rulmen
tul Brașov — Voința Odorhei și 
Confecția București — Mureșul Tg. 
Mureș (feminin), Știința Bacău — 
Universitatea Cluj, A.S.A. Tg. Mu
reș — Independenta Sibiu (mas
culin).

Returul acestor campionate a 
scos în evidență ascensiunea de 
formă a echipelor feminine Textila 
Buhuși (excelentă, deși a pierdut 
citeva dintre jucătoarele „7"-lui 
de bază), Mureșul Tg. Mureș (trei

divizionarele 
la întrecerea 

în divizia A : 
C.S.M. Reșița

victorii în patru meciuri 1) și Vo
ința Odorhei. Am spune chiar că 
și campioana a marcat un puter
nic reviriment, care-i asigură 
participarea la turneul final. Din 
păcate, uneia dintre cele mai bu
ne jucătoare ale sale, Maria Boși, 
i s-au „acordat" — cu mult prea 
multă... Larghețe — 4 etape de 
suspendare. Inexplicabilă căderea 
echipelor Confecția București și 
Constructorul Timișoara.

Din rîndul formațiilor masculi
ne, peste așteptări evoluțiile Poli- 
litehnicii Timișoara și C.S.U. Ga
lați. Neconvingătoare comportarea 
celor două promovate : A.S.A. Tg. 
Mureș și C.S.M. Reșița. Spectacu
loasă... căderea Universității Bucu
rești. Este drept, însă, că această 
echipă pierde... ciclic pe cei mai 
buni jucători ai săi. antrenorul 
Eugen Trofin fiind obligat la 2—3 
ani s-o ia, cum se spune, de la 
început.

Pentru o analiză amplă să aș
teptăm turneele finale, programate 
între 31 mai și 2 iunie la Călărași 
(f) și Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dcj

ÎNTÎLMIREA CU RUGBYȘTII SPANIOLI

(m).
Hristache NAUM
Horia ALEXANDRESCU

CLASAMENTE 
FEMININ, Seria I

1. Univ. București 9 6 2 1 136- 97 14
2. I.E.F.S. 9 6 2 1 96- 83 14
3. Confecția 9 4 3 2 108- 93 11
4. Voința Odorhei 9 3 15 92-103 7
5. Mureșul Tg. M. 9 3 0 6 109-126 6
6. Rulmentul Brașov 9 10 8 89-128 2

Seria a ll-a
1. Univ. Timișoara 9 7 2 0 135- 96 16
2. Textila Buhuși 9 5 2 2 110- 81 12
3. Univ. lași 9 4 2 3 96-100 10
4. Rapid București 9 4 0 5 96-107 8
5. Construct. Tmș. 9 3 15 85- 95 7
6. C.S.M. Sibiu 9 0 18 58-101 1

UN TEST IMPORTANT ÎN PREGĂTIREA
DIFICILELOR PARTIDE DIN TOAMNA

și prestigiu, 
a României a

Așa cum arătam în cronica în- 
tîlnirii România — Spania, partida 
a însemnat pentru reprezentativa 
română o treaptă importantă, pe 
care ea a suit-o cu bine, instalîn- 
du-se. meritoriu, pe locul secund 
în acest campionat continental 
care tinde, cu fiecare an, să creas
că în importantă 
Echipa națională
terminat frumos sezonul, fără a fi 
cunoscut înfrîngerea în această 
primăvară, prostind la Timișoara 
un joc de o bună factură, care a 
cuprins faze construite cu destulă 
fantezie și eficacitate — deși, din 
păcate, nu pe 
dei. Tricolorii 
ascendent de 
ceea ce ne dă 
tru viitor (a se citi 
selecționatele R.F. 
și Franței, ambele 
în toamnă. în cadrul 
toare a competiției 
cuvine să reamintim, totodată, că 
fără acel minim eșec de Ia Va
lence, nemeritat de altfel, echipa 
«r fi terminat în fruntea clasa
mentului european.

Se cuvine acum, in completarea 
cronicii de ieri, să spunem citeva 
cuvinte despre comportarea rug- 
byștilor noștri, în linii mari, pro
babil aceiași oare în toamnă vor 
purta tricourile naționalei si im
plicit, speranțele noastre în pro
movarea ne treapta cea mai de 
sus a podiumului european. Dur
ban și-a făcut datoria pe postul

t-oată durata parti- 
s-au prezentat în 

formă și pregătire, 
reale speranțe pen- 

întîlnirile cu 
Germania și 
la București, 
ediției urmă- 
F.I.R.A.). Se

de fundaș și, 
dem cine ar 
coul cu nr. 15. Cele 
utilizate în
au dovedit calități certe, dar dacă 
Motrescu și Constantin sint trei- 
sferturi prin excelență, lui Rășca- 
nu ar trebui să i se dea o șansă 
dc a reveni în linia a treia, adică 
acolo unde s-a consacrat ca mare 
jucător. Centrii Nica și Marica au 
corespuns și, probabil, vor fi men
ținuți. Deschiderea este pe punctul 
dc a lansa un nou jucător, Fălcu- 
șanu. care a debutat cu succes 
pe un post pretențios. După Nico- 
lescu (pe care noi nu-1 scoatem 
din cursă, el răminînd cel mai 
experimentat), Fălcușar.u pare cel 
mai apt a fi selecționat in conti
nuare, Dumitru Alexandru ratînd 
nu de mult 
Mijlocașul 
sigur pe el, 
a treia Pop 
zut în joc mai 
care mai trebuie urmărit. Postola- 
che a arătat o scădere de formă, 
in timp ce Mușat este jucătorul 
care „vine". în fine, în linia în- 
tîi, alături de Dinu, pare a se 
consacra ca un pilier redutabil, 
Țurlea, deși nici lonițâ, care s-a 
accidentat, nu este în afara cursei. 
La talonaj, indiscutabil. Munteanu 
este un mare talent, iar dublarea 
sa cu Ortelecan este o soluție 
bună.
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deocamdată, nu 
contracandida la 

trei ;

i ve- 
i tri- 
aripi 

partida cu spaniolii

intrarea în națională, 
grămadă Mateescu, 
de obicei. La linia 
Dumitru s-au vă- 
mult decît Fugiți,

la
ca
și

D. CALUMACHI

CAMONATE-COMPETIȚII
ATLETISM REZULTATE DIN CADRUL 
CIRCUITULUI DE MARȘ P.T.T. desfășurat 
îtj Capitală : juniori III — 3 km D. Fi
nea (Corvinul Hd.), juniori 11 — 5 km 
Gh. Uceanu (Viitorul), juniori I — 10 km 
'NL Cojocaru (Dinamo) ; începători - 
3 km (240 participanți) T. Dulan (Șc. 
prof. P.T.T.), factori poștali - 3 km 
I. Obedeanu (Of. 19) — pe echipe, ofi
ciul P.T.T. 63. • Concursul republican 
de primăvară al pentatlonistelor are 'loc 
miercuri, pe stadionul Republicii, de la 
ora 15,30.

BASCHET CLASAMENTUL FINAL AL 
GRUPEI 7-12. In urma meciurilor desfă
șurate la Galați, ierarhia finală a par
ticipantelor la grupa 7-12 a campiona
tului republican masculin este următoarea:

I.C.H.F. 31 16 15 2 340-2 248 47
8. Rapid 31 14 17 2 385-2 435 45
•ș. C.S.U. Galați 31 14 17 2 227-2 368 45

10. >,,Poli.“ Buc. 31 14 17 2 204-2 318 45
11. „Poli." Cluj 31 12 19 2 083-2 229 43
12. Voința Tmș. 31 6 25 2 059-2 296 37
LUPT DIVIZIA DE „LI BERE". în
cadrul etapei a ll-a a campionatului re
publican de lupte libere pe echipe, du
minică au avut loc următoarele intîlniri :
• LA PLOIEȘTI — Petrolul cu
București 18-22, cu Dunărea
16—16 ; Dinamo cu Dunărea .. ...
• LA CLUJ — C.S.M. cu Lemnarul Odor- 
heîul Secuiesc 11—21, cu 
Mureș 28—13: Lemnarul 
32,5-7,5 e LA BRĂILA - 
Metalul Tîrgoviște 15-21, 
tești 29,5—10,5 : Metalul cu Montorul 24-8 
(Echipei Metalul I s-au scăzut cite 4 
puncte, la fiecare partidă, deoarece a 
folosit un concurent fără tra sferul efec
tuat) « LA ORADEA - A.S.A. cu Vultu
rii Textila Lugoj 14-22, cu U.M. Timișoa
ra 23,5—12,5; Vulturii cu U.M.T. 30—10 
W LĂ HUNEDOARA — Constructorul cu 
C.F.R. Timișoara 20—20, cu Progresul Bucu
rești 20—20; C.F.R. cu Progresul 20—20

Dinamo
Galați
19-13.

Comerțul Tg. 
cu Comerțul 
Progresul cu 

cu Montorul Pi

| POST-SCRIPTUM LA
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI

I CE CREDEȚ

MASCULIN, Seria I
1. Steaua 9 9 0 0 193-127 18
2. Dinamo București 9 8 0 1 126- 90 16
3. Știința Bacău 9 3 0 6 152-142 6
4. „U" Cluj 9 3 0 6 124-140 6
5. Independ. Sibiu 9 3 0 6 139-182 6
6. A.S.A. Tg. Mureș 9 1 0 8 116-169 2

Seria a ll-a
1. H. C. Minaur B. M. 9 7 1 1 146-128 15
2. Poli. Timișoara 9 6 1 2 147-128 13
3. C.S.U. Galați 9 5 0 4 129-133 10
4. Dinamo Brașov 9 4 2 3 123-118 10
5. ,,U" București 9 2 0 7 107-111 4
6. C.S.M. Reșița 9 1 0 8 124-158 2

Nu este un secret pentru ni
meni că sezonul de concursuri al 
anului 
mai 
noștri 
numai 
oare le programează la începutul 
lui septembrie, numeroasele me
ciuri și concursuri internaționale 
care figurează în calendar, ci și 
faptul că el reprezintă jumătatea 
drumului dintre Munchen și 
Montreal. în perspectiva acestor 
evenimente, vom încerca să punem 
în discuție citeva dintre evoluții
le fruntașilor atletismului nostru 
în puținele săptâmini, de pînă a- 
cum, ale activității lor în aer 
liber.

• Pînă la această oră au înde
plinit standardul preolimpic pe 
1974 un grup de 6 atleți (la 8 
probe) și 10 atlete : 100 m — 10,3 
T. Petrescu (standard 10,3), 200 m
— 20,7, T. Petrescu (21,0), 800 m — 
1:47,1 Gh. Ghipu (1:47,7), 5 000 m
— 13:46,6 I. Floroiu (13:48,0), 
10 000 m — 28:42,6 Floroiu (29:00,0), 
400 mg — 50,8 D. Meiinte (50,9), 
ciocan — 68,64 T. Stan (68,00), de
catlon — 7 842 p V. Bogdan (7 650 
p) ; femei : 400 m — 53,3 M. Su
man (54,0), lungime — 6,41 m V. 
Ștefănescu și 6,36 m D. Cătineanu 
(6,35 m), înălțime — 1,90 m V. 
loan și 1,84 m E. Tcodorcscu (1,82), 
greutate — 17,42 m V. Ciollan 
(17,00 m), disc — 64,24 m A. 
Menis și 56,96 m Ol. Cataramă 
(56,00), suliță — 58,50 m E. Zorgo 
și 55,62 m I. Stancu (55,00 m). 
Este desigur un fapt pozitiv care 
se cuvine subliniat. Dar — există 
un dar ! — în acest an, pentru 
C.E. de la Roma standardurile de 
participare fixate de F.R.A. sint 
mai pretențioase decît cele pre- 
olimpice și în perspectiva campio
natelor continentale doar trei 
atleți se pot considera, acum, can
didați în lot : Toma Petrescu cu

1974 este unul dintre cele 
importante pentru atletii 
fruntași, avînd în vedere nu 

campionatele europene pe

s pe 200 m (20,7), Virginia
1,90 m la înălțime (1,86 m)

Menis 64,24 m (in

20,7 
loan 
și Argentina 
campionatul pe echipe) și 62,48 m 
la concursul de primăvară (60,00 
m). în această privință este desi
gur prematur să se tragă conclu
zii, dar chestiunea în sine nu tre
buie scăpată din vedere.

• Performera competiției 
„Republicii". Virginia Ioan, 
tea întrecerii dc duminică, a 
de una singură, un alt concurs de 
„calificare", în care a urmărit 
să-și realizeze, așa cum va face 
și la Roma, norma de intrare în 
concurs (1,80 și 1,85 m) ! Exem
plul ni se pare pe deplin grăitor, 
în schimb, pentru a nu știm cîta 
oară, facem observația că 
dintre alergători (evident cei mai 
buni) în astfel de competiții, cum 
a fost și aceasta, se mulțumesc cu 
o prezență pur formală in serie 
pentru ca apoi să dea totul în 
finală. Dacă asemenea procedee, 
din păcate, continuă să-și mențină 
valabilitatea în concursurile noas
tre, la C.E. sau . la Olimpiadă, 
unde concurența este cu totul alta, 
ele nu mai pot fi posibile. Pentru 
a putea evolua in etapele supe
rioare ale C.E., de pildă, lui Toma 
Petrescu — indiscutabil cel mai 
bun sprinter român — ii vor fi 
absolut necesare cel puțin 2—3 
curse de 10,3 (poate chiar de 10,2) 
pe 100 m și tot atltea do 20,7 s 
și mai bine pe 200 m. Or, săptă- 
mina trecută el s-a menajat 
în serii alergînd distanțele res
pective —■ în serii — în 10,9 și 
22,4 s. Situația este absolut iden
tică și pentru ceilalți alergători 
care trebuie să fie pregătiți să 
concureze în condițiile soecifice 
unor mari întreceri. Dar. din cite 
știm, cu 10,9 sau cu 22,4 la „eu
ropene", nici discuție să se poată 
trece de serii...

Romeo V1LARA
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C.S. ONEȘTI —UN CLUB TINAR,» 7
Dezvoltarea continuă — cu re

zultate din ce în ce mai promi
țătoare — a activității de perfor
manță din municipiul Gheorghe 
Gherghiu-Dej a determinat în
ființarea 
cut — a 
șenesc.

a determinat 
in vara anului tre- 

unui club sportiv oră- 
care a primit vechea 

denumire a acestei localități : O- 
nești. Făcind parte din rețeaua 
cluburilor teritoriale, C. S. Onești 
a reunit pentru început sub culori
le sale citeva dintre secțiile de 
performantă ale asociațiilor sporti
ve existente pe teritoriul munici
piului : canotajul (antrenor — Mi
hai Drăghici), luptele (antrenor — 
Cornel Cristuț) și halterele (antre
nor — Mugurel Saranciuc), oferind 
totodată un larg sprijin material 
Liceului cu profil de gimnastică 
din această localitate. Beneficiind 
de o bază materială destul de bună 
(printre care sală de lupte, sală 
de gimnastică și o bază nautică — 
pe Ir cui Belci) și avînd o conduce
re deosebit de inimoasă (preșe
dinte tovarășul Gheorghe Poena- 
ru), și sprijinul puternic al orga-

de partid și de stat, 
pornit promițător la 
efectiv de 125 spor- 
marea lor majo- 

proveniți de la 
de petrol-chi- 

încadrați în 
s-au a-

nelor locale 
noul club a 
drum cu un 
tivi — în 
ritate juniori
Centrul școlar 
mie din acest oraș 
cele trei secții, cărora li 
dăugat subsecții nou înființate pen
tru copii, in comunele Cașin 
lupte) și Oituz (la haltere).

în mai puțin de un an de la 
ființare, clubul a 
titlu de campion 
de juniori la lupte 
mane (prin sportivul Vasilc Puș
cașii) și un Ioc doi la campiona
tul de lupte libere — juniori (prin 
Ion Ltingu), două medalii (de argint 
și bronz) la campionatele republica
ne de canotaj pentru juniori (în

(la

în- 
unobținut 

national 
greco-ro-

n1

d e pe 
înain- 
făcut.

unii

CARE PROMITE
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proba de 4 |1 rame), un loc trei în 
„Cupa Federației" la haltere (prin 
Alex. Dumitrescu, la cat. 48 kg,, 
care a realizat și norma de maes
tru al sportului) și altele, 
dintre sportivii de la C. S. 
au fost incluși sau sint 
pentru diferitele loturi 
hale, printre aceștia figurînd ca
notoarea Mariana Bucur (nomina
lizată pentru J.O. de la Montreal) 
și halterofilul Alex. Dumitrescu.

Pentru acest an, clubul și-a pro
pus — ca obiective principale — I 
cîștigarea a 3—4 titluri de cam- | 
pioni naționali (l.a toate cele trei 
secții) și promovarea in prima 
divizie a echipei de lupte.

Citi va
Onești, 
vizați 
națio-

F. CONSTANTIN

FESTIVALUL PRIMĂVERII" LA METALUL

.......S-AR PUTE/
SĂ REFACEM

HANDICAPUL...*

ur 
ai 
d(

MARIUS BRETAN 
CLUJ) : „Am cîștigat 
foarte greu, pentru că 
cred, mai mult victoria 
iovenii. Cheia acestei vict
aflat, după părerea mea, 
de lupta aspră, în jocul î 
nuă mișcare al echipei no 
în soluția tactică aleasă, c 
împins mereu în apărare, 
veană, incomodată și de 
foarte greu, și în sprintu 
Petrescu și marele travalit 
lorlalți". OBLEMENCO („U 
IOVA) : „Nu se poate sp 
echipa noastră n-a dat tc 
putut în teren, cel puțin 
pectul angajamentului fizic 
că Urmăritorii sînt aproape 
și lucrul acesta ne-a i.mpi 
dar ne-a și timorat într-x 
care măsură. De ce am p 
în primul rînd pentru că. 
dată, șansa ne-a ocolit. Nu 
bilizăm, însă ! La sfîrșitul 
de duminică s-ar putea s: 
cern din handicapul pierdu

RELAXARE CU EFE'
CONTRARII

DINU (DINAMO) : „Am 
mai greu decît credeam. De 
consideram pe adversarii

Lucescu s-a lansat în curs, 
cele din urmă, va re

I
I
I
I

o echipă de elan, ct 
totul să nu primească 
că reșițenii ne-au dat 
peste așteptări, pna

• LA BRAȘOV - A.S.A. cu Steaua 
11—29, cu C.S.M. Reșița 27—13 ; Steaua 
cu C.S.M. 32-8.

(Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri: FI. Albu, 1. Lespuc, 
N. Costin, I. Ghișa, i. Vlad și Al. Ruzsi). 

MOTO PRIMA ETAPA A CAMPIO
NATULUI DE MOTOCROS. Pe un traseu 
ales în vecinătatea Lacului Belci de lingă 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
inaugurat campionatul național pe anul 
1974. La întreceri au asistat peste 10 000 
de spectatori, lată cîștigătorii, în ordinea 
probelor care au figurat în program : 
motorete „Mobra" — Al. Ilieș (Torpedo 
Zărnești), juniori - Ernest Milliner (Tor
pedo Zărnești), 250 cmc - Ștefan Chițu 
(Poiana Cîmpina), 500 cmc - Mihai Ba- 
nu (Poiana Cîmpina). Organizarea con
cursului a fost asigurată ireproșabil de 
A.S. Flacăra din localitate. (Gh. Grun- 
zu — coresp.)

POLO PETROLUL PLOIEȘTI a debutat 
cu o victorie categorică în campionatul 
diviziei A (seria B) : 9-4 (1-0, 2-1, 2-1, 
4-2) cu Mureșul Tg. Mureș. La Oradea, 
Crișul a întrecut pe Progresul cu 
(1—0, 1—0, 0—0, 2—0) prin golurile

4-0
în-(1-0, 1-0, 0-0, 2-0)

scrise de Freund (3) și' Chirilă.

POPICE in campionatul di
vizionar s-au disputat o serie de 
meciuri contînd pentru etapa a 
XVll-a, penultima, a competiției. Au 
jucat numai acele formații care 
n-au dat jucători sau jucătoare pen
tru reprezentativele naționale aflate 
în aceste zile la întrecerile C. M. 
Iată rezultatele : FEMININ — Pe
trolul Băicoi — Voința Galați 2311 
— 2277 p.d.; Voința Craiova — U.T. A- 
rad 2368 — 2286' p.d. ; Metrom Bra
șov — ‘ ’ ------
p.d. : 
Ploiești 
Voința 
Mureș 2339

Cetatea „ „
Voința Constanța

2131 ------
Cluj

DI-

CULIN : Voința București 
structorul București 4974 — < 
Minaur Baia Mare — I. C. 
4894 — 4711 p.d. ; Industria 
C. Turzii — Electrica 
4908 — 4784 p.d. ; C.F.R.
soar a — Lemnul Satu
4897 — 4764 p.d. ; Rapid București — 
Victoria Bod 4737 — 4578 p.d.

RUGBY „CUPA FEDERAȚIEI". 
La Craiova s-a desfășurat ultima 
partidă din cadrul ,,Cupei Federa- 
ției“, în care au evoluat formațiile 
Știința Petroșani și Grivița Roșie. 
Victoria a revenit studenților cu 
22—16 (3—10), la capătul unui meci 
atractiv. Trofeul a fost cîștigat de 
echipa Steaua, învingătoare în toa
te partidele. (ȘT. GURGUI 
respondent). • MECI 1 
ȚIONAL. La Constanța a 
partida internațională dintre 
ționata orașului și o 
studențească olandeză, 
cîștigat cu 26—16 
CHE

SCRIMĂ TURNEU INTERNAȚIONAL LA 
CLUJ pentru „Cupa 
panțî: 90 trăgători din 9 cluburi din țară 
și 4 din Polonia reunite sub titulatura 
„Selecționata Poznanului". învingători, în 

........................... ț" Maria 
Cluj) ; floretă (m): I. 

(Medicina Tg, Mureș) după baraj 
Tăinor (Șc. sp. Oradea) ; spadă: P. 
(CSM Cluj) după baraj cu L. Sa- 
(Electroputere Craiova) ; sabie: J. 
(Poznan). Echipe: - floretă (f) :

— Con- 
4907 p.d. 

. Oradea 
Sîrmei 

Sibiu 
Timi- 
Mare

coresp.

co- 
INTERNA- 
i avut loc 

selec- 
selecționată 
Gazdele au 

(9—3). P. ENA-

Napoca". Partici-

Giurgiu 2306 — 2243 
Voința

— 2226 p.d. (!) ;
- Dermagant Tg. 
2280 p.d. — MAS-

probele individuale, floretă (f) : 
Habala (CSM ...............................
Becse 
cu P. 
Szabo 
moilă 
Pigula
Sel. oraș Oradea; floretă (m); Medicina 
Tg. Mureș; sabie: sel. Poznan; spadă: 
Electroputere. - N. DAMIAN

TENIS DE MASĂ IN CAMPIONA
TELE DIVIZIONARI; s-au obținut următoa
rele rezultate : fete : Progresul Buc. — 
Politehnica Buc. 6-3, C.S.M. Cluj - Șc. 
sp. Buzău 4-5, C.S Arad I — Spartac 
Buc. 8—1, C.S. Arad II — Spartac 
Buc. 7—2 ; băieți: C.S.M. lași — Locomo
tiva Buc. 12—5, Constructorul Hunedoara
— Universitatea Craiova 7—10, C.S.M. Cluj
— Gloiia Buzău 14—3, Progresul Buc. — 
Voința Buc. 17-0.

Stadionul bucureștcan Metalul 
a găzduit, pe tot parcursul zilei 
de ieri, cca de a Vll-a ediție a 
acțiunii cultural-sportive „Festiva
lul primăverii". Am consemnat reu
șita deplină a tradiționalei sărbă
tori. Mii de oameni s-au reunit 
în jurul terenurilor de sport, sute 
de tineri și-au disputat. în cadrul 
diferitelor discipline, titlurile de 
cîștigători ai trofeelor puse în joc 
de către organizatori. In plus. Co
mitetul U.T.C, al sectorului III 
s-a achitat în cele mai bune con
diții de sarcinile ce-i reveneau in 
calitate de initiator și organizator 
al diferitelor programe sportive 
artistice și recreative. Trebuie să 
menționăm. însă, că activiștii or
ganizației de tineret au fost per
manent sprijiniți de-a lungul 
competițiilor (care au avut etape 
inițiale, pe asociații sportive. în- 
ccpînd din luna martie) de către

organizațiile de partid din cadrul 
sectorului. La faza finală, de pe 
stadionul Metalul, au participat 
membrii biroului Comitetului de 
partid al sectorului 3, î 
cu primul-secrclar, tov. 
nache.

Sărbătoarea sportivă 
zisă a avut în program 
de fotbal feminin și masculin, ho
chei pe iarbă, handbal, volei, 
concursuri de dirt-track. tehnico- 
aplicative. precum și întreceri de 
cros (ultimele cîștigate de către 
Teodora Văduva și Marcel Cer
cel).

Rezumînd, „Festivalul primăve
rii". desfășurat pe stadionul Me
talul, a constituit o frumoasă ma
nifestare a sportului de masă la 
care au participat aproape 2 000 
de elevi și salariati din sectorul

propriu- 
meciuri

I
I
I
I
I
I
I

1BT0 
PRONOSPORT

doar 
face 
iată 
plică 
un fotbal tehnic și plăcut, c 
zat in apărare și pericu! 
contraatac. Deși am domini 
tcgoric, atacanții au ratat 
mis de ușor foarte multe 
de gol. în comportarea de a 
blu a echipei noastre s-a ol: 
o oarecare relaxare". BELD 
(C.S.M. REȘIȚA) : „Prestație 
te bună a formației noastre, 
în vedere valoarea advers. 
După aspectul jocului putu 
învinși și mai categoric dar, 
celași timp, ne putem declaa 
dreptățiți, căci am fost foa 
proape de obținerea unui r< 
de egalitate. Comportarea b 
echipei în acest final de ses 
explică prin faptul că sînten 
tiți de orice emoție, jucat 
gajat".

ATACURILE IN DEFIC
OCTAVIAN IONESCU (Sp 

dențesc) : „Sînt mulțumit d 
zultat, pentru că am cucerii 
punct prețios, recuperîndu-1 
pe cel pierdut acasă îi 
U.T.A.-ei. Meciul n-a fost <

în continuare vor pleca 
puri de 
Anglia, 
Elveția, 
Italia.

Zilele trecute un grup de excursioniști 
compus din cîștigotori la sistemele de 
joc Loto—Pronosport a plecat pe calea 
aerului de la aeroportul Otopeni intr-o 
excursie de neuitat în U.R.S.S. pe ruta 
Moscova—Leningrad. Vă facem cunoștință 
cu cițiva dintre aceștia : familia Clara 
și Corneliu Samsoniu din Timișoara, Ol- 
teanu Emil din Luduș, 
din Giurgiu, Șuban loan

Ujenic Aurica 
„ , ___ din Pancîu.

Drugă Maria din București și mulți alții.

Radu TIMOFTE

ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA LOTER.A IN OSIECTE DIN 26 MAI

și alte gru- 
excursioniști Loto—Pronosport în 

R. P. Chineză, R.D.G., Bulgaria, 
R. F. Germania, Turcia, Grecia,



TUM LA ETAPA A 29-a A DIVIZIEI A
I’’

EDEȚI DESPRE MECIUL
I DV. ? RĂSPUND CĂPITANII CELOR 18 FORMAȚII

„CENTROCAMPO“

M? PUTEA
IEFACEM
ICAPUL..."
ÎRETAN 
ciștigat 
Intru că

victoria 
acestei victorii s-a 
erea mea, dincolo 

in jocul în conti- 
| echipei noastre și 
fă aleasă, cu Moga 
fin apărarea craio- 
ktă și de terenul 
| în sprinturile lui 
lele travaliu al ce- 
BENCO („U“ CRA- 
le poate spune că 
In-a dat tot ce a 
I cel puțin sub as- 
Intului fizic. Știam 
Int aproape #.• noi 
I ne-a impulsionat, 
porat înlr-o oare- 
E ce am pierdut ? 
(pentru că. de astă 
I ocolit. Nu demo
la. sfîrșitul etapei 
|r putea să refa- 
■pul pierdut".

(C. F. R 
un meci 
am dorit, 
decît cra-

nivel deosebit, din cauza mizei 
sale : pentru gazde locul III, pen
tru noi evitarea retrogradării. în 
ceea ce ne privește, am jucat bine 
„cartea apărării", încercînd uneori 
și contraatacul, 
mă 
tura 
Am 
mai 
juca .
la nivelul pentru care am obținut 
unele aprecieri
DUMITRU 
Constanța) 
calitate și 
desigur și 
oboseală 
A după 
tant din 
dominat, 
mai multe ocazii de a marca, dar 
atacul nostru nu s-a putut descurca 
în fața aglomerației din apărarea 
adversă, foarte „densă". în plus, 
Suciu a prins o zi excepțională".

dar desigur, nu 
pot declara satisfăcut de La- 
spectaculară a jocului nostru, 
însă convingerea că — ceva 

decontractați acum — vom 
din nou, în viitorul apropiat,

în acest sezon".
ANTONESCU <F. C. 

: „N-a fost un meci de 
una din cauze este 

un anumit coeficient de 
intervenit la divizionarele 
programul atît de solici- 
ultima vreme. Noi am 
am avut incomparabil

MASIVĂ APARIȚIE 
DE TINERET

CU EFECTE 
TRARII

O) : „Am ciștigat 
pedeam. De unde-i 

adversarii noștri

LUPULESCU („Poli" Iași) : „Deși 
cu F.C. Argeș a fost 

greu pentru noi, consider, 
că-1 puteam cîștiga la două 
diferență. Am ratat ocazii 
cele mai clare și atît de 
cîte n-am avut aproape în 
returul. N-am reușit să ne

meciul 
foarte 
totuși, 
goluri 
dintre 
multe 
întreg 
concentrăm suficient și am pier-

caută poarta..." ANGEEESCU (Ra
pid) : „Nu prea ne-atn văzut în 
prima parte. După pauză am sim
țit căderea adversarului, am fortat 
și puteam să marcăm măcar un 
gol din marile ocazii pe care 
le-am avut. Ratăm însă incredi
bil ! Cred că sîntem o campioană 
a irosirii situațiilor de gol. Dar a 
mai fost și acest Iorgulescu, por
tar cu o priză la balon cum n-am 
văzut mulți. Mingea i se lipește 
parcă de degete, oricît de tare ai 
trage și chiar dacă șutul e expe
diat de la mică distantă...".

rile n-au stat chiar așa. în prima 
repriză jocul a fost echilibrat, noi 
am ratat citeva ocazii mari de 
gol. în partea a doua a întîlnirii 
noi am resimțit oboseala meciului 
de miercurea trecută cu A.S.A, și 
poate că. intr-un fel, ne-am și 
menajat puțin, gîndindu-ne la se
mifinala cu C.S. Rimnicu Vîlcea".

...Șl CITEVA OBSERVAȚII

„AM ÎNCERCAT PREA 
DEVREME MENȚINEREA 

EGALITĂȚII..."
JENEI (Steagul roșu) : „Desi

gur, publicul a fost oarecum ne
mulțumit de factura tehnică a jo
cului. S-a pus prea mult . accent 
pe forța fizică. în conjunctura în 
care se prezintă echipa noastră, 
handicapată de citeva absențe no
tabile, ea a început jocul mai 
greu. După pauză, însă, am con
struit faze mai clare și evoluția 
cred că a fost mai bună, mai con
cludentă". ARNAUTU (Politehnica 
Timișoara) : „Sînt foarte afectat 
de această înfrîngere. Deși m-am 
accidentat în prima repriză, la o 
ciocnire involuntară cu Jenei, am 
tinut să joc in continuare și am 
sperat că vom 
de la Brașov

După ce am consemnat aceste 
opinii ale purtătorilor banderolei 
de căpitan de echipă, se cuvine să 
amintim citeva observații determi
nate de etapa de duminică a cam
pionatului și anume :

— nota generală de calitate a 
etapei nu poate primi nici măcar 
calificativul de „satisfăcător". Au 
existat, chiar pe parcursul acelo
rași întîlniri, căderi 
Multe dintre echipele 
eșalon au manifestat o „lipsă de 
oxigen" îngrijorătoare — expri- 
mind atît de vechea și de cunos
cuta 
pentru 
mijloc 
sistem 
în fotbalul modern 
de angajarea în competițiile inter
naționale oficiale etc.) ;

izbitoare, 
primului

lacună a lipsei de resurse 
un program cu
de săptămină,

a devenit de mult obișnuit 
(fiind vorba

etape la 
dar care

pleca cu un punct 
a venit exce-

— arbitrajele au vădit și ele de
fecțiuni, unele imnietînd asupra 
rezultatelor finale. în această pe
rioadă de final de campionat se 
cere „cavalerilor fluierului" totală 
obiectivitate și exigență, severita
te împărțită în mod egal, curaj în 
aplicarea deciziilor :

— nu trebuie să uităm ținuta 
de sportivitate, obligatorie pentru 
absolut toți jucătorii ; în această 
direcție nici F.R.F. nu trebuie să 
dovedească slăbiciuni, treceri cu 
vederea. Regulamentul și prevede
rile sale sînt aceleași pentru toți 
participantii la campionat.

DIVIZIA

it în cursă, depășindu-l pe reșițeanul D. Popescu dar nu și pe_ Filipeșcu care, în 
nă, va reuși să degajeze balonul. (Fază din meciul Dinamo — C.S.M. Reșița)

Foto : Dragoș NEAGU

b elan, care va 
Irimească goluri, 
le-au dat o re- 
ptări, practtcînd 
l plăcut, organi- 
i periculos pe 
|m dominat ca- 
ku ratat neper- 
| multe ocazii 
prea de ansam- 
■re s-a observat 
fc“. BELDEANU 
[„Prestație foar- 
li noastre, avind 
I adversarului, 
cului putaam fi 
poric dar, în a- 
iem declara ne- 
I fost foarte a- 
la unui rezultat 
lortarea bună a 
Bal de sezon se 
jcă sintem scu- 
■tie, jucăm de-

dul un punct d.e mare însemnă
tate pentru evoluția viitoare a 
echipei". VLID (F.C. Argeș) : 
„Mie, unul, mi-a plăcut meciul cu 
Politehnica. Ieșenii au jucat ener
gic, uneori chiar tare — dovadă 
și accidentarea lui Troi — 
zic eu, în situația actuală a 
litehnicii orice echipă juca 
aoest fel. Mă bucură mult 
damentul bun al tinerilor intro
duși în formație, Burtea. Din. Ne- 
deleu. Zamfir și Tronam jucînd 
cu siguranța unor titulari cu vechi 
state de serviciu în prima divizie".

, ...NE-A TOPIT 
Șl CĂLDURA..."

DEFICIT

tSCU (Sp. stu- 
lilțumit de rc- 
im cucerit un 
perîndu-1 astfel 
[acasă în fața 
La fost de un

dar,
Po- 

in 
ran-

nu 
par-

(Sleaua) : „Deși 
nivelul ultimelor
pe ans-amblul evolu- 
putcam să cîștigăm

DUMITRU
am jucat la 
tide, vorbesc 
trei echipei,
la scor o partidă pe care in ma
rea majoritate a timpului am con
trolat-o. Soro final ne-a topit 
însă și căldura. Este o experiență 
care nu mai trebuie repetată. 
Despre arbitraj, să nu mai vorbim. 
Ne-a frustrat de un 11 metri la 
Iordănescu și a acordat clujenilor 
altul cu o usurinjă condamnabilă". 
CÎMPEANU (.,U“ Cluj) : „Am fost 
la un pas de o înfrîngere severă, 
dar cind am văzut că Steaua, mai 
precis Ion Ion și Năstase, se joacă 
cu ocaziile de gol, mi-am adus 
aminte că există o lege nescrisă 
a fotbalului, oare te 
pentru așa ceva. Am 
noi, acasă, de multe ori : 
cat mai bine decit adversarul, am 
ratat și apoi am plecat la cabine 
supărați".

pedepsește 
pățit-o și 

am ju-

SÎNTEM CAMPIONI
Al RATĂRILOR..."

BROȘOVSCHI
că o repriză am stăpînit 
nele jocului. îl avem pe 
în formă de vîrf și el a 
jocul de astăzi. în partea a doua 
ne-am tras greu răsuflarea, și Ra
pidul a avut un foarte frumos 
final de partidă. Acum a fost rîn- 
dul lui Iorgulescu 
din impas. Mi-a 
mult tinărul Manea, 
enorm cu Neagu, îi place

(U.T.A.) : „Cred 
net frî- 
Domide 
și decis

să ne scoată 
plăcut foarte 

Seamănă 
golul-

lentul șut al lui Cadar, scăpat de 
sub supravegherea noastră și. în 
min. 82, toate planurile noastre 
s-au prăbușit. Poate că am încer
cat prea devreme să menținem 
avantajul luat în minutul 20. Ori
cum, a fost o lecție"

LECȚIA CONTRAATACULUI
(JRÎNGAȘU (Petrolul) : 

este u-na dintre echipele 
care știe cel 
contraatacului, 
meciul aceste, 
cu cit noi am 
slabă partidă 
din întregul 
Poate cineva se așteaptă 
că motivul ar fi o stare 
biție generală 
mare a întîlnirii. Dar nu. tocmai 
supraestimarea exagerată a forțe
lor proprii ne-a înjumătățit ran- 
dnmentn1". CZAKO (A.S.A.) : 
„Meci de luptă, pe care l-am 
putut ciștiga, dar noi nu știrii 
păstrăm 
pasăm 
retragem 
Petrolului mi s-a părut vulnerabi
lă, faptul că în apărare ploiește- 
nii nu fac nici marcaj strict șl 
nici nu se dublează, le 
pune oricînd un tribut 
presionante. fair-play-uil 
tatea gazdelor noastre 
precară din clasament, 
află"

„A.S.A 
noastre 

mai bine „lecția" 
A aplicat-o și în 

cu atit mai eficace 
făcut poate 
pe teren 
campionat.

ciuzată

cea mai 
propriu. 
De ce ? 
să spun 
de inhi- 
de miza

fi 
să 
să 
ne 

apărare. Defensiva

un rezultat : în loc 
l*a mijlocul terenului, 

în

poate im- 
greu. Im- 
si demni- 

în situat ia 
î n caro se

CU GÎNDUL I A SEMIFINALA
CUPEI

DEMBROVSCHI (Spori Club) : 
„Victoria noastră este de necon
testat și scorul nu mi se nare 
deloc exagerat, în raport cu situa
ția din teren, cu numărul ocaziilor 
clare do gol pe care le-am avut. 
Jiul a fost un partener de între
cere valoros oare, atît cit a avut 
rezistență 
probleme, 
adversarii 
Cupă din 
simțitor randamentul și ne-a nete
zit calea spre victorie". EIBARDI 
(Jiul) : „Un rezultat de 3—0 lasă 
orlcînd impresia unei veritabile 
„corecții*'. în realitate însă lucru-

fizică, ne-a pus mari 
Oboseala acumulată de 

noștri în meciul de 
„sferturi" le-â redus

Etapa a 29-a a oferit iubitorilor fotbalului un triplu duel 
plin de semnificații. De o parte s-au aflat echipei.- cele 
mai sonore ale fotbalului nostru actual — Universitatea 
Craiova, Dinamo și Steaua — iar de cealaltă parte am 

notat prezența a trei echipe modeste — C.S.M. Reșița, Univer
sitatea Cluj și C.F.R. Cluj — ultimele două avind și povara chi
nuitoare a retrogradării. In grupul primelor trei echipe se 
află 12 dintre titularii lotului pentru apropiatul meci cu Grecia, 
în grupul ultimelor trei echipe se află doar Beldeanu, rezerva 
turneului sud-american.

Rezultatul acestei confruntări inegale oferă o... 
plină. Ambele tabere au ciștigat cîte trei puncte, 
cinci goluri.

Cum e cu putință un
Se spune, în general, 

cretizată, de altfel, prin 
etape ale returului. Se 
enorm, ceea ce face ca 
punctele acumulabile în 
sit. că și Dinamo. în ciuda unui retur mai 
aduce la un singur punct de liderul oltean, manifestă în 
inegalități greu de acceptat în acest final de campionat.

Care să fie cauza „remizei" smulse de echipele luminate 
razele lanternei ?

Meritul revine. în primul rînd, acestor echipe (lipsite de 
dete) care mizează, prin forța lucrurilor, pe virtuțile jocului 
lectiv, pentru a compensa diferența de valoare existentă, 
altfel, dacă cercetăm notele celor trei echipe mici, constatăm 
fără surprindere că 8 dintre jucătorii C.F.R.-ului clujean sînt cre
ditați cu 7, alți opt dintre jucătorii lui „U“ Cluj oscilează între 
6 și 7, iar 7 reșițeni primesc, de asemenea, clasica notă a ano
nimatului (7), ca o expresie a subordonării totale față de jocul 
echipei. Acest „toți pentru unul" și viceversa explică faptul că 
C.F.R. Cluj a reușit să joace mai mult fotbal decît Universitatea 
Craiova, că ,,U" Cluj a reușit să aibă un final mai bun după 
„focurile bengale" lansate de gazde, în Prima repriză, iar 
C.S.M. Reșița a reușit să blocheze, ca un șahist versat, aproape 
toate coloanele dinamoviste.

De ce a pierdut Craiova’
Pentru că Strîmbeanu a obosit. Pentru că Bălăci are o astenie 

firească la vîrsta lui. Pentru că Deselnicu. stoper de meserie, nu 
poate constitui singur o linie de mijloc care, în fotbalul modern, 
numără patru "oameni. E, deci, o problemă de „centrocampo".

De ce nu a concretizat Steaua ocaziile Invocate?
Pentru că Cele două 

nescu), — capabile să 
mese sprijinul ofensiv 
„centrocampo"!

De ce s-a impus atit
Pentru că „pivoții" săi de atac, Dumitrache 

primit sprijinul alteori eficace al liniei de mijloc Dudu Geor
gescu, Dinu, Radu Nunweiller. Din nou „centrocampo".

Iar mijlocul terenului a fost și va rămîne zona adevărului... 
loan CHjRILĂ

egalitate de- 
înscriind cite

asemenea paradox?
câ liderul are o primăvară 
cele numai 13 puncte cucerite în cele 12 
spune, de asemenea, că Steaua ratează 
bilanțul său să cuprindă doar 509/a din 
aceste prime 12 etape. Se spune, în sfîr- 

spectaeulos, care o 
joc

nefastă, con-

de

ve-
co-
De

vîrfuri foarte mobile (Năstase și Iordă- 
fixeze patru apărători 
al acelorași patru de

adverși, nu pri- 
pe mijloc. Tot

de greu Dinamo?
și Lucescu, n-au

JUNIORII ROMAN! LA
leri dimineața a plecat spre Ronneby 

(Suedia) reprezentativa de juniori a țârii 
noastre pentru a participa la a XXVII-a 
ediție a turneului final U.E.F.A. Au fă
cut deplasarea următorii jucători : Mo
rarii și Lung — portari ; Bărbulescu, 
Boîdici, Agio, Popa, Elisei și Negroiu —

TURNEUL U. E..F. A
fundași ; Hurloi, Augustin, Leac și Sa- 
bău — mijlocași ; Șurenghin, Grosu, Pi- 
țurcă și Vrinceanu — atacanți. Primul 
meci din cadrul turneului, echipa noas
tră îl va susține miine, cu Finlanda. Ur
mătoarele două, la 24 și 26 mai, cu 
Islanda și, respectiv, Scoția.

c REZULTATELE ETAPEI a XXV-a
SERIA I

Botoșani — Cristalul Dorohoi 
5—0 (4—0), Metalul Rădăuți — Unirea 
Iași 2—3 (2—2), Victoria P.T.T R. Bo
toșani — Dorna Vatra Docrnei 1—1 
(1—0), Nicolina lași — Danubiana Ro
man 1—1 (1—1), Foresta Fătioe-ni — 
Sportul muncitoresc Suceava 2—0 
(0—0), Constructorullași — Construc
torul Botoșani 3—0 (2—0), Minerul
Gura Humorului — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament : 
1 Foresta Fălticeni 34 p (golaveraj 
42—17), 2 Unirea lași *3 p (36—16), 3. 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 31 p 
(44—19)... pe ultimele : 
P T.T.R Botoșani 17 r> 
Constructorul Botoșani 16 p (28—41).

14, Victoria 
(27—48). 15.

A ll-a
— Constructorul 

Hușana Huși — 
1—0 (0—0). Con

structorul Gh. Gheorghiu-Dej — Bra
dul Roznov 2—3 (0—2). Cimentul Bi- 
caz — Locomotiva Adjud 8—1 (3—0<
Textila Buhusi — Foresta Gligești 
4—2 (1—0), U.R.A. Ternei — Oiluz Tg. 
Ocna 0—0 TrotU'ul Gh. Gheorșhiu- 
Dej — Rulmentul Bîrlad 3—1 (0—0),
Minerul Crmăneșlî — Energia 
Gheorghiu-Dej 2—1 (0—0),

Pe primele locuri : 1. Relonui Să- 
vinești 35 o (52—17), 2 Trotusul Gh. 
Gheorghiu-Del 31 o (29—17). 3. Letea 
Bacău 29 o (38—23)... pe ultimele : 15. 
Foresta G-uvești 19 n (29—37), 16. Lo
comotiva Adj ud 1- r> (15—55).

★
M-Teiul Energia Gh. 

— locomotiva Ad-ind, 
XXlV-a, s-a omologat cu 3—0 în fa
voarea formației

SERIA
I/O bea Bacău

Vaslui 4—2 (1—2), 
Relo-nu 1 S ă v-inesti

Gtl.

Gheorghiu-Dej 
din etaoa a

Energia.

A IM-a
— Unirea Focșani 
Focșani — olimpia

SERIA A V-a
Șoimii TAROM București — Azotul 

Slobozia 2—1 (0—1), Olimpia Qitlrgiu
— Sportul I.C.M.A. Ciorogîrla 2—1 
(1—1), Voința București — Sirena 
București 2—0 (1—0), Argeșul Mihăi- 
ieștî — Laromet București 3—0 (1—0). 
Dinamo Slobozia — i.O.R. București 
1—0 (0—0), Flacăra roșie București
— Triumf București 1—5 (0—2). Uni
rea Tricolor București — T.M. Bucu
rești 0—1 (0—1), Tehnometal Bucu
rești — Electronica București 3—2 
(3—0).
Pe....................................... ....... •'

rești _ , 
rești 3? p (48—19), 3. T.M. București 
35 p “ 
mo Slobozia 15 o (21—51), 16 Sportul 
I.C.M.A. Ciorogîrla IC p (19—58)

★
Ciorogîrla — Tehno- 
din etapa a XXIV. 
3—0. în favoarea e-

primele locuri : 1. Voința Bttcu-
38 p (52—20), 2. Triumf BUCU-
(44—19)... r>e ultimele ; 15. Dina-

SERIA A IX-a
Gherla — Crlșana Sebis 5—0 
Someșul Beclean — Unirea

C.I.L.
(3-0).
Dej 1—3 (0—2), Dermata Cluj — Mi
nerul Bihor 2—0 (0—0),
Mureș — constructorul
1— 0 (0—0), Metalul Aiud 
Cluj 2—1 (1—0), Arieșul 
zii — Cimentul Turda
Unirea Alba lulia — Minaur Zlatna
2— o (0—0). Recolta Salonta — Aurul 
Brad 1—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Metalul Aiud 
37 p (55—14). 2. Unirea Dej 36 P 
(61—21). 3 Aurul Bead 34 p (57—26)... 
pe ultimele : 15. Tehnofrig Cluj 19 p 
(25—34), 
(21—67).

Soda Ocna
Alba lulia 

— Tehnofrig 
Cimpia Tur- 
1-1 (1-0),

16. someșul Beclean 12

SERIA A X-a

SERIA
Chimia Buzău 

0—9, Luceafărul 
Rm. sărât 1—0 10—0). petrolistul Bol
dești — Petrolul Berea 4—3 (2—0).
l.R.A.
(t—0). Victoria Floresti 
Brăila 2—0 
Carpați 'Nehoiu 4—0 (0—0). 
Ploiești — Poiana C-mn-na 2—t (1—l). 
Portul Brăila — Avîntul Mîneciu 21—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. Unirea Foc
sani 3? n <56—33). ’. Poiana Cîmnina 
33 p (47—231. 3. TR.A. Cimnlnn 39 n 

pe ultimele : " '
n <17—351. —

<27—541
SERIA

T.M.U. Medgidia 
2—0 (1—0), Chimia 
torul Tulcea 2—0 
lăți — Electrica constanta 0—1 (0—0). 
Dunărea Tulcea — Tehnometal Ga
lați 3—1 (21—0), Granitul Babadag — 
Cimentul Medgidia 3—1 (2—1). Portul 
Constanta — Rapid, Fetești 1—0 (1—0). 
Marina Mangalia — Știința Constanța 
1—1 (1—1), Voința Co-nslanța — Arru- 
bium Măein 4—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Chimia Brăi
la 41 p (42—8). 2. Electrica Constan
ta 36 o (38—17), 3. Marina Mangalia 
35 p (35—16)... pe ultimele : 16. Con
structorul Tulcea 14 p (17—-53), 16.
Arrubium Mă-cin 10 p (18—81).

— Petrolul Berea 4—3
Cîmnina — Carrațl Sinaia 3—9 

—' Comerțul
(1—0). Chimia Brazi — 

prahova

f25—20)...
BrVila 18 
■hoiu 15 p

1,5. Portal
16. Carpați Ne-

IV-a
Viitorul Brăila 

Brăila — Construc
ts—0), Ancora Ga-

A

Meciul Sportul 
metal București, 
s-a omologai; cu 
chipci Tehnometal.

SERIA A Vl-a
A.R.O. Cîmpulung — Automatica 

Alexandria 1—2 (0—1), Cetatea Tr.
Măgurele — Petrolul Videle 2—1) 
(0—4)). Cimentul Fieni — Dacia Pitești
I— l (0—0). Răsăritul caracal — Chi
mia Găesti 1—0 (0—0). Unirea Drăgă- 
șani — Chimia Tr. Măgurele 3—1 
(2—0). Petrolul Tîrgoviște — Progre
sul Corabia 3—2 (0—0). Textilistul Pi
tești — Recoita Stoicănești 0—0. 
ROVA Roșiorii de Vede — Vulturii 
Cîmpulung 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. Automatica
Alexandria 33 n (32—22) 2. Chimia
Tr Măgurel. 31 p (47—26), 3, ROVA 
Roșiori 31 r> (38—25)... pe ultimele : 
15. Unirea nrăgăsani 21 p '26—44), 16. 
Petrolul Videle 17 p (20—40).

SERIA A Vil-a
A.S. Victoria Craiova — MEVA 

Drobeta Tr..Severin 2—0 (0—0), Ener
gia Rovinari »— Petrolul Țicleni 3—t
II— 1). Minerul Lupeni — Progresul 
Strehaia 4—1 (3—1). C.I.L. Drobeta 
Tr. Severin — Știința Petroșani 0—1 
(0—0). F.O.B Bals — C.F.R. Craiova 
4—0 It—0). Cimentul TR. Jiu — Meta
lurgistul Sada 0—1 (0—1). Metalul To- 
nlet — Victoria Călan 0—0. Dunărea 
Calafat — Steagul roșu Plenița 7—2 
c-’>-Pe primele locuri : 1. Dunarca Ca
lafat 34 p <31—18), 2. Victoria i 
33 n <39—23). 3. Minerul Lupeni 
14’’—29)...
Ton’.et ?l 
Țicleni 9

Negrești Minerul BaiaOașul „ .
Sprle 2—1 (2—1). Topilorul Baia Ma
re — Rapid Jibou 3—1 (1—1). Mine
rul Baia Bocșa — Gloria Baia Mare
3— 0 (2—0), C.I.D. Sighetu Marmației 
— Someșul Satu Mare 1—1 (0—1). 
Victoria Zalău — Măgura Șimleul 
Silvaniei 2—0 (0—0), Bihoreana Mar- 
ghita — C.S. Zalău 2—1 (1—1). Mine
rul Băița Minerul Sunculuș 4—0 
(2—0). Voința Cărei — Bradiul Vișeu
4— 1 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. Minerul
Baia Sprie 34 n (46—16). 2. C.S. Za
lău 33 p (37—15). 3. Someșul Satu
Mare 31 n (45—23)... pe ultimele : 15. 
Măgura Șimleul Silvaniej 18 p (25- 52), 
16. Gloria Baia Mare 17 p (26—40).

SERIA A Xl-a
Foresta Bistrița — Hebe Sîngcorz 

Băi 5—2 (2—1), Viitorul Gheorghioni
— Viitorul Tg. Mureș 4—2 (3—1). 
Unirea Cristuru Secuiesc — Forestie
rul Tg. Secuiesc 1—0 <0—0). Minerul 
Rodna — unirea Sf. Gheorghe 3—0 
(3—0). C.S. Oltul Sf. Gheorghe —
— Carpați Covasna 2—0 (1—0). Mure
șul Toplița — Chimia Tirnăveni 0—1 
(0—1). Lacul Urau Sovata — A.S. 
Miercurea Ciuc 3—1 (1—0). Minerul 
Bălan — Avintul Reghin 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. C.S. Oltul Sf. 
Gheorghe 42 p ("4—23). 2. — -
Tițnăveni 39 p (55—19). 3
Gheorghienl 29 p (43—37)...

Mureșul Toplița

Chimica
Viitorul 

pe ultii-
15. Mureșul Toplița 19 P
16. Hebe Singeorz Băl 16 p

Călan
3-’. n 

Metalul 
petrolul

23). 3
pc ultimele : 15

n (23—44). 16.
'17—'61
SEliA A VHI-a

Electromotor Timisoara — Dacia 
Orăstie 1—0 (1—0). Metalul Oțe'u Roșu 
— Constructorul Arad 4—1 (1—0).
Minerul Tellvc — Progresul Timișoara 
l—o (0—0), Furnirul Deta — srungul 
Arad 2—1 (2—0). Minerul Moldova 
Nouă — A.S Bocșa 4—0 (1—0). C.F.R. 
Simerla — C.F.R. Caransebeș 3—2 
(1—0). Minerul Ghelar — Unirea Sin-'- 
nicolaul Mare 3—0 (2—0). Gloria A- 
rad —. Unirea Tomnatic (4—0.

Pe primele locuri : Minerul Mol
dova Nouă. 33 n (4G—22). 2. Dacia
Orăștle 31 p (36—23), 3. Unirea Tom
natic 29 p 128—26)... ne ultimele : 15.
C.F.R. Caransebeș 19 n (22—37), 16.
Gloria Arad 17 p (21—42).

SERIA A Xll-a
Copșa Mică — Precizia Să- 

Ol—0). Lotrul Brezoi — Car-
Metalul

cele 1—1 . _
păți Mîrsa 5—o (2—0), C.S.U. Brașov 
— chimistul Rm. Vîlcea 5—0 (1—0),
Textila Sebeș — I.C.I.M. Brașov 0—0. 
Chimia Victoria — To-rpedo Zămesti 
1—0 (0—0). C.F.R. Sighișoara — Vi- 
trometan Mediaș 2—0 (0—0). Oltul Rm. 
Vîlcea — C.I.L. Bla.i 2—1 (Z—1), Tex
tila Cisnădie — U.P.A. Sibiu 2—1 
(1—0). . . <Pe crimele locuri : 1. Textila Cisna- 
dic 32 n (39—24). 2. I.C.I.M. Brașov 
31 p (37—19), 3. C.S.U. Brașov 29 p 
(40—23).. pe ultimele : 15. Carpați
Mirșa 20 p (27—46), 16. Oltul Rm.
Vîlcea 19 p (22—33).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri voluntari, 
din localitățile respective.
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cu întrecerile zilei a

(Urmare din pag. I)

ACTUALITATI
LA TENIS

T E L E Xprimele

consti-

..Regată Pancea- 
deschide sezonul in-

F.I.L.T. continuă să con-
Connors (S.U.A.) cu 40 
urmat de A. Panatta

UN MARE SUCCES
■â, cu cit ea a fost obținută în 
jconditii deosebit de grele, in lup- 
ită directă cu două formații pu- 

cum sînt cele ale tării 
Germania și Iugo- 

România 
numai 2 p).

a

Hernice, 
gazdă, R. F. 
«Învia (diferența dintre 
și R.F.G. fiind de 
Homânia cîștigă acum pentru 
«ioua oară supremația mondială. 
Primul titlu i-a revnit în 1968. la 
ediția bucurcșteană a competiției 
(ia ediția precedentă, în 1972, s-a 
clasat pe locul șase).

Selecționata noastră feminină a 
avut și ea o comportare remar
cabilă. cucerind locul trei, la di
ferență mică fată de 
două clasate.

Un alt succes românesc 
tuie și faptul că înaintea probe
lor de perechi si individual (la 
aceasta din urmă se adiționează 
și rezultatele din jocul pe echipe) 
doi sportivi români, Ana Petres
cu și Ilie Băiaș dețin cele mai 
bune rezultate dintre toți parti- 
cipanții la „mondiale", 437. res- 
jreetiv 925 de popice doborile.

Formația noastră masculină, 
ciștigătoarea celei de a X-a edi
ții a C.
(R.F.G.). 

punctaje, 
Kăiaș 
P d. 
Furie 
ți A.
medaliate 
după cum 
<•« 437. 
silica I 
irușră 
și E 
nor : Alexandru

CLASAMENTE 
— masculin : 1.

d, 2. It. F. Germania 5297 p d. 
3. Iugoslavia 5285 p d, 4. Ungaria 
5284 p d, 5. Cehoslovacia 5012 p d. 
Feminin : 1. UNGARIA 2449 p d.
2. R. F. Germania 2442
3. România 2422 p d, 4. 
slovacia 2411 p d, 5. 
slavia 2.389 p d.

M. de la Eppelheim 
a obținut următoarele 

in ordinea valorică : I.
I. Tismănaru 897 

Silvestru 89 î p d. F. 
p d. I. Bice 856 p d 

Fetele.
au punctat 

Ana Petres- 
Trandafir 412, Va- 
106. Cornelia Pe- 

Florica Neguțoiu 393 
lîiisabeta Szilagyi 373. Antre- 

Andrei.
PE NAȚIUNI 
ROMANIA 5299

925 p d.
Gh. —
876 . 
Cătineanu 818 p d.

eu bronz, 
urmează : 

, Elena 
Pinten 

101.

p d, 
Ceho- 
Iugo-

CONCURSURI DE ATLETISM
MtiNc-HEN (Agerpres). — La Miin- 

chcn s-a desfășurat un concurs in
ternațional de atletism în cadrul că
ruia s-au disputat numai probe de 
aruncări și sărituri. La startul între
cerilor au fost prezente cele tnai bune 
atlete clin Ungaria și R. F. Germania,

Proba de înălțime a fost cîștigată 
de Karin Wagner (Fi. F. Germania), 
cu rezultatul de 1*82 m, secundată de 
Erika Rudolf (Ungaria) — 1,79 m. Cu 
același rezultat, concurenta vest-ger- 
mană UJrike Meyfarth, campioana 
olimpică a probei. a ocupat locul 
patru. Alte învingătoare ; disc : Zsu- 
zsa Nyitrai (Ungaria) — 58,66 m ; lun
gime : Jldiko Szabo (Ungaria) — 6,52 
in ; greutate : Eva Wilms (R. F. Ger
mania) — 16.76 m ; suliță : 
Kucserka (Ungaria) — 61,14

NEW YORK (Agerpres). — In con- 
cursul de atletism de la Bakersfield 
(California), sprinterul Jamaican Don 
Quarrie a cîștigat proba de 220 yarzi 
plat cu performanța de 20,3. în pro
ba de aruncarea greutății, america
nul George Woods — 21,17 m — l-a 
Întrecut pe compatriotul său Al 
Feuerbach, clasat pe locul doi cu re
zultatul de 20,93 m.

Maria 
m.

SA INCHtlAl UIUMUL III
ROTTERDAM, 20 (prin telefon). 

Echipa de polo a Ungariei a ciști- 
gat turneul international, învin- 
gînd în ultimele partide Olanda 
eu 6—2 și Spania cu 8—3. Forma
ția României a întrecut selecțio
nata Greciei cu 7—3 I 
1—2, 1—0) prin golurile 
de Nastasiu 
Xamfirescu 
adversarilor
Karalogos 2 
«*>*.> meci, ’

(1—1, 4—0, 
marcate 

i 2, Rus 2, I). Popescu, 
și CI. Rusu, Punctele 
au fast realizate de 

! și Damaskos. In ulti- 
România și Spania au

LA A 48-a EDIȚIEy
(Urmare din pag. I)

®rin urmare, de forță, nu știm 
daca am fi putut asista la un 

„jnezultat-surpriză, cu atît mai 
'«ault cu cît N. Gingă s-a aflat 
ijttxtr-o formă sportivă remarca- 
rJ»lă. Viitoarele lor confruntări 
' Wr aduce clarificările necesare. 

■ Referindu-ne la cea de a doua 
mare surpriză (înfrîngerea lui 

I V. Dolipschi), sîntem obligați să 
spunem că multiplu] nostru cam
pion s-a prezentat departe de 

f valoarea care i-a permis să rea
lizeze performanțele anterioare. 
De altfel, ani aflat de la antre-

Tradiționala 
revo“, care 
ternațional de canotaj academic, 
a continuat 
doua. Și de această dată, schifis- 
tele românce s-au comportat 
toarte bine, realizînd două victo
rii — la 4+1 rame și 8+1, un loc 
doi — la 2 f.c., și un loc trei — 
la 8+1. Remarcînd faptul că cea

de a doua victorie a echipajului 
nostru în proba de 8+1 anunță 
un sezon bun pentru medaliatele 
cu bronz la ultima ediție a C.E., 
trebuie să arătăm totuși că echi
pajul de 2 f.c., cîștigător în pri
ma zi, a ocupat de această dată 
doar locul secund, fiind depășit 
de „dubloul” Bulgariei. Iată și 
ordinea în cele trei probe : 4+1 
rame : 1. ROMANIA I, 2. R.S.F.S. 
Rusă, 3. R. D. Germană. 4. Bul
garia. 5. România II ; 2 f.c. : 1. 
Bulgaria, 2. România, 3. Ceho
slovacia. 4. R. D. Germană : 8+1;
1. ROMANIA I ; 2. Bulgaria, 3. 
România II, 4. R.S.F.S. Rusă.

De la stingă la dreapta, rindul de sus : Florica Neguțoiu, Cornelia Pe- 
trușcă, antrenorul Alexandru Andrei, Margareta Bordei (rezervă). Va- 
silica Pințea ; în rindul de jos : Ana Petrescu, Elisabeta Szilagyi și 

Elena Trandafir

CICLISTUL POIOMZ. SZOZDA Șl A CONSOLIDAT

USTI NAD LABEM, 20. Etapa a 
XII-a a Cursei Păcii, Sokolov — Usti 
nad La bem, 158 km, a fost parcursă 
de cicliști in condiții dintre cele mai 
dificile. In afara durității excesive 
a traseului (drum de munte, cu ser
pentine), de astă dată rutierii au a- 
vut de înfruntat și frigul și mai ales 
ploaia, care l-au însoțit pe mai bine 
de două treimi din traseu. La primul 
urcuș, reușesc să evadeze din pluton 
19 cicliști, printre care 4 cehoslovaci, 
3 polonezi, 3 din R.D.G,, ‘
U.R.S.S. ș.a. Bineînțeles,

4 din 
  . „tricoul 
galben", polonezul Szozda, a fost și
de data aceasta pe... fază. Mereu in
frunte, urelnd admirabil și eviden- 
țiindu-se la coborâre, pe serpentine, 
Szozda s-a dovedit cu adevărat im
batabil. De altfel, acest lucru avea 
să-l demonstreze printr-o nouă vic
torie de etapă, la sprintul final pe 
stadionul din Usti nad Labem, unde 
a lost cronometrat eu 3b 42:20. li> 
același timp au mai sosit LihacioV 
(U.R.S.S.). Pikkuus (U.R.S.S.), Labus 
(Cehoslovacia), Hartnich (R.D.G.) etc.

Primul dintre cicliștii români a 
venii Nicolae Andronaclie (locul 25), 
cu 3h 411:35. Cu grosul plutonului 
(cronometrat în 3h 49:57; au trecui 
linia de sosire Nicolae David și Va- 
sile Teodor. Traseul dificil din Ceho
slovacia a scos din cursă 7 alergă
tori, printre care și pe Ion Cernea

TURUL ITALIEI
Etapa a 4-a din Turul ciclist al Ita

liei (Sorento — Sapri : 2011 km; a re
venit belgianului Roger de Vlaeminck 
în 5h 58,36. In clasamentul general 
continuă să conducă «mneioț-jț Fu
ente.

FOII) III IA IHIIIIIIDAM
terminat la egalitate 
8—0, 1—2. 1—0). Au 
ducanu, D. Popescu ( 
și C. Rusu din „om 
pentru spanioli, .lane, Rubio și 
Sans, toți din lovituri de la 4 m.

învingînd și formația Olandei 
cu 4—3, poloiștii spanioli s-au cla
sat pe locul secund, înaintea re
prezentativei române. Clasament 
final : 1. Ungaria 8 p. 2. Spania 
5 p (20—19), 3. România 5 p 
(15—15), 4. Olanda 2 p. 5. Grecia 
0 P.

i> î 5

de duminică). 
Szozda șl-a

(acesta încă din etapa 
Cu această victorie 

consolidat poziția în clasamentul ge
neral. unde față de GonschoreK 
(R.D.G.) are lin avans de 1:32. Pe lo
cul 3, în clasamentul general, la 1:54, 
este situat Gorelov (U.R.S.S.). Pe 
echipe conduce Polonia, urmata la 

■ 2:59 de reprezentativa U.R.S.S. For
mația României ocupă locul 10.

Astăzj are loc etapa a XIIl-a Usti 
nad Labem — Mlada Boleslav, 130 
km. iar miercuri, ultima etapă, a 
XlV-a, pe ruta Mlada Boleslav — 
Fraga, 1B0 km.

După disputarea turneului in
ternațional de tenis de la Miin- 
chen, în clasamentul Marelui Pre
miu — 
ducă J.
puncte,
(Italia) 34 p, Ph. Dent 32 p, R. 
Case (ambii Australia) 28 p. P. 
Bertolucci (Italia) și J. Fassben
der (R.F.G.) — 23 p. Ilie Năsta- 
se a acumulat 7 p. în această 
săptămînă se dispută turnee la 
Bournemouth și Hamburg (cat. 
B). La Bournemouth, Ion Sântei 
a învins cu 3—6, 9—8, 6—4, pe 
Ryan (R.S.A.).

Turneul de la Las Vegas (Ne
vada) s-a încheiat cu victoria aus
tralianului Rod Laver, care l-a 
întrecut în finală cu 6—2, 6—2 
pe americanul Marty Riessen. în 
finala probei de dublu : Rod La
ver. Roy Emerson au învins eu 
6—7, 6—4, 6—4 pe John New
combe, Frew McMillan.

La Neapole au luat sfirșit în
trecerile „Cupei /federației inter
naționale", 
rezervată 
Australia s 
nală pe S.U.A.

Meciul de tenis dintre echipele 
Suediei și Poloniei din „Cupa 
Davis" s-a încheiat cu scorul de 
4—1 în favoarea gazdelor. în 
turul următor, Suedia va întîlni 
Olanda, iar învingătoarea va juca 
în semifinale cu Italia.

pistol viteza din concursul 
la Minsk a revenit ținta- 

Alcksandr Semakin. cu 
Pe locul doi s-a clasat 

român Corneliu Ion, cu
„Palatul sporturilor" din

Proba de 
de tir de 
șului soviet 
593 p. - ’
tivul )
La
turneul masculin de tenis de 
a fost, cîștigat de japonezul Mitsuru 
Kono. care l-a întrecut in finală cu 
3—1 (20—22, 21—12, 21—19. 21—13) pe
Si En-tin (R. P. Chineză). Proba 

a revenit jucătoarei Pak 
Sun (R.P.D. Coreeană). (3—1 

P

•12,
p.

revenit
(R.P.D. 

cu Hu

competiție de tenis 
echipelor feminine, 

a învins cu 2—1 în l'i-

spor-
392 p.
Pekin
masă

21—19.
Chineză).

;j ucătoarci 
Coreeană).

Iii-lan din R.

: 3—3 .(1—1, 
înscris : Râ- 
(din acțiune) 
în plus", iar 

Rubio

(20—22.
En-tin 

feminină
Yong 
m finală 
Chineză).
Sprintera 
cîștigat, 
m plat cu un timp excelent : 
mată de Sylvie Telliez (Franța), 
Raelen Ruyle (Australia) — ambele cu 
11,0. Meta Antenen (Elveția) a ocupat 
primul loc 

lungime, cu 
nul Gunther 
de 110 m în
La Potsdam, . ...... .
(R. D. Germană), in vtrstă de 17 ani, 
a stabilit un ftou record 
de junioare în proba < 
a greutății, cu 17.24 m.
Echipa masculină de 
S.U.A. a jucat la Riga 
ționată a R.S.S. Letone.
li știi americani au obținut 
cu scorul de 88—54 (42—17).
Selecționata masculina de baschet a 
Argentinei a jucat la Vairese cu 
prezentativa Italiei. Gazdele au ob
ținut victoria eu scorul de 80—77 
(46—35).

engleză Andrea Lynch 
la Lisabona, proba de 

10,9.
i a 

uw 
ur-

in proba de săritură In 
11.37 m, iar vest-gernia- 
Nickel a cîștigat cursa 
13,8.
atleta llona Selionknecht

european 
de aruncare

baschet a 
cu o jelee-
Baschetba- 

vietoria

I'M

• Se

C. M IN ACTUALITATE
anunța loturile definitive

nou trofeu „Fair play“

CAMPIONATE NAȚIONALE 
ÎN EUROPA

• Un
• KAZIMIERZ GORSKI, antre

norul selecționatei Poloniei. a 
anunțat lotul celor 22 de jucători 
care vor face deplasarea la tur
neul final al C.M. : Fiszer, To
maszewski, Kalinowski (portari) ; 
Szymanowski, Gut, Gorgon, Wiec
zorek, Bulzacki, Zmuda. Musial 
(fundași); Cmikiewicz, Dejna, Kas- 
perczyk, Masczyk, Jakobczak. Kusto 
(mijlocași) ; Lato, Szarmach, Ga- 
docha, Domarski, Kapka, Kmiedk 
(atacanți).,

• ȘI ANTRENORUL Bulgariei, 
Hristo Mladenov, a anunțat lotul 
celor 22 de jucători pentru turneul 
final : Goranov, Simeonov, Staikov 
(portari) ; Zafirov, Aladjov. Veli- 
cikov, T. Vasilev, Jecev, Penev, 
Ivkov (fundași) ; B. Kolev. Bori
sov, Bonev. Stoianov, Nikodimov 
(mijlocași) ; Voinov, Vasiliev, Mi
hailov, Grigorov, Milanov, Denev 
și Panov (atacanți).

• MILAN MILIANICI, antreno
rul echipei Iugoslaviei, a selecțio
nat 27 de jucători, din care vor fi 
aleși 22 pentru turneul final. Pe

lista selecționaților definitivi figu
rează, printre alții, Măriei, Petro- 
vici (portari), Krivocucea, Kata- 
linski, Hutunici (fundași), Karasi, 
Musinici. Jerkovici (mijlocași), Pet- 
kovici. Petrovici, Bajevici, Surjek 
și Bukal (atacanți).

• ÎNAINTEA începerii turneu
lui final .selecționatei Italiei va 
susține un singur meci de verifi
care : la 8 iunie, la Viena, cu 
Austria. Delegația italiană, care 
va face deplasarea la turneul 
final, va cuprinde 22 de jucători. 
5 antrenori (Canraro, Allodi. Val- 
eareggi, Vicini și Bearzot), doi 

ai federației, 
bucătar și un

A FINALELOR DE LUPTE GRECO ROMANE

medici, trei membri 
trei maseuri, un 
magazioner.

• UN NOU 
play“ oferit de comitetul de 
ganizare a „Cupei mondiale** ... 
fotbal va recompensa cca mai dis
ciplinată echipă a apropiatului 
turneu final. Regulamentul trofeu
lui precizează că jucătorii unei 
echipe caro vor încălca etica spor
tivă, vor fi excluși de pe teren 
sau vor primi avertismente din 
partea arbitrilor, vor fi penalizați 
cu puncte de la 1 la 5.

• LA ODES A. în meci amical, 
Cehoslovacia a întrecut U.R.S.S. 
cu 10 (0 0).

TROFEU „Fair 
or
ia

PORTUGAtăA ; Cam,)ionaail s-a înche
iat cu victoria echipei Sporting Lisabona 
49 p (din 60 posibile), urmata de Benfica 
Lisabona — 47 p, și Vitoria Setubai — 45 
p. Rezultate din ultima etapa : Barrel- 
rense — Sporting 0—3 ; Vitoria — Ben
fica 2—2 ; Leixoes — F. C. Porto 2—0.

ELVEȚIA (etapa a 24-a) : Chenois — 
Grasshoppers 0-0 ; Lugano — Winterthur 
0-1 ; F. C. Zurich - Chiasso 5-1 ; St. 
Gall — Servette 1—3. Clasament : 1. F. C„ 
Zurich - 4| p (virtuală campioană) ; 2.
Grasshoppers Zurich — 30 p ; 3. Winter
thur — 30 p.

UNGARIA (etapa a 28-a) : _jr._
Dozsa - Csepel 7—0 (!) ; Salgotarjdn 
Tatabonya 1—0 ; Râba Eto ’ * ‘ 
4—1 ; Vasas — Ferencvdros 1—0 ; Păcs — 
Honved 2-0. Clasament : 1. Ujpesti Dozsa
— 41 p (virtuală campioană) ; 2. Ferenc- 
varos - 36 p ; 3. 
Tatabonya - 35 p.

GRECtA (etepa 
Olympiakos Pireu 
Aegoleo 2-0 ; Panionios - Aris 2-0 ; La
rissa — PAOK 1—1. Clasament : 1. Olym- 
piokos Pireu — 53 p ; 2. Panathinaikos — 
48 p ; 3, Aris — 44 p.

AUSTRIA (etapa a 32-a) : Voest Linz
- Wacker Innsbruck 3-0 ; Wiener Sport 
Club — Austria Viena 2—0 ; Rapid Vie
na — S. K. Linz 6—0 ; Vorarlbed — Aus
tria Klagenfurt 1—0. Clasament : 1. Voest 
Linz - 44 p ; 2. Wacker Innsbruck - 43 
p ; 3. Rapid Viena - 43 p (toate trei 
cu cite doua jocuri mai puțin disputate).

• Intîinireo omîcalâ dintre selecțio
natele de tineret (jucători sub 23 de ani) 
ale Franței și Angliei s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—1). Golurile gazdelor 
au fost înscrise de Rampillon (min. 29) 
și Larque (min. 87 din lovitura de la 11 
m), iar punctele oaspeților au fost reali
zate de Gillard (min. 33) și Fletcher 
(min. 66).

Ujpestl

Haladâs.

Râba Eto - 35 p ; 4.

a 31-a) : Apollon 
0—4 ; Panathinaikos

- Aris 2-0 ; I

norii săi că, în uitima vreme, 
el tratează cu o oarecare super
ficialitate pregătirea. în schimb, 
învingătorul său, tînărul arădean 
Roman Codreanu, a făcut dova
da unui salt valoric evident, 
deosebit de îmbucurător. Con
curenta dintre cei doi preten
dent la 
națională 
progres.

Un alt 
ori este tînărul I. Dulică, deți
nător și al titlului de campion 
mondial de juniori, al cărui suc
ces era așteptat, dacă ne gîndim 
la rezultatele excelente reali
zate de el în competițiile inter-

titularizarea în echipa 
nu poate duce decît la

nou campion de seni-

naționale la care a luat parte în 
acest an. în absența lui Simion 
Popescu (retras din activitatea 
competițională), metalurgistul 
bucureștean Eugen Hupcă a do
minat cu autoritate 
categoriei 68 kg.

Dar, dintre toți 
titlurilor de campioni,
bună formă ni s-a părut a fi 
înlocuitorul lui Gh. Berceanu, 
tînărul 
Mereu 
și mai 

ritelor
anunță 
pentru
internaționale.

întrecerile

cîștigătorii 
în cea mai

Constantin Alexandru, 
mai dîrz, mai puternic 
iscusit în aplicarea dife- 
procedee, Alexandru se 

o veritabilă speranță 
viitoarele mari concursuri

PRIMA MANȘA A FINALEI CUPEI U. E. F. A
două partide (tur și 

filialei Cupei U.E.F.A. 
seria cupelor europene 

an. Astăzi, la Londra, 
înțîlnește în prima

Cu cele 
retur) ale 
se încheie 
din acest 
Tottenham 
manșă a finalei Cupei U.E.F.A. pe 
Feyenoord, urmînd ca la 29 mai 
să aibă loc returul, la Rotterdam. 
Meciul 
tru că 
pioană 
sezon
timp ce Tottenham este una din 
echipele fruntașe din campionatul

se anunță pasionant, pen- 
Feyenoord este noua cam- 
a Olandei și deci în noul 

va participa în C.C.E., in

englez cu numeroși jucători de 
prima mină : Peters, Chivers,
England.

Drumul celor două echipe spre 
finală: FEYENOORD : 3-1, 2—1 cu 
Oster Văxjo ; 3—1. 0—1 
dia Varșovia, 1—3. 2—0 
dard Liege ; 1—1, 3—1

3—1, 2—2

cu Gwar- 
eu
cu 

cu 
TOTTENHAM :

Stan-
Ruch 
V.f.B.

5—1,
Chorzov ;
Stuttgart.
4—1 cu Grasshoppers Zurich, 1—1, 
4—1 cu Aberdeen. 1—1, 5—1 cu 
Dinamo Tbilisi, 3—0, 2—1 eu F.K. 
Koln, 2—1, 2—0 cu Lokomotive 
Leipzig.
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