
ȘEDINȚA NOI PERFORMANȚE STRĂLUCITE ALE
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
în ziua <ie 22 mai a.c. a avut loc ședința Comitetului Executiv al 

C.C. al P.C.K., prezidată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței a fost prezentată o informare a guvernului asu
pra analizei pe bază de bilanț a rezultatelor activității economico-fi- 
nanciarc pe anul 1973, analiză care a fost efectuată în prezența re
prezentanților tuturor ministerelor.

Comitetul Executiv a apreciat ca pozitivă activitatea economico-fi- 
nanciară desfășurată pe anul 1973 de către ministere, centrale indus
triale și întreprinderi, de unitățile din agricultură, transporturi și din 
alte sectoare ale economiei naționale. Ca urmare a îndeplinirii preve
derilor din planul de dezvoltare economico-socială a țării privind spo
rirea acumulărilor, s-a asigurat creșterea continuă a veniturilor oa
menilor muncii, în unele domenii rcalizîndu-se chiar creșteri peste ni
velele prevăzute in planul cincinal.

Apreciind rezultatele bune obținute, au fost scoase, totodată, în 
evidență o seamă de neajunsuri în activitatea economico-financiară a 
întreprinderilor, centralelor, ministerelor și a celorlalte organe cen- 
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Ăna Petrescu—Cornelia Petrușcă,
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE- campioane mondiale

prezență activă în viața țării
Astăzi sc vor deschide, in Ca

pitală. lucrările Congresului Fron
tului Unității Socialiste — eveni
ment de o deosebită importanță în 
viața politică a țării. Desfășurîn- 
du-se intr-o perioadă în care în
tregul nostru popor se pregătește 
să intîmpine cu un puternic avînt 
oca dc a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
Xl-lea al partidului, Congresul 
F.U.S. va constitui o nouă și sem
nificativă expresie a democrației 
caracteristice orânduirii noastre so
cialiste. El va scoate în evidență 
— o dată mai mult — coeziunea 
societății noastre, unitatea de 
nezdruncinat a tuturor forțelor so
ciale și politice din țară- în jurul

Partidului Comunist Român, ade
ziunea lor unanimă la politica a- 
cestuia.

Luînd ființă cu cinci ani în 
urmă — din inițiativa partidului 
— Frontul Unității Socialiste a 
devenit eea mai largă și mai re
prezentativă organizație politică, 
reunind în rîndurile sale — sub 
conducerea încercată și înțeleaptă 
a P.C.R. — toate organizațiile de 
masă, obștești și profesionale, în
tre care și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, pre
cum și consiliile naționalităților 
conlocuitoare. „Rolul Frontului

(Continuare în pag. a 4-a) ANA PETRESCU CORNELIA PETRUȘCĂ

• Sportivele noastre pe 

toate cele trei locuri ale po

diumului laureaților în pro

ba de perechi • La masculin

— medalii de bronz

SPORTUL DE MASA TREBUIE SĂ AIBĂ EFICIENȚĂ
SPORITĂ SI

însemnări de la Conferința

Sub îndemnul de a se depune 
eforturi sporite pentru ca activi
tatea de educație fizică și sport 
— parte integrantă a educației co
muniste a maselor — să contri
buie și mai mult la formarea per
sonalității tineretului, la întărirea 
sănătății și robusteții sale, s-a 
desfășurat, zilele trecute, prima 
dintre conferințele pentru dare de 
seamă și alegeri ale consiliilor ju
dețene pentru educație fjzică și 
sport și anume aceea a C.J.E.F.S. 
Ilfov. La lucrări au participat to
varășii Constantin Drăgan, prim- 
secretar al Comitetului județean

PE PLANUL PERFORMANȚEI

EPPELHEIM, 22 (prin telefon).
După ce selecționata masculi

nă a tării noastre a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
laureaților. mica noastră delega
ție la cea de a X-a ediție a C.M. 
de popice a trăit miercuri seara 
din nou clipe de mare bucurie. 
Probele de perechi, desfășurate in 
cursul zilelor de marți și miercuri, 
au scos in evidență excelenta

Margareta Bordei — Elisabeta 
Szilagyi și Elena Trandafir — 
Vasilica Pințea au adus țării 
noastre, in urma unor pasionante 
dispute cu aproape 40 de perechi 
din celelalte țări participante. 
TOATE CELE TREI MEDALII 
PUSE ÎN JOC. Este o performan
ță unică în istoria prestigioasei 
competiții. De asemenea, se pre
supunea. nu fără temei, că și bă
ieții — deținătorii titlului mon
dial pe echipe — se vor număra 
printre candidații la locurile frun
tașe. Gălățenii Iosif Tismănaru 
și Ilie Băiaș și-au confirmat va
loarea. reușind să ocupe poziția 
a treia in ierarhia mondială, la 
capătul unei lupte aprige, solda
tă cu cifre superioare. Sînt suc-

pentru dare de seamă și
Ilfov al P.C.R., general It. Marin 
Dragnea. prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., Gheorghe Marinescu, se
cretar al comitetului județean Ilfov 
al P.C.R., președinte al C.J.E.F.S., 
alți reprezentanți ai organelor ju
dețene de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, di
rectori de întreprinderi, profesori 
de educație fizică, sportivi frun
tași, antrenori.

Darea de seamă prezentată a a- 
nalizat în amănunțime aspectele 
vieții sportive a județului, a relie
fat realizările dobindite, dar nu a 
ocolit nici părțile negative ale ac-

alegeri a C. J. E. F. S. Ilfov

tivității desfășurate de la confe
rința precedentă, din anul 1971. Tn 
perioada analizată, activitatea 
C.J.E.F.S. a fost orientată spre a; 
plicarea în viață a directivelor și 
hotărîrilor de partid, în special a 
prevederilor Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973. S-a relevat faptul 
că această activitate s-a aflat sub 
îndrumarea permanentă a Comite-

Poul IOVAN
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cese de prestigiu pe care sportivii 
români le inchină cu dragoste și 
recunoștință marilor evenimente ale 
acestui an — cea de a XXX-a ani
versare a Eliberării și Congresul al 
Xl-lea al partidului.

Clasamentele : feminin — 1.
ANA PETRESCU — CORNELIA 
PETRUȘCĂ 852 pd (437-1415). 2.

POLITEHNICA Timisoara și JIUL Petroșani 
in finala „CUPEI ROMÂNIEI" la fotbal

pregătire fizică și tehnică a po
picarilor români, care s-au numă
rat printre principalii animatori 
ai întrecerilor.

Impresionantului palmares al 
sportivelor noastre, in mai multe 
rînduri multiple campioane mon
diale, i s-au adăugat alte izbînzi, 
cele trei cupluri feminine româ
nești înscrise în concurs dominînd 
cu autoritate disputele pentru 
locurile premiate. ANA PETRES
CU — CORNELIA PETRUȘCĂ, (Continuare in pag. a 4-a)

MAESTRELE GIMNASTICII ÎN LUPTĂ 
PENTRU TITLURILE REPUBLICANE

După ce a înscris golul echipei sale, Roznai (tricou alb) a fost din nou excelent lansat de Mulțescu. dar, 
deși a trecut de fundașii Ciobanu și Pintilie, va șuta peste poartă. Foto : Dragoș NEAGU

în semifinalele SIBHJ: Politehnica Tim ițoara - Steaua 3-1 (1-1) 
disputate ieri: BUCUREȘTI: Jiui-C. S. Rm. Vilcea 1-0 (0-0)

(Citiți cronicile in pag. 2-3)

Anca Grigoraș și echipa Li
ceului de gimnastică din muni
cipiul Gh. Ghcorghiu-Dcj abor
dează astăzi la prînz, în Sala 
sporturilor din Constanța, lupta 
pentru apărarea titlurilor de 
campioane republicane Ia gimnas
tică sportivă. Pe litoral se vor 
decide, așadar, noile destinații 
ale celor mai invidiate titluri din 
gimnastica noastră feminină. Nu 
va fi deloc o misiune ușoară 
pentru actualele deținătoare ale 
trofeelor de a-și apăra pozițiile, 
în lupta pentru titlul de cea mai 
bună gimnastă a țării intră cu 
șanse foarte mari tripla medali
ată la campionatele europene de 

Ila Londra, Alina Goreac, mul
tipla campioană a țării, Elena 
Ceampelea, ca și tînăra maestră

Rodiră Sabău, în evident pro
gres de la an la an.

Nu mai puțin de nouă echipe 
sînt angajate în disputa pentru 
obținerea titlului, cu șansele cela 
mai mari pornind, de data acea
sta, formația Dinamo București, 
care aliniază o garnitură puter
nică, în timp ce liceul din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej nu 
poate folosi pe cele mai bune 
gimnaste de care dispune.

Finala campionatului repu
blican pe echipe și individual al 
maestrelor programează joi exer
cițiile impuse, vineri — liber 
alesele, sîmbătă concursul indivi
dual compus pentru desemnarea 
campioanei, iar duminică finalei* 
pe aparate.



FORMULĂ DE CAMPIONAT IZBUTITA,
1 LUPTĂTORII NOȘTRI ASPIRĂ LA NOI LOCI

OBLIGAȚII SPORITE PENTRU BASCHETBALIȘTI FRUNTAȘE IN IERARHIA MONDIALA

Au trecut mulți ăni de cînd campionatele republicane de baschet (ne referim îndeosebi la cel feminin) s-au bucurat de atîta interes ca cele recent încheiate. Despărțirea participantelor în două grupe valorice (după primul tur) și continuarea întrecerii în condițiile permanenței meciurilor echilibrate, ca influențe în clasamente, faptul că formațiile s-au întîlnit de multe ori (de pildă, s-au disputat de cîte cinci ori partidele Dinamo —• Steaua la băieți și Politehnica — I.E.F.S, la fete), precum și prelungirea activității competiționale pînă la aproape șapte luni, toate acestea sînt argumente care subliniază reușita noii formule a competiției. în mod firesc, fiind aplicată pentru prima dată, ea are și lacune și, în acest sens, ne-am exprimat deja opinia (la terminarea campionatului feminin) că jocurile grupei 7—12 se întind pe o durată exagerat dc mare ți sînt prea costisitoare în raport cu valoarea echipelor, atractivitaten meciurilor și scopul lor (desemnarea celor care retrogradează).în esență, însă, apreciem eă noua formulă favorizează progresul baschetului, creează un stimulent pentru echipe și pentru spectatori, obligă la o pregătire mai susținută.Acum, echipele au intrat îu- tr-o vacanță diția ca ea să că, antrenorii uite că baza nat trebuie pusă în timpul verii, singurul sezon din activitatea baschetului care Oferă răgaz suficient pentru îmbunătățirea pregătirii fizice (de care baschetba- liștii au multă nevoie), corectarea și completare^ cunoștințelor tehnice, pregătirea aplicării jocului

binevenită, cu con- aibă o limită. Adi- și jucătorii să nu viitorului campio-

agresiv în apărare și rapid în a- tac, elemente care pot suplini handicapul de talie și gabarit al reprezentanților țării noastre în întîlnirile internaționale. Dacă îjtt lunile de vară antrenamentele vor decurge la nivelul solicitărilor jocului modern, dacă se va înțelege că numai prin muncă intensă și serioasă baschetul românesc poate ieși din anonimat, debutul în ediția a 26-a a campionatelor va fi făcut — în toamnă — cu „motoarele în plin" (e- vitîndu-se etapele de acomodare). Și, în plus, referitor la acest ul-

tim capitol, sîntem convinși că normele de contîol (mai exigente decît cele din primăvara acestui an și anunțate din vreme) vor fi un stimulent convingător, iar turneele estivale amicale (tradiționale în unele orașe din provincie, dar — din păcate — foarte rar organizate și în Capitală) vor constitui excelente mijloace de testare după antrenamente și de reîntîlnire cu competiția propriu-zisă.
D. STANCULESCU

PROGRAM ATRACTIV LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNA

ROMÂNIA ARGENTINA (seniori),
„CUPA FEDERAȚIEI*' (senioare)

Două atractive întreceri interna
ționale captează — săptămîna 
eeasta — interesul iubitorilor bas
chetului din țara noastră : dublul 
meci masculin România — Argen
tina și turneul feminin „Cupa fe
derației", la care participă repre
zentativele Iugoslaviei, Ungariei, 
K.D. Germane și României.

Jocurile România —- Argentina 
vor avea loc sîmbătă — la ora 17
— în sala Floreasca și duminică
— la ora 11 — în Sala sporturilor 
din Pitești. Sportivii argentinieni, 
care efectuează un 
Europa în scopul 
tențialului înaintea campionatului 
mondial din Porto Rico, se bucură 
de un frumos prestigiu 
mondial (campioni ’ 
1950, calificați la 
turneele finale ale 
mondiale).

„Cupa federației"

— dc Sula sporturilor din Iași 
va constitui un bun prilej do tes
tare a pregătirilor efectuate 
vederea campionatului 
din Italia. Programul
vineri, de la ora 18 : Ungaria — 
Iugoslavia. România — K.D. Ger
mană ; simbătă. de la ora 18 : 
Ungaria — R.D. Germană. Româ
nia — Iugoslavia ; duminică, dc la 
ora 10 : R.D. Germană — Iugo
slavia, România — Ungaria.

și

în 
eupropean 
jocurilor :

Una dintre disciplinele care au 
adus sportului românesc multe sa
tisfacții în marile competiții inter
naționale și de la cate se așteap
tă, în continuare, rezultate de 
prestigiu este sportul luptelor. Itn 
acest axi, luptătorii noștri fruntași 
(ambele stiluri) vor lua startul în 
campionatele europene ♦ (Madrid, 
19—26 iunie) și mondiale (în toam
nă). ambele competiții constituind 
importante etape de verificare în 
cadrul ciclului de pregătire pen
tru J.O. din 1976.

Acum, cînd de ziua începerii 
campionatelor, europene ne mai 
desparte mai- puțin de o lună, o 
scurtă analiză a comportării spor
tivilor fruntași în competițiile in
terne și internaționale La care au 
luat parte este binevenită. De alt
fel, problema a constituit și 
obiectul discuțiilor ultimei ședințe 
a biroului federal.

Componenții lotului de greco- 
romane au participat în primele 
luni ale anului la șapte turnee in
ternaționale. La aceste competiții 
au fast rulați 24 de sportivi. Cele 
mai multe starturi au luat Nicu 
Gingă (6), Constantin Alexandru 
(5), Nicolae Martincscu (5), Ion 
Păun (5), Ion Dulică și Victor Do
lipschi (cite 3). Cele mai bune re
zultate le-au obținut N. Gingă (4 
locuri 1, 1 loc 2 și un loc 3), 
I. Păun (3 locuri 1 și un loc 2), 
C. Alexandru (3 locuri 1), I. Du
liei (2 locuri 1 și un loc 2). 
și N. Martineseu (2 locuri 1. un 
ioc 2 și un loc 3). x

Firește, în aprecierea acestor 
succese s-a ținut seama de gra
dul de dificultate al competițiilor. 
De altfel, sportivii notați mai sus

a>u fost singurii care și-au înde
plinit obiectivele stabilite pentru 
această perioadă. Tinerii no-u in
troduși în lotul național de seniori 
(Alexandru. Gingă, Dulică) se 
află- într-un îmbucurător proces 
de maturizare sportivă, perfor
mantele lor situîndu-se pe o linie 
ascendentă. Dar. nu aceasta este 
situația cu toți luptătorii ce se 
găsesc în vederile selecționerilor. 
De pildă. Victor Dolipschi se află 
într-un regretabil regres. Nici 
performanțele (și valoarea) altor 
sportivi fruntași (Staicu Olteanu. 
Eugen Hupcă, Adrian Popa și 
Gheorghe Ciobotaru), n-au crescut 
pe măsura așteptărilor și a con
dițiilor de pregătire.

Referindu-se la practicanții ce
luilalt stil — libere — trebuie să 
spunem că numărul lor de star
turi în concursuri internaționale a 
fost mal mic decît al celor de la 
greco-romane. In aceste condiții, 
firește, posibilitățile de apreciere 
sînt și ele mai reduse. Totuși, Ion 
Arapii, Vasilc lorga și Ladislau 
Șimon au arătat o formă sportivă 
constant bună, îndreptățind spe
ranțele antrenorilor pentru viitoa
rele confruntări internaționale. De 
asemenea, intr-un evident progres 
se află tinerii Gigei Anghel, Ni- 
colae Dorobanțu și Stelian Mor
cov. La celălalt pol se situează 
I. Vangheliei, Petroniu Androne. 
Emilian Cristian și Ion Dumitru. 
Evident, acest decalaj valoric se 
datorește anumitor cauze. Uncie, 
de ordin obiectiv, sînt legate de 
impasibilitatea participării .la nu
mărul sporit de ore de antrena
ment al unor sportivi obligați să 
fie prezenți la cursuri și exame-

ne. Altele, insă, trebuie căi 
modul cum se efectuează 
rile, în participarea activă 
știentă a luptătorilor la « 
mente, sporind substanția 
mul lor. Dar. timpul care 
rămas pină la prima mau 
fruntare este suficient pc 
efectua retușurile ce se 
Tehnicienii noștri — au d< 

atîtea rînduri — au cap 
a-i pregăti pc elevii lot 
ei să fie capabili să ci 
noi medalii la C.E. și, 
perspectivă, la J.O. di

Mihai TRA
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Campionate!? naționale de box

MECIURI ECHIL1BRZ

turneu prin 
verificării po-

pe plan 
ai lumii în 
aproape toate 
campionatelor

va fi găzdui
tă — vineri, simbătă și duminică

CAMPIONATE'COMPETIȚII
în Iugoslavia, între 7 și 15 iunie 1975. 
« „ZONELE" CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE COPII. întrecerile fa 
zei pe zonă a campionatului republi
can de copii vor avea loc între 31 
mai și 2 iunîe, în următoarele orașe: 
Tg. Mureș, Ploiești, Sibiu, Craiova 
(formațiile feminine), Brașov, lași, 
Zalău și Brăila (formațiile mascu
line).

BASCHET CAMPIONATUL EU
ROPEAN DE SENIORI. S-a stabitlt 
ca întrecerile grupei B a campiona
tului european de seniori să se dis
pute în orașele Giessen și Leverku
sen din R.F. Germania, între 12 și 25 
mai 1975. Capi de serie, echipele 
României și Franței. Primele două 
clasate se vor califica în grupa A a 
campionatului care se va desfășura

CĂLĂRIE CONCURS INTERNAȚIONAL LA NOVI SAD Un lot de călăreți 
români a participat la concursul internațional de la Novi Sad, reușind sa se 
numere printre fruntașii întrecerii. Astfel, Eugen lonescu cu Vals a cîștigat 
,,parcursul american", iar Cornel Olin cu Viteaz — proba de forță. De aseme 
nea, echipa noastră, formată din C. ilin, A. Stoica, Eug. lonescu, Gh. Nicolae 
s-a situat pe primul loc în ,,Memorialul Marka Sokica". • CONCURS INTER
NAȚIONAL LA SOFIA. Cornel Ilin, Aurelian Stoica, Eugen lonescu și Nicolae 
Gheorghe, însoțiți de antrenorul Petre 
ternațional de la Sofia, care va avea

CICLISM RUTIERII ROMANI E- 
VOLUEAZA PESTE HOTARE. în acev 
te zile, două selecționate de cicliști 
români evoluează peste hotare. între 
22 șl 26 mai, Ion Cosma, Castel 
Cîrje, Valentin Ilie, Nicolae Voican, 
Mircea Ramașcanu și Nicolae State 
participă la Vilnius (U.R.S.S.) ia o

MOTO CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK. întrerupt din cauza preliminariilor 
C.M., campionatul republican se roia duminică cu cea de-a doua etapă. între
cerile vor avea loc pe stadionul IMetalul din Capitală. Și-au anunțat partici
parea alergători din Sibiu, Arad și București.

POPICE TURNEUL ECHIPELOR
«jBUNAn HALLE. Formația masculină 
a oaspeților intilnește astăzi la Bucu
rești (pe arena din șoseaua tancu-

RUGBY BARAJUL PENTRU CALIFICARE IN DIVIZIA A. In urma încheierii
întrecerilor din cele patru serii ale diviziei B, pe primele locuri s-au
clasat Rapid București, Constructorul Buzău, Cimentul Medgidia șt Precizia Să- 
cele, care vor susține duminică în Capitală primele meciuri ale barajului peri 
tru calificare în Divizia A. • CAMPIONATUL DIVIZIEI A.-Comisia de compe
tiții a reanalizat cazul legat de meciul Chimia Năvodari — Agronomia Cluj, 
hotârînd să revină asupra deciziei inițiale. Partida a fost reprogramată, dar 
studenții clujeni nu s-au prezentat șî, astfel, Chimia a cîștigat cu 4-0 • CAM
PIONATUL DE JUNIORI. Șoimii Sibiu, „Unirea" lași, Șc. prof. P.T. C, Oradea și 
Lie. ind. marină Galați au terminat învingătoare in faza premergătoare a tur
neului final al campionatului republican de juniori, avind dreptul să participe 
la întrecerile decisive, care încep duminică în Capitală, alături de echipele 
bucureștene Șc. sp. 2, Grivița Roșie, C.S.S. șî de Farul Constanța • MECI 
INTrR*'jAȚIONAL. La Medgidia, echipa locală Cimentul a întîlnit Selecționata 
studențească a Olandei, de care a dispus cu 10-3 (6—3), după un joc plăcut 
în care gazdele s-au dovedit mai hotârîte in atac și apărare, (R. AVRAM - 
coresp.)
Șr-.. . TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE LA BRAȘOV. Cu trei 
runde înainte de sfîrșit, junioara so
vietică Maria Ciburdomidze conduce 
detașat, avînd un scor record: aVs 
puncte din 9 partidei Ea este vlrtua-

TENIS DE MASĂ concurs de___ ______ _ „„
Craiova a avut Ioc primul concurs de preselecțle pentru juniorii mici în vede
rea C.E. de juniori, programate la Boblingen (R.F. Germania), între 29 iulie 
și 4 august. Au luat parte 24 de jucători, dintre care 14 fete. Clasomentole pri
melor cinci locuri: fete: 1. Rodica Gagu (Șc. sp. Buzău), 2. Mihaela Sandu 
(Șc. sp. Craiova), 3. Gabriela Radar (Metalurgistul Cugirj, 4. Gabriela Dornic 
(Metalurgistul Cugir), 5. Luminița Bălescu (Minerul Brezoi); băieți: 1. E. Ber

ea (Universitatea Craiova). 2. S. Crișan (CSM Cluj), 3. I. Bohm (Sinteza Ora- 
u s . r> o j. . .. „ * D, Pali (Comerțul Tg. Mureș). N. DRA-

Andreianu vor participa la concursul- in- 
loc între 24 și 26 mai.

serie de curse de fond. Echipa este 
condusă de antrenorul Ștefan Lemân- 
droiu. Vineri, sîmbătă și duminică, Io 
Plsen (Cehoslovacia), o formație - 
alcătuită din V. Murineanu, G. Hia- 
nu, Alex. Sofronie și P. Cimpoieru 
- concurează la o competiție inter
națională de trei etape.

lui, începînd da la ora 15,30) pe di
vizionara Constructorul, iar sextetul 
feminin evoluează Io Giurgiu, în 
compania jucătoarelor de Io Cetatea.

lă cîștigătoare a concursului. Urmea
ză: Suzana Makai 5*/2 (din 9), Anett 
Michel și Margareta Teodorescu ă’/z 
(10), Gertrude Baumstarck, Corry Vro- 
eken și Borislava Borisova 5 
Ursula Wasnetsky 4% (9) etc.

SELECȚIE PENTRU C.E. DE JUNIORI. La

(9).

î

i

ÎN - PRIMA
CBAIOVA, pi 

După două zile

SEMIFIN

STUDENTELE-GIMNASTE SI AU DESEMNAT CAMPIOANELE
Timp dc două zile, la Cluj s-au 

desfășurat concursurile republi
cane de gimnastică sportivă și 
modernă, cu participarea gimnas
telor reprezentînd 9 cluburi spor
tive studențești. O participare 
care ni s-a părut cam săracă, 
ținînd seama de numărul mare 
de eentre universitare existente 
(21).

După cum era de așteptat, gim
nastica sportivă a fost dominată 
de reprezentanții Institutului de 
educație fizică și sport București. 
Iată clasamentul pe echipe : 1. 
I.E.F.S. (antrenor : asist, univ. 
Mircea Lisovschi) 162,00 p, 2. In-

stitutul pedagogic Oradea 155,70 p.
3. Universitatea Timișoara 150,25 p,
4. Politehnica Cluj 139,85 p. în 
clasamentul individual compus : 1. 
Gh. Iușan (I.E.F.S.) 55,75, 2. P. 
Szabo (I.E.F.S.), 53,50 p, 3. P. Măr- 
cuțiu (I. P. Oradea) 53,05 p. „Mo
derna", cu plusul ei de specta
culozitate, a atras, în ambele zile, 
numeroși spectatori care au a- 
plaudat cu căldură măiestria spor
tivelor.

La maestre, o excelentă impre
sie a lăsat Carmen Bucaciuc 
(Polit. București), exercițiul ei cu 
mingea smulgînd ropote de apla
uze. Punctajul obținut — 37,00 p.

Au urmat-o : Luminița Cizer (U- 
niv. Buc.) 36,60, Doina Semenov 
(Univ. Iași) 35,30. Iată și primele 
clasate la celelalte categorii : cat. 
I : Ileana Drăgulina (Polit. Buc.) 
34,80 ; cat. a Il-a ; Alice Răzvan 
(Univ. Iași) 25,45.

Proba de • ansamblu a fost do
minată net și câștigată de echipa 
Politehnica Buc. (antrenoare Gi- 
neta Stoenescu) cu 18,95, urmată 
de I. P. Constanța 17,30 p, Uni
versitatea Timișoara 16,95.

Nușo DEMIAN

DUBLA VICTORIE

SPORTUL DE MASA JUNIORI LA
(Urmare din pag. 1)

dea), 4. D. Badea (Șc. sp. Buzău), 5. 
GANOIU — coresp.
TIR „CUPA ȚARILOR LATINS

Șl GRECIEI". In acesta zilo, la Ove- 
rijse. lingă Bruxelles, sa desfășoară 
tradiționala competiția Internațională 
de tir, „Cupa țârilor latine și Gre
ciei". România este reprezentată de 
pușcașii: N. Rotaru, I. Olărescu, Șt. 
Cabon și pistolarii C. Ion, V,, Atana-

siu, D. luga, M. Roșea șî M. Teodor.
• MARELE PREMIU AL ----------------
BRNO”.
sîmbătă 
sportivii 
rinescu,
(talere) . .. _______ _ ________
C. Loghiade, V. Petrovan (skeet).

ORAȘULUI 
La competiție, programată 
și duminică, participă și 
români Șt. Popovici, A. Ma- 
T. Zaharescu, M. Ispasiu 
și Fi. Iurcenco, C. Pintilie,

tului județean de partid, benefi
ciind dc contribuția tuturor facto
rilor locali cu atribuții în acest 
domeniu : Consiliul județean al 
sindicatelor, Comitetul județean 
U.T.C., Consiliul județean al Or
ganizației Pionierilor, inspectoratul 
școlar județean, celelalte organi
zații de masă și obștești.

La sfîrșitul anului 1973, în ju
dețul Ilfov își desfășurau activita
tea 40 de comisii pe ramuri 
sport, 533 asociații sportive, 
secții pe ramuri de sport, 
tre care 223 afiliate Ia 
federații de specialitate, cuprin- 
zînd 6140 de sportivi, 254 de pro
fesori de educație fizică cu pregă
tim superioară, 123 de antrenori, 
530 de instructori și 480 de arbitri. 
Sint cifre elocvente care atestă, 
fără putință de tăgadă, potențialul 
sportiv în continuă creștere al ju
dețului Ilfov.

O preocupare deosebită s-a ma
nifestat față de acțiunile sportive 
de masă, creșterile înregistrate in 
această, privință fiind dintre cele 
mai importante. Astfel, numărul 
acțiunilor turistice, în rîndurile e- 
levilor, a crescut de la 530 în 1971 
(cu 45.000 participanți) la aproxi
mativ 1000 în 1973 (peste 60.000 
participanți). In întreprinderi și 
instituții prinde tot mai mult te
ren gimnastica la locul de muncă, 
au fost organizate numeroase în
treceri de cros, precum și alte com
petiții, în care au fost angrenați 
mii și mii de tineri din toate do
meniile dc activitate.

Participa nț ii la Conferință au 
relevat, însă, faptul că nu se pot 
declara mulțumiți asupra modului 
în care s-a acționat pentru înde
plinirea integrală a prevederilor 
Hotărîrii de partid. în acest sens, 
s-a subliniat RITMUL INEGAL 
DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNI
LOR PE TOT PARCURSUL ANU
LUI, lipsa de preocupare a unor 
asociații sportive pentru organiza
rea de întreceri sportive la nivelul 
atelierelor, secțiilor, sectoarelor, 
claselor și comunelor, insuficiența 
muncii educative, care a dus la 
înregistrarea de serioase abateri pe 
terenurile de sport și în afara lor. 
S-a arătat, dc asemenea, că SPOR
TUL DE . PERFORMANȚA — 
chiar și la unele ramuri cu tra
diție și condiții în județ — ESTE

de
360 

din- 
20

rAmas mult in urma cerin
țelor.

Printre cauzele care au contri
buit la menținerea acestor lipsuri 
și deficiențe a fost semnalat stilul 
de muncă uneori defectuos al 
membrilor C.J.E.F.S., ca și al or
ganelor în subordine, problemă a- 
supra căreia s-a oprit pc larg în 
intervenția sa tov. Gheorghe Ma
rinescu, președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport.

Pornind în cuvîntul său de la 
importanța majoră pe .care o are, 
în societatea noastră, activitatea de 
educație fizică și sport, tovarășul 
Constantin Dragan a subliniat cu 
claritate principalele direcții de 
acțiune, sarcinile de seamă ce re
vin factorilor răspunzători din ju
deț pentru ridicarea acestei acti
vități la un nivel superior, cores
punzător cerințelor Hotărîrii de 
partid.

Accentuind necesitatea creșterii 
eficienței sportului de masă ca re
zervor nesecat al performanței 
sportive, tovarășul general lt. Ma
rin Dragnea s-a referit în cuvîntul 
său asupra răspunderii sporite ce 
revine' profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor și instructorilor 
sportivi din județ în direcția îm
bunătățirii muncii lor de instruire 
și educare a tinerilor sportivi.

Conferința a ales apoi noul Con
siliu județean pentru educație fi
zică și ’ ‘
cestui 
din 15 
căruia 
nescu, 
dețean . __
te ; Romulus Cioacă — prim-vice- 
președinte ; Alexandru Lascu, vi
cepreședinte al Consiliului popu
lar județean, Ion Minea, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., Ilie Stan, secretar al Con
siliului județean al sindicatelor, 
Rada Mocanu, inspector general 
școlar, Toma Bordei, președintele 
Consiliului județean al Organiza
ției Pionierilor — vicepreședinți ; 
Mihai Constar.tinescu — secretar. 
Au fost, de așemenea, aleși dele
gații la Conferința pe țară a miș
cării sportive.

In încheierea lucrărilor, partici- 
panții la Conferință au adoptat cu 
entuziasm textul unei telegrame a-, 
dresate Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal.

La Budapesta s-a desfășurat 
recent întilnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele de ju
niori ale Ungariei și României. Ti
nerii sportivi •. români au repurtat 
un frumos succes, terminînd în
vingători atît pe echipe cît și la 
individual. Iată rezultatele : echi-

GALATI : CAMPIONATUL 
SPORTIVILOR NELEGITIMAȚI 

în scopul atragerii unui număr 
cît mai mare de tineri și vîrst- 
nici în activitatea competițională 
de masă, ~ 
sindicatelor 
campionatul 
mâți la 
volei, popice

Consiliul județean al 
Galați a organizat 

sportivilor nelegiti- 
următoarele discipline ■ 

și handbal.
1. FOSTEI,NICU

sport, precum și Biroul a- 
consiliu, care este format 
membri și din conducerea 

fac parte : Gheorghe Mari- 
secretar al Comitet
Ilfov al P.C.R. — prd^fdm-

BRAȘOV ; „TRACTORIADA
Organizată 

în cinstea Zilei Eliberării, 
toriada" cunoaște în anul celei 
de a XXX-a aniversări a acestei 
zile un interes deosebit. Astfel, în 
peste 20 de sectoare de muncă 
ale întreprinderii de tractoare 
din Brașov se alcătuiesc echipele 
reprezentative la atletism, șah, 
tenis de masă, popice, volei, hand
bal și fotbal. Startul se va da 
peste cîteva zile.

C. GRUIA

CLUJ : PRIETENII PĂDURII
Orientarea turistică 

unul dintre sporturile 
ale pionierilor clujeni, 
vadă în acest sens ne-a oferit-o 
faza municipală a „Cupei tinere
tului", care a reunit la Cheile 
Baciului 350 de fete și băieți. Cel 
mal ageri s-au dovedit a fi re
prezentanții Liceului „M. Emi-

de mai mulți ani, 
„Trac-

a devenit 
preferate 

Ultima do-

(prin telefoi 
_ . _ în care ■ s-au
mat meciurile eliminatorii, < 
natele republicane de box re 
juniorilor, disputate In sala : 
rilor din localitate, au ajuns 
semifinalelor. în prima reuni 
miercuri, juniorii mici de la 
riile 45 kg, 51 kg, 57 kg, G0, 
71 și 81 kg au luptat pentru 
carea in finalele competiției. : 
cial meciurile de la categorii 
au fost caracterizate de un e< 
evident, juriul găslndu-se des 
dificila situație» de a fi oblig 
desemneze un învingător și s> 
dreptățeaseă pe celălalt; Cîn< 
măm aceasta ne gîndim la p; 
I. Mirza (Galați) — A. Gh 
(Brăila). Gh. riorescn (Tîrgovi
M. Chiricuță (Viitorul Buc.) 
Mihai (C.S.Ș. Buc.) — T. Ruja
N. Toth (Reșița) — C. Tifu
(Gheorghe Gheorghiu-Dej), fi 
c^.scu (Craiova) — T>. Ilie (Pr 
Buc.), în care primii au primi 
zia de învingători. CELELAB7 
ZUBTATE : cat. pană : C. 
(Suceava) b.p. D. Tocii ț (O 
cat. ușoară : M. Neacșu (Bu< 
V. Siladi (Salonta). V. D&niță 
la) b.p. I. Andonio (Galați) 
mijlocie mică : V. Szllagl (Cl< 
I. Bădică (Buc.). T. Văleanu 
pulung Muscel) b.p. C. lorg 
cău) ; cat. semigrea : N. •
(Constanța) b.k.o, 2. Gh. Prot< 
șița), T. Pîrjol (Buc.) — un < 
excelent dotat pentru acest s 
b.ab. 2 I. Teancă nași).

A GIMNASTIK
BUDAPESTA

pc — România 261,35 ; U 
261,25 ; individual compus 
rin Copoiu (Rom.) 53,90, 
Janos (Ung.) 53.10, Kurt 
(Rom.) 52,95. în finalele pe 
rate Sorin Copoiu s-a 
mul la cal cu minere.
0 B M S S a 3 ■

clasa

■ ■

In orașul Cos- 
(jud. Argeș) a 
ființă asocia- 

sportivă „Șoi- 
aparținînd spi- 

locali-

teșii 
luat 
ția 
mii“, 
talului din 
tate. Cei peste 300 
de rnemjbri îșj vor 
amenaja, în 
de răgaz, un 
plex sportiv, 
va fi dat în 
ființă pînă la 
septembrie.

V. MORARI - 
8UVNA.'

orele 
rom- 
care 
tolo- 

15

Elevii profesorului Emil Popovici, de la 
Liceul teoretic din 
Copșa Mică, au ob
ținut primele succe
se, ajungînd în fina
la pe țară a „Cro

sului tineretului"Foto : V. CÎRDEI
nescu" si ai școlilor
5, 9 și 7.

HL

general

N. OEM]

SIBIU: TERENURILE 
DE SPORT — BITUMINy

Școlile 
Sibiu au

generale și liceele 
amenajat, prin r

• La Vaslui, se află în construcție un 
Pină în prezent s-au efectuat lucrări de 
loare de un milion lei.

modern complex sp 
muncă patriotică îr

M. MO'



ebuie căutate în 
ictuează pregăti- 
a activă și eon
ilor la antrena- 
îubstanțial volu- 
pul care a mai 
•ima mare con- 
icient pentru a 

ce se impun.
— au dovedit-o
- au capacitatea 
elevii lor, astfel 
sili să cucereas-
C.E. și, privind
J.O. din 1976.

«țihai TRANCA

de box juniori

H1L19RATE

rin telefon! — 
care s-au consu- 
natorli, camplo- 
ie Dos rezervate 

In sala Sportu- 
au ajuns în faza 
inia reuniune de 
Ici <le la catego- 
57 kg, 60,500 kg, 
lat pentru califi- 
upetițiel. In spe- 
i categoriile mici 
! do Un echilibru 
tdu-se deseori în 
a fi obligat să 
gător și să-l ne- 
ălalU Cînd afir- 
idim la partidele 

A. Gliiorghiu 
•n (Tlrgovlșle) — 
rul Buc.), St. 
t- T. Ruja (Cluj).

C. Tismănaru 
u-De;i), Fi. Grc- 
p. Iile (Progresul 
n au primit deci- 
t-KLFJ.AI.TE RE- 
uiă ; C. Cănilor 
[roctiț (Oradea): 
lacșu (Buc.) b.p. 
[V. Dănlță (Brăi- 
I (Galați) : cat. 
feilagl (Cluj) b.p. 
I Văleanu (Ctm- 
■ C. lorga (Ba- 
I : N. Grig orc 
Ich. Protea (Re- 
I) — un element 
E acest sport — 
Eși).

TILOR
A
61,35 ; Ungaria 
poinpus — So-

53,90. Sziron
Kurt Szilier 

palele pe apa- 
clasat pri-l-a

pe.
■ SI S ■

CUPEI ROMÂNIEI
Semifinalele

SE PRECONIZEAZĂ
PENTRU MECIUL

CU GRECIA?
Politehnica Timișoara—Steaua

10 (O-O)
JIUL - C S. Rm. VÎLCEA

CE ECHIPA

I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(l-l)
După doi ani Jiul revine, deci în 

finala „Cupei României !“ Dar suc
cesul său de ieri, de pe stadionul 
bucureștean Republicii, s-a conturat 
greu, după foarte multe emoții, 
pentru că deținătoarea trofeului, 
echipa vîlceană, nu renunțase nici 
ea la orgoliu și iluzii. E drept. C. S„ 
Hm. Vîlcea — formație angajată și 
în lupta pentru promovare in prima 
divizie — n-a mal avut nervul și 
vigoarea din „marile sale partide" 
din Cupă, din ultimii doi ani. Dar 
nu-i mai puțin adevărat eă formația 
lut Gh. Nuțescu și D. Anescu a fost 
lipsită și de șansa, mai ales in acel 
„sfert de oră» foarte bun de la 
începutul reprizei secunde și lis fi
nal, cînd apărătorii Jiului s-au „ju
cat- prematur cu cîteva baloane în 
propriul careu. Atunci, în final, 
foarte mulțl din cel peste 10 000 de 
spectatori doreau măcar prelungiri 
pentru echipa vîlceană. și pentru 
spectaculosul unei semifinale cam 
sărace, șl pentru neșansa Diviziona
rei B din acest meci. Dar, și atunci, 
în ultimele cinci minute, după ce 
fundașul Cinci a șutat puțin pe 
lingă bară, Ilaidu și-a croit cu mă
iestrie un culoar frumos, ilar șutul 
său a trecut milimetric — cum se 
spune — pe lingă poartă. Vrind, 
nevrind, ne-am amintit, în acele cli
pe și de ratarea imensă a lui Ior- 
dache (min. 47) care de la numai 8 
m, singur a tras mult peste poarta 
in care I. Gabriel încremenise ; 
ne-am amintit șl de șutul lui Du- 
mitrlu II (min. 51) care putea în
semna și el deschiderea scorului, 
dacă mingea n-ar fi ocolit de puțin 
poarta minerilor rămasă fără gar
dă. Vîlcenii, însă, n-au înscris în 
nici una din acele faze bune, ceea 
ce ne obligă să recunoaștem, impli
cit, și plusul de maturitate al echi
pei antrenate de Traian Ivănescu.

Sigur, experiența superioară a Jiu
lui s-a relevat supărător de rar pen
tru o formație din eșalonul de eli
tă. Dar Jiul a apărut in joc exact

atunci cînd trebuia, 
să, și așa a intrat 
în plină dominare 
MIN. 62, PE UN 
acest talentat jucător care este 
MULȚESCU l-a deschis excelent p® 
Roznai» atacantul din Valea Jiului a 
țîșnit foarte frumos printre „cen
trali" adverși șj, cu un șut plasat 
de la circa 12 m a deschis scorul. 
Golul avea să schimbe psihologia 
jocului; dar deși Mulțescu mai reu
șește cîteva deschideri ideale, mine
rii nu se aleg decît cu o mare ra
tare (Roznai în min. 80), ceea ca
— să recunoaștem — este destul de 
puțin pentru o echipă de rang su
perior.

Despre prima repriză n-am spus 
mai nimic pentru că, efectiv, nu 
prea avem ce să spunem. A fost o 
repriză obositor de slabă, 
loare, fără șuturi la poartă, 
multe obstrucții. Noroc cu 
secundă, care a mai salvat 
cît spectacolul...

Arbitrul bucureștean GIL 
NA, ajutat la linie de concîtadinil 
săi Mihai Cruțcscu (foarte bine) și 
A. Munich (cu unele greșeli) a con
dus corect următoarele formații :

JIUL-: I. GABRIEL — Nițu, Ton
es, STOCKER, DodU — AL. NA- 
GHI, Libardi, MULȚESCU — Suciu, 
Roznai, Stoichiță (min. 58 G. STAN).

C. S. RM. VÎLCEA : Stana — CIN- 
CA, Ciobanu, Pintilie, LEPADATU
— Haidu, DUMITRIU H (min. 70 
Bortz). IONESCU — C. NLCOLAE 
(m.Ln. 70 Moldovan), Orovitz, Iorda- 
che.

ajutat și de șan- 
In finală. Adică, 
a vHcenilor, IN 

CONTRAATAC.
care

fără va- 
dar cu 

repriza 
cît de
I.I MO-

SIBIU, 22 Jprîn telefon). — Cu toată 
amenințarea ploii (care, din fericire, s-a 
declanșat doar odată cu ultimul fluier all 
arbitrului) peste 15DCO de spectatorii, cu 
mult peste capacitatea reală a stadionu
lui ,,Șoimii", au ținut sâ asiste la a- 
ceasta partidă. începutul s-a fost favora
bil Stelei, pentru câ, în min. 7, Dumitra 
l-a angajat pe Nâstase, acesta a făcut 
cîțiva pași in adîncîme, ți a deschis sco
rul. Golul însă, după părerea noastră, ca 
și a unui stadion întreg, trebuia invalidat, 
intru cit în momentul cînd I s-a pasat ba
lonul, Nâstase se afla în ofsaid, cu cei 
puțin doi pași în spatele ultimului fun
daș af timișorenilor. Tuțierul I. Baneiu 
(Sibiu), neatent probabil, nu a semna
lat nimic, iar arbitrul de centru, Mircea 
Rotaru (lăți), aflat departe de fază, nu 
a intervenit ți jocul s-a reluat de la 
centru. Au avut loc și cîteva nedorite bus
culade în urma cărora Arnâutu primește 
un „cartonaș galben0. (Ulterior țl So
meș și Mehedințu vor primi ,,cartonașe 
galbene"). Indirjită de acest gol, Poli
tehnica se angajează mai mult la joc, 
Surdan, care va fi de departe cel mai 
bun jucător do pe teren, este pur șl 
simplu inepuizabil, fâcînd legătura între 
apărarea și atacul echipei sale. Și, ast
fel, în minutele următoare notăm su
turile consecutive ale Iul La ța și Mehe
dințu (de două ori), în timp ce Dașcu, 
deși se află în poziție excelentă, în 
min. 22, nu șuteazâ și preferă sâ paseze 
balonul. . • Impulsionată de Dumitru, 
Steaua încearcă să lege jocul, dar tot stu
denții sînt cei core acționează mai ho- 
târît și egalează în min. 27 : Pâltinițan 
șuteazâ foarte puternic la poartă ți Sma
randache trimite în corner ; Mioc execută 
lovitura, înalt, în fața porții, unde Ar- 
năutu sa înalță ți înscrie cu capul, la

min- 49 notam o excelenta ocazie irosită 
do Năstase,

Imediat după pauză, Jivan e pus la 
grea încercare ds Ion Ion șî lordânescu. 
tot Steaua are inițiativa fi în partea de 
mijloc a reprizei, etnd din nou lordânescu 
este foarte aproape de goi (min. 66). In- 
tr-adevâr, se pâroa că Politehnica „a mal 
stins motoarele0. Dar Jivan îți dovedește 
calitățile și reușește sâ facâ fațâ. O ex
celenta inspirație a antrenorului Ion 
lonescu îl trimite în teren pe Pîrvu. Acest 
jucător ale câruî intenții le bânuleștl 
foarte greu, reușește a! doilea gol ai Po
litehnicii, în min. 84; Lața executa înșe
lător o loviturii libera din apropierea 
careului de 16 m, mingea atinge un ju
cător din zidul defectuos alcătuit de 
Steaua și ajunge la Pînru, care, demar
cate mai face cîțiva pași și înscrie pa 
lingă Sordache. Abia repusă de la centru 
mingea este degajata lung din jumâtatea 
de teren a Politehnicii, Same? încearcă 
sâ îndepărteze pericolul, dar trimite min
gea. . . în picioarele lui Surdan. Dașcu 
e aproape, apărarea Stelei este specta
toare, urmează un „un-doi", lordache iese 
din poartă și Dașcu intră cu mingea în 
gol : 3-1.

Arbitrul Mircea Rotaru (lași) a fost de
seori neatent în prima repriză, dar a 
condus excelent după pauzâ.

POLITEHNICA : JIVAN (mîn. 86 Cato- 
na) — Mioc, PĂLTINIȘAN, Arnâutu, Ma
yer — SURDAN, Mehedinții, LATA — 
DAȘCU, Bojin, Covalcic (min. 74 PÎRVU).

STEAUA î lordache - SATMAREANU, 
Smarandache, Sameț, N. lonescu — DU
MITRU. Dumîtrlu IV — Aelene» (mîn. 61 
Tâtaru), Nâstase, lordânescu, ION ION.

Mircea TUDORAN

a

ȘTIRI
» CUPA BALCANICA INTERCLU- 

BURI. După înlîlnirea Bolu (Turcia) 
— Akademic Sofia, disputată la 15 
mai și încheiată cu victoria echipei 
bulgare cu scorul de 2—1, au mal 
rămas de disputat două meciuri 
(miercuri 29 mai) : Partizan Tirana — 
Larissa (Grecia), (condus la centru 
de compatriotul nostru V. pădurea- 
nu) și S.C. Bacău — Bolu.
• ARBITRII INTILNIRH ROMA

NIA — GRECIA. Este vorba de o 
brigadă din Turcia, avîndu-1 la cen
tru pe Ziya Turkdogean. Colabora
torii săi la tușă : Ala Bahri și Taiat 
Tokat.

e ORA DE ÎNCEPERE A ETAPEI 
A XXX-A (DUMINICA 26 MAI). Me
ciurile etapei de duminică din cadrul 
Diviziei A vor începe la orele 17,30.

Mircea M. IONESCU

0 ETAPA CU „PROBLEME"
• 10 ! Aceasta este nota pe care 

Cornel Drăgușin, observator fede
ral la meciul C.F.R. Cluj — Uni
versitatea Craiova, o acordă lui 
Moldovan, portarul echipei gazdă. 
Cei care au urmărit meciul la te
levizor îl acordă, probabil, tot 
premiul I lui Moldovan pentru 
intervențiile sale salvatoare din 
acest joc. Cu 9 este notat Moga, 
autorul celor două goluri, dintre 
care ultimul realizat printr-o exe
cuție tehnică remarcabilă. In 
schimb, in „catalogul" craiovenîlor 
întilnim. în majoritatea cazurilor, 
note mici, printre care și doi de 
„4“ (Oblemenco și Bălan).

• Arbitrajul lui 
Pirvu este notat cu 7, 
ția că acesta „a făcui 
prccierea justă a legii 
și a tolerat unele acte 
plină, la sfîrșitul primei reprize".

și opinia 
eolaboira- 
în unele 

de linie : 
general. 

S-au aflat 
a mizei si 
fost foarte 
este păre- 

partidei, în 
întrebarea :

• Dacă arbitrajul lui 
n-a influențat însă nici 
întîlnirii, nici desfășurarea jocului, 
iată că unui alt arbitru cu.„ fir
mă, lui Otto Andcrco, i se repro
șează de către observatorul fede
ral, Mihai Tănăsescu, denaturarea 
rezultatului meciului Steaua — 
Universitatea Cluj : „Otto Anderco 
a arbitrat slab, influențind 
rezultatul, prin neacordarea 
penalty clar pentru Steaua 
cordarea unuia discutabil 
Universitatea".

O observație 
raportul lui 
„Steaua și-a
punct, prin dorința 
golgeter pe Năstase 
prin căutarea în orice condițiuni 
a acestuia, ..care a ratat. cel pu
țin două ocazii clare de gol").

• Ratările lui Năstase au cân
tărit mai greu decît greșelile de 
arbitraj, intr-un meci pe care 
Steaua putea să-1 cîștige la două- 
trei puncte diferență. Și atunci, 
de ce — cum arată Otto Anderco

de la Steaua 
pus 

„Cîți 
uitat 

puțin

Al. Pîrvu 
rezultatul

direct 
unui 

și a- 
pentru

Alexandru 
cu explica- 
erori în a- 
avantajului 
de indisci-

interesantă în 
Mihai Tănăsescu : 
tăiat singură un 

de a-1 face 
(n.n. deci,

Pronoexpres cișligurilc

tragerii speciale din

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Dar. să ascultăm 
arbitrului, privitoare la 
rea (sau necolaborarea 
momente) cu arbitrii 
„Colaborarea a fost, în 
bună. Arbitrii de linie i 
sub tensiunea jocului, 
a tribunelor, clar au 
corecți". Dacă aceasta 
rea conducătorului 
mod firesc se ridică 
de ce, în cîteva rînduri, semna
lizările {ușierilor aiu fost ignorate ?

• Observator la meciul Dinamo 
— C.S.M. Reșița, Valentin Stăoes- 
cu arată că arbitrul Mircea Rotaru 
n-a acordat o lovitură de la 11 
metri, în prima repriză, pentru 
Dinamo, la un fault clar în careu. 
Știm că una dintre cele mai grele 
probleme dintr-un meci, este a- 
ceasta, a aprecierii dacă trebuie 
sau nu trebuie acordat un penalty. 
Dar tocmai pentru acest lucru 
(printre altele) există arbitrul pe 
teren. Iar unul din atributele a- 
cestuia este curajul și nicidecum 
fuga de răspundere.

• Mult mai dificile, partidele 
de la Ploiești și Iași au fost bine 
conduse de Gabriel Blau și, res
pectiv, Constantin Petrea, notați, 
de altfel, cu 9 de către observato
rii federali (Gh. Prodea și Eugen 
Baneiu). Cit privește rezultatul 
meciului dintre Petrolul și A.S.A., 
față de desfășurarea jocului, Gh. 
Prodea este de părere 
traiul a pierdut un 
A.S.A.

că nu Pe- 
punct, ci...

generale nr.

f. DEMIAN

IURILE 
iUMINATE

liceele din 
prin munca

plex sportiv, 
iotieă în va-

M. MOGA

patriotică a elevilor și cadrelor 
didactice, diverse „dreptunghiuri** 
de sport, pe care au loc lecțiile 
de educație fizică în aer liber și 
diferite concursuri. Pentru ca 
spațiile destinate sportului să 
poată fi folosite și pe vreme ne
favorabilă, s-a luat lăudabila ini
țiativă ca ele să fie bituminate. 
Pînă la sfîrșitul anului, toate te
renurile de sport din peste 30 de 
unități de învățămînt vor fi a- 
menajate în acest fel

I. CARMEN

— unii jucători de la I 
(Smarandache, Tătaru) i-au 
arbitrului stupida întrebare : 
bani ți-au dat ăia și au 
că, poate, vina lor este cel 
egală cu a conducătorului jocului, 
dacă rezultatul n-a fost cel aștep
tat ?...

DUMINICA IN CAPITALA
Stadionul 23 August, ora 17.30 : 

Sportul studențesc — Rapid (Divizia 
A) ; ora 19,15 : Steaua — Dinamo 
(Divizia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 9 : Spor
tul studențesc — Rapid (tineret-re- 
zerve) ;

Stadionul Steaua, ora 9 : Steaua — 
Dinamo (tlneret-rezerve) ;

Stadionul Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Minerul Motru (Divizia B) ;

Terenul Triumf, ora 11 : Triumf — 
Voința (Divizia C) ;

Terenul Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Flacăra roșie (Divizia C) ;

Terenul Sirena, ora H Sirena — 
Azotul Slobozia (Divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 11 : Laromet 
— Olimpia Giurgiu (Divizia C).

12 mai 1974

Jack BERAR1U

Săptămîna viitoare, miercuri, 
reprezentativa noastră va apă
rea pentru prima oară, în se- 
zonul actual, în fața propri
ilor spectatori, întîlnind se
lecționata Greciei, una dintre 
tradiționalele partenere de în
trecere ale unsprezecelui nos
tru național. Vă reamintim că 
ultima confruntare dintre cele 
două selecționate a avut loc 
tot la București, în noiembrie 
1969, și a dat naștere unei 
lupte foarte echilibrate în
cheiată cu un rezultat de e- 
galitate : 1—1.

Acum, reprezentativa Greciei 
ne vizitează din nou. Nu va 
fi un meci ușor, dată fiind 
forma și rezultatele din ul
tima perioadă de timp a re
prezentativei Greciei care a 
jucat și ea cu campionii mon
diali, în Brazilia, obținînd un 
scor alb. Pentru selecționata 
noastră meciul ar trebui să 
reprezinte o confirmare a po
sibilei formule pentru sezo
nul de toamnă și partida așa 
de importantă cu reprezenta
tiva Danemarcei. Antrenorul 
Valentin Stănescu afirma că 
dorește să mențină, în cea 
mai mare parte, formula din 
turneul sud-american. Singura 
lirobabilă _ 6chimbaire preconi
zată va fi retitularizarea lui 
Dumitru. După cum, indispo
nibilitatea lui Marcu poate a- 
trage — de asemenea — o a 
doua modificare. S-ar merge, 
așadar, spre formula : lor- 
gulescu — Anghelini, Anto
nescu, Sameș, Cristache — 
Dumitru, Dinu, Iordănescu — 
Troi, Kun, Lucescu. Probabilii 
convocați, în completarea lo
tului, ar fi ___ _____ , Z.
Sandu, Dudu Georgescu, Bel- 
dcanu, Dumitraclie. Notăm, 
deci, apariția — printre selec- 
ționabili — a fundașului cen
tral dinamovist G. Sandu, re
zultat al comportărilor lui 
constant, bune. Rămîne de vă
zut însă în ce măsură Cris
tache va putea fi titularizat, 
deoarece el nu a mai apărut 
în formația sa de club, ele
ment deloc neglijabil. După 
cum Troi, accidentat dumi
nică la Iași, nu prezintă ga
ranția că se va reface pînă 
duminică, spre a juca în cam
pionat și a se prezenta la 
convocarea selecționabililor. 
Clarificările vor veni în cursul 
zlei de mîine cînd, în cadrul 
reuniunii Biroului federal, se 
va da formă definitivă lotului 
ce va fi convocat.

Partida de miercuri va be
neficia de o „deschidere» in
teresantă : lotul nostru repre
zentativ de tineret (pînă Ia 23 
de ani) — care va participa 
la importanta probă a Balca
niadei în luna viitoare, com
petiție găzduită de țara noas
tră — va întilni formația bra
ziliană Galicia. Un bun pri
lej pentru o „inventariere" a 
situaței de către antrenorii 
acestui lot, C. Drăgușin și I. 
Nunweiller.

Răducanu, G.

PORNIND DE LA O SCRISOARE

ANONIMATUL DEPRIMANT...
Calificatele pentru turneul final al ..Criteriului școlilor sportive**

S-a consumat, nu de mult, faza 
de zonă a celei de a 5-a ediții, a 
„Criteriului școlilor sportive", re
zervată echipelor de fotbal. în 
urma unor dispute dîrze, pasio
nante. și-au cîștigat dreptul de a 
participa ia turneul final al com
petiției — care va fi organizat la 
Bacău, între 3 și 20 iulie — ur-

Azi este ultima zi pentru procurarea
biletelor la Loteria in obiecte

din 25 mai 1974

EXTRAGEREA I : categoria 1 : 
1 variantă a 100.009 lei ; cat. 2 : 
2,60 a 24.348 lei ; cat. 3 : 11,30 a 
5.602 Ici ; cat. 4 : 37,40 a 1.693 Ici ; 
cat. 5 : 103,40 a 612 lei ; cat. 6 : 
3.948,40 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 39.142 let EXTRAGE
REA a Il-a : categoria A : 1 va
riantă (10°/0) a 80.367 lei ; cat. B : 
11,25 a 4.929 lei ; 
936 lei ; cat. D : I 
Cat. E : 138,50 a 
2.995,95 a 40 lei. 
variante a cîte

IVI , VClV. JL* . 
; cat. C : 59,25 a 
2.530,55 a 60 lei ; 
200 lei ; cat. F : 
— Cat. G : 4,80 
un autoturism

lei) :Moskvicl 408'412 (59.500
Cat. H : 13 excursii m R.D. Ger
mană (3.000 lei) ; cat. I : 106,75 a 
1.000 lei ; cat. J : 238,40 a 100 lei ; 
Cat. N : 2,30 variante a cite un 
autoturism . .....................
lei) ; cat.
locuri în
(12.000 lei)
în R.D. Germană (3.000 lei) : cat. 
R : 61,20 a 1.000 lei ; cat. S : 110 30 
a 500 lei ; cat. T : 218,33 a 100 
lei ; cat. U : 4.885,95 a 40 lei.

Moskvici 408/412 (59.500 
O : 5,70 excursii de 2 
Elveția sau Austria 

; cat. P : 23,40 excursii

PRONOSPORT 
concursului 
tegoria I : 
riante 10’/o 
a Il-a : (12 
a 2.605 lei ; categoria a IlI-a (11 
rezultate) 612,10 variante a 324 lei.
NUMERELE EXTRASE I,A TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 22 MAI 1974

Fond general do cîȘtlguri ; 1 099 716 
lei. din care 99 657 toi report.

Extragerea I : 31 8 16 1 44 20
Extragerea a Il-a : 22 41 45 4 5

Cîștigurile 
din 19 mai 1974. Ca- 
(13 rezultate) 10 va- 
a 11.005 lei ; categoria 
rezultate) 50,70 variante

mătoarele formații : Șc. sp. „Glo
ria" Arad. Șc. sp. Petroșani, Șc. 
sp. „Brașovia" Brașov, Șc. sp. 8 
București, Șc. sp. Călărași, Eiceul 
de educație fizică Bacău, Șc. sp. 
Caransebeș, Șc. sp. Mediaș, Șc. sp. 
Tg. Mureș. Șe. sp. Alexandria saa 
Eiceul „M. Viteazul" București.

Despre modul cum a fost orga
nizată „zona Moldova" a acestei 
întreceri ne-a -scris unul din înso
țitorii reprezentativei băcăuane la 
Caza preliminară a „Criteriului", 
P. Jean : „în Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, unde s-au intîlnit echi
pele din Iași, Tecuci. Dorohoi, Pia- 
tra-Neamț, Bacău și reprezentanta 
școlii din localitate, nu s-a făcut 
nici un efort din partea organiza
torilor pentru popularizarea com
petiției, pentru crearea de condiții 
bune desfășurării meciurilor. A 
fost un anonimat total, deprimant. 
Nici un antrenor din 
deranjat să asiste la 
nerilor jucători. De 
tita nepăsare ?“

„Povestea" relatată
loc... originală, ci o copie fidelă a. 
multor altora. Pentru că, din pă
cate. anonimatul deprimant conti
nuă să însoțească aproape toate 
competițiile rezervate copiilor șl 
îumoritor. ^'nă cînd ? Greu de 
spus 1 (L. D.).

oraș nu 
evoluțiile 
ce, oare,

nu este dc-

i



FORMULĂ DE CAMPIONAT IZBUTITĂ,

Au trecut mutțî ani de cînd campionatele republicane de baschet (ne referim îndeosebi la cel feminin) s-au bucurat de atîta interes ca cele recent încheiate. Despărțirea participantelor îh două grupe valorice (după primul tur) și continuarea întrecerii în condițiile permanenței meciurilor echilibrate, ca influențe în clasamente, faptul că formațiile s-au întîlnit de multe ori (de pildă, s-au disputat de cite cinci ori partidele Dinamo —• Steaua la băieți și Politehnica — I.E.F.S. ia fete), precum și prelungirea activității competiționale pînă la aproape șapte luni, toate acestea sînt argumente care subliniază reușita noii formule a competiției. în mod firesc, fiind aplicată pentru prima dată, ea are și lacune și, în acest sens, ne-am exprimat deja opinia (la terminarea campionatului feminin) că jocurile grupei 7—12 se întind pe o durată exagerat de mare ți sînt prea costisitoare în raport cu valoarea echipelor, atractivitaten meciurilor și scopul lor (desemnarea celor care retrogradează).în esență, însă, apreciem eă noua formulă favorizează progresul baschetului, creează un stimulent pentru echipe și pentru spectatori, obligă la o pregătire mai susținută.Acum, echipele au intrat Iu* tr-o vacanță diția ca ea să că, antrenorii uite că baza nat trebuie pusă în timpul verii, singurul sezon din activitatea baschetului care oferă răgaz suficient pentru îmbunătățirea pregătirii fizice (de care baschetba- liștii au multă nevoie), corectarea și completarea cunoștințelor tehnice, pregătirea aplicării jocului

binevenită, cu con- aibă o limită. Adi- și jucătorii să nu viitorului campio-

LUPTĂTORII NOȘTRI ASPIRĂ LA NOI LO
FRUNTAȘEa IN IERARHIA MONDIALA

agresiv în apărare și rapid -în a- tac, elemente care pot suplini handicapul de talie și gabarit ai reprezentanților țării noastre în întâlnirile internaționale. Dacă îjti lunile de vară antrenamentele vor decurge la nivelul solicitărilor jocului modern, dacă se va înțelege că numai prin muncă intensă și serioasă baschetul românesc poate ieși din anonimat, debutul în ediția a 26-a a campionatelor va fi făcut — în toamnă — cu „motoarele în plin" (e- vitîndu-se etapele de acomodare). Și, în plus, referitor la acest ul-

tim capitol, sîntem convinși că normele de control (mai exigente decît cele din primăvara acestui an și anunțate din vreme) vor fi un stimulent convingător, iar turneele estivale ționale în unele vincie, dar — din te rar organizatevor constitui excelente mijloace de testare după antrenamente și de reîntâlnire cu competiția pro- priu-zisă.

amicale (tradi- orașe din pro- păcate — foar- și în Capitală)
D. STÂNCULESCU

PROGRAM ATRACTIV LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNĂ

ROMANIA ARGENTINA (seniori),
„CUPA FEDERAȚIEI- (senioare)

Două atractive întreceri interna
ționale captează — săptămîna a- 
ceasta — interesul iubitorilor bas
chetului din tara noastră : dublul 
meci masculin România — Argen
tina și turneul feminin „Cupa fe
derației", la caro participă repre
zentativele Iugoslaviei, Ungariei, 
R.D. Germane și României.

Jocurile România — Argentina 
vor avea loc sîmbătă — la ora 17 
•— în sala Florcasca și duminică 
— la ora 11 — în Sala sporturilor 
din Pitești. Sportivii argentinieni, 
care efectuează un turneu prin 
Europa în scopul verificării po
tențialului înaintea campionatului 
mondial din Porto Rico, se bucură 
de un frumos prestigiu 
mondial (campioni ’ 
1950,. calificați la 
turneele finale ale 
mondiale).

„Cupa federației"

—- dc Sala sporturilor din Iași 
va constitui un bun prilej de tes
tare a pregătirilor efectuate în 
vederea campionatului eupropean 
din Italia. Programul j 
vineri, de la ora 18 : Ungaria — 
Iugoslavia, România — R.D. Ger
mană ; sîmbătă. de Ia ora 18 : 
Ungaria — R.D. Germană. Româ
nia — Iugoslavia ; duminică, de la 
ora 10 : R.D. Germană — Iugo
slavia, România — Ungaria.

și

jocurilor :

Una dintre disciplinele care au 
adus sportului românesc multe sa
tisfacții în marile competiții inter
naționale și de la care se așteap
tă, în continuare, rezultate de 
prestigiu este sportul luptelor. în 
acest an, luptătorii noștri fruntași 
(ambele stiluri) vor lua startul în 
campionatele europene * (Madrid, 
19—26 iunie) și mondiale (în toam
nă), ambele competiții constituind 
importante etape de verificare în 
cadrul ciclului de pregătire pen
tru J.O. din 1976.

Acum, cînd de ziua începerii 
campionatelor europene ne mai 
desparte mai- puțin de o lună, o 
scurtă analiză a comportării spor
tivilor fruntași în competițiile in
terne și internaționale la care au 
luat parte este binevenită. De alt
fel, problema 
obiectul discuțiilor ultimei 
a biroului federal.

Componenții lotului de 
romane au participat in 
luni ale anului la șapte turnee in
ternaționale. La aceste competiții 
au fost rulați 24 de sportivi. Cele, 
mai multe starturi au luat Nicu 
Gingă (6). Constantin Alexandru 
(5), Nicolae Martinescu (5), Ion 
Păun (5). Ion Dulică și Victor Do
lipschi (cite 3). Cele mai bune re
zultate le-au obținut N. Gingă (4 
locuri 1, 1 loc 2 și un 
I. Păun (3 locuri 1 și un 
C. Alexandru (3 locuri 1), 
lică (2 locuri 1 și un 
și N. Martinescu (2 locuri 1. un 
loc 2 și un loc 3).

Firește, în aprecierea acestor 
succese s-a ținut seama de gra
dul de dificultate al competițiilor. 
De altfel, sportivii notați mai sus

a constituit și 
ședințe

greco- 
primeJe

loc 3), 
loc 2),
I. Bu
lon 2),

au fost singurii care și-au înde
plinit obiectivele stabilite pentru 
această perioadă. Tinerii nou in
troduși în lotul național de seniori 
(Alexandru. Gingă, Dulică) se 
află- într-un îmbucurător proces 
de maturizare sportivă, perfor
mantele lor situîndu-se pe o linie 
ascendentă. Dar, nu aceasta este 
situația cu toți luptătorii ce se 
găsesc în vederile selecționerilor. 
De pildă. Victor Dolipschi se află 
într-un regretabil regres. Nici 
performantele (și valoarea) altor 
sportivi fruntași (Staieu Olteana. 
Eugen Hupcă, Adrian Popa și 
Ghcorghe Ciobotaru), n-au crescut 
pe măsura așteptărilor și a con
dițiilor de pregătire.

Refcrindu-se .la practicant» ce
luilalt stil — libere — trebuie să 
spunem că numărul lor de star
turi în concursuri internaționale a 
fost mai mic decît al celor de la 
greeo-romane. 
firește, 
sînt și 
Arapu, 
Șimon 
constant bună, 
rantele antrenorilor pentru viitoa
rele confruntări internaționale. De 
asemenea, într-un .evident progres 
se află tinerii Gigei Anghel, Ni- 
colae Dorohanțu și Slelian Mor- 
eov. La celălalt pol se situează 
I. Vangheliei. Petroniu Androne. 
Emilian Cristian și Ion Dumitru. 
Evident, acest decalaj valoric se 
datorește anumitor cauze. Unele, 
de ordin obiectiv, sînt legate de 
imposibilitatea participării .la nu
mărul sporit de ore de antrena
ment al unor sportivi obligati să 
fie prezenți la cursuri și exame-

în aceste condiții, 
posibilitățile de apreciere 

ele mai reduse. Totuși, Ion 
Vasile Iorga și Ladislati 

au arătat o formă sportivă 
îndreptățind spe-

STUDENTELE-GIMNASTE SI AU DESEMNAT CAMPIOANELE
pe plan 

ai lumii în 
aproape toate 
campionatelor

va fi găzdui
tă — vineri, sîmbătă și duminică

CAMPIONATE •COMPETIȚII
în Iugoslavia, între 7 și 15 iunie 1975. 
• „ZONELE" CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE COPII. întrecerile fa
zei pe zonă a campionatului republi
can de copii vor avea loc între 31 
mai și 2 iunie. în următoarele orașe. 
Tg. Mureș, Ploiești, Sibiu, Craiova 
(formațiile feminine), Brașov, lași, 
Zalău și Brăila (formațiile mascu- 
I i ne),

Timp de două zile, la Cluj s-au 
desfășurat concursurile republi
cane de gimnastică sportivă și 
modernă, cu participarea gimnas
telor reprezentând 9 .cluburi spor
tive studențești. O participare 
care ni s-a părut cam săracă, 
ținînd seama de numărul mare 
de centre universitare existente 
(21).

După cum era de așteptat, gim
nastica sportivă a fost dominată 
de reprezentanții Institutului de 
educație fizică și sport București. 
Iată clasamentul pe echipe : 1. 
I.E.F.S. (antrenor : asist, univ. 
Mircea Lisovschi) 162,00 p, 2. In-

stitutul pedagogic Oradea 155,70 p.
3. Universitatea Timișoara 150,25 p,
4. Politehnica Cluj 139,85 p. în 
clasamentul individual compus ; 1. 
Gh. Iusan (I.E.F.S.) 55,75, 2. P. 
Szabo (I.E.F.S.), 53,50 p, 3. P. Măr- 
cuțiu (I. P. Oradea) 53,05 p. „Mo
derna", cu plusul ei de specta
culozitate, a atras, în ambele zile, 
numeroși spectatori care au a- 
plaudat cu căldură măiestria spor
tivelor.

La maestre, o excelentă impre
sie a lăsat Carmen Bucaciuc 
(Polit. București), exercițiul ei cu 
mingea smulgînd ropote de apla
uze. Punctajul obținut — 37,00 p.

Au urmat-o ; Luminița Cizer (U- 
niv. Buc.) 36,60, Doina Semenov 
(Univ. Iași) 35,30. Iată și primele 
clasate la celelalte categorii ; cat. 
I : Ileana Drăgulina (Polit. Buc.) 
34,80 ; cat. a Il-a : Alice Răzvan 
(Univ. Iași) 25,45.

Proba de ■ ansamblu a fost do
minată net și ciștigată" de echipa 
Politehnica Buc. (antrenoare Gi- 
neta Stoenescu) cu 18,95, urmată 
de I. P. Constanța 17,30 p, Uni
versitatea Timișoara 16,95.

Nușo DEMIAN

DUBLA VICTORIE

ne. Altele, însă, trebui, 
modul cum se efectue 
rile, în participarea ac 
Stientă a luptătorilor 
mente, sporind subst 
mul lor. Dar. timpul 
rămas pînă la prima 
firuntare este suficien. 
efectua retușurile ce 
Tehnicienii noștri — a 

atâtea rinduri — au 
a-i pregăti pe elevi 
ei să fie capabili f 
noi medalii la C.E. 
perspectivă, la J.C

Mihai

în 
de 
tu 
că 
în

Campionatele naționale di

MECIURI ECHILI
ÎN - PRIMA SEMI

(prin ti 
în care.

CBAIOVA. Ki 
După două zile 
mat meciurile eliminatori 
natele republicane de bt 
junioriloi-, disputate tn t 
rilor din locaLltate, au aj 
semifinalelor. In prima : 
miercuri, juniorii miel <1, 
rille 45 kg, 51 kg, 57 kg 
71 și 81 kg au luptat pt 
carea în finalele competil 
cial meciurile de la cate 
au fost caracterizate de i 
evident, juriul găslndu-sc 
dificila situație de a fi 
desemneze un învingător 
dreptățească pe celălalt; 
măm aceasta ne gindim 
I. Mirza (Galați) — A. 
(Brăila), Gh. Floresca (Ti
M. Chiricuțâ (Viitorul 1 
Mihai (C.S.Ș. Buc.) — T.
N. Toth (Reșița) — C. 
(Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cescu (Craiova) — i». Ilie 
Buc.). în care primii au 
zia de învingători. CKLF1 
ZULTATE : cat. pană : 
(Suceava) b.p. D. Tocul 
cat. ușoară : M. Neacșu 
V. Siladl (Salonta), V, D 
la) b.p. I. Andonio (Ga 
mijlocie mică : V. Szllagl 
I. Bădică (Buc.), T. Văl 
pulung Muscel) b.p. C. 
câu) ; cat. semigrea : 
(Constanța) b.k.o. 2. Gh. 
ștța). T. Plrjol (Buc.) — 
excelent dotat f>eintru aci 
b.ab. 2 I. Teancă (lași).

UMIW

A GIMNAST»

BASCHET CAMPIONATUL EU
ROPEAN DE SENIORI. S-a stabilit 
ca întrecerile grupei B a campiona
tului european de seniori să se dis
pute în orașele Giessen și Leverku
sen din R.F. Germania, între 12 și 25 
mai 1975. Capi de serie, echipele 
României și Franței. Primele două 
clasate se vor califica în grupa A a 
campionatului care se va desfășura

CĂLĂRIE CONCURS INTERNAȚIONAL LA NOVI SAD. Un tot de călăreți 
români a participat la concursul internațional de la Novi Sad, reușind să se 
numere printre fruntașii întrecerii. Astfel, Eugen lonescu cu Vals a cîștigat 
„parcursul american", iar Cornel liin cu Viteaz — proba de forță. De aseme
nea, echipa noastră, formată din C. Ilin, A. Stoica, Eug. lonescu, Gh. Nicolae 
s-a situat pe primul loc în „Memorialul Marka Sokica". • CONCURS INTER
NAȚIONAL LA SOFIA. Cornel Ilia, Aurelian Stoica, Eugen lonescu și Nicolae 
Gheorghe, însoțiți de antrenorul Petre Andreianu vor participa la concursul in
ternațional de la Sofia, care va avea

CICLISM RUTIERII ROMANI E- 
VOLUEAZA PESTE HOTARE. In aces
te zile, două selecționate de cicliști 
români evoluează peste hotare. între 
22 șl 26 mai, Ion Cosma, Costel 
Cirje, Valentin Ilie, Nicolae Voican, 
Mircea Ramașcanu și Nicolae Stele 
participă la Vilnius (U.R.S.S.) la o

MOTO CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK. întrerupt din cauza preliminariilor 
C.M., campionatul republican se reia duminică cu cea de-a doua etapă. între
cerile vor avea loc pe stadionul Metalul din Capitală. Și-au anunțat pârtiei 
parea alergători din Sibiu, Arad și București.

POPICE TURNEUL ECHIPELOR 
„BUNA" HALLE. Formația masculină 
a oaspeților intilnește astăzi la Bucu
rești (pe arena din șoseaua lancu-

RUGBY BARAJUL PENTRU CALIFICARE IN DIVIZIA A. In urma încheierii 
întrecerilor din cele patru serii ale diviziei B. pe primele locuri s-au 
clasat Rapid București, Constructorul Buzău, Cimentul Medgidia și Precizia Să- 
cele, care vor susține duminică în Capitală primele meciuri ale barajului pen 
tru calificare în Divizia A. • CAMPIONATUL DIVIZIEI A. Comisia de compe
tiții a reanalizat cazul legat de meciul Chimia Năvodari - Agronomia Cluj, 
hotârînd să revină asupra deciziei inițiale. Partida a fost reprogramată, dar 
studenții clujeni nu s-au prezentat și, astfel, Chimia a ciștigat cu 4-0 • CAM
PIONATUL DE JUNIORI. Șoimii Sibiu, „Unirea" lași, Șc. prof. P.T. C. Oradea și 
Lie. ind. marină Galați au terminat învingătoare in faza premergătoare a tur
neului final al campionatului republican de juniori, avind dreptul să participe 
la întrecerile decisive, care încep duminică în Capitală, alături de echipele 
bucureștene Șc. sp. 2, Grivița Roșie, C.S.S. și de Farul Constanța • MECI 
INTr^NAȚIONAL. La Medgidia, echipa locală Cimentul a întîlnit Selecționata 
studențească a Olandei, de care a dispus cu 10—3 (6—3), după un joc plăcut 
în care gazdele s-au dovedit mai hotărîte in atac și apărare. (R. AVRAM - 
coresp.)

. TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE LA BRAȘOV. Cu trei 
runde înainte de sfîrșit, junioara so
vietică Maria Ciburdanidze conduce 
detașat, avînd un scor record: 8S 
puncte din 9 partide! Ea este vlrtua- 

TENIS DE MASĂ concurs de selecție pentru c.e. de juniori. La 
Craiova a avut loc primul concurs de preselecțle pentru juniorii mici in vede
rea C.E. de juniori, programate la Boblingen (R.F. Germania). între 29 Iulie 
și 4 august. Au luat parte 24 de jucători, dintre care 14 fete. Clasamentele pri
melor cinci locuri: fete: 1. Rodlca Gagu (Șc. sp. Buzău), 2. Mihaeia Sandu 

SV‘ ^ra',ova^• 3. Gabriela Kadar (Metalurgistul Cugir), 4. Gabriela Dornic 
(Metalurgistul Cugir), 5. Luminița Bălescu (Minerul Brezoi) ; băieți: 1. E, Bar

ca (Universitatea Craiova). 2. S. Crișan (CSM Cluj), 3. I. Bohm (Sinteza Oro- 
dea), 4. D. Badea (Șc. sp. Buzău), 5. ~ 
GĂNOÎU - coresp.

TIR „cupa țarilor latine 
$1 GRECIEI". In aceste zile, la Ov»- 
rijse, lingă Bruxelles, sa desfășoară 
tradiționala competiție Internațională 
de tir, „Cupa țârilor latine și Gre
ciei". România este reprezentata de 
pușcașii: N. Rotaru, I. Olărescu, Șt. 
Caban și pistolarii C. Ion, V. Atana-

loc între 24 și 26 mai.

serie de curse de fond. Echipa este 
condusă de antrenorul Ștefan Lemân- 
droiu. Vineri, sîmbătă și duminică. Io 
Pisen (Cehoslovacia), o formație - 
alcătuită din V. Murineanu, G. Hia- 
nu, Alex. Sofronie și P. Cimpoieru 
— concurează la o competiție inter
națională de trei etape.

lui, începînd de la ora 15,30) pe di
vizionara Constructorul, iar sextetul 
feminin evoluează la Giurgiu, în 
compania jucătoarelor de la Cetatea.

lă câștigătoare a concursului. Urmea
ză: Suzana Makai 5*/j (din 9), Anett 
Michel ți Margareta Teodorescu 5«/2 
(10), Gertrude Baumstarck, Corry Vre- 
eken și Borislava Borisova 5 (9),
Ursula Wasnetsky 41/2 (9) etc.

O. Pali (Comerțul Tg. Mureș), N. GRĂ

sîu, D. fuga, M. Roșea și M. Teodor.
• MARELE PREMIU AL ORAȘULUI 
BRNO". I et eAmnalîIîo 
sîmbătă 
sportivii 
rinescu, 
(talere) , _______ _ ________
C. Loghiade, V. Petrovan (skee*).

BRNO“. La competiție, programată 
și duminică, participă și 
români Șt, Popovici, A. Ma- 
T. Zaharescu, M. Ispasiu 
și FL Iurcenco, C. Pintilie,

SPORTUL DE MASA JUNIORI LA BUDAPESTA
(Urmare din pag. I)

lului județean de partid, benefi
ciind de contribuția tuturor facto
rilor. locali cu atribuții în acest 
domeniu : Consiliul județean al 
sindicatelor, Comitetul județean 
U.T.C., Consiliul județean al Or
ganizației Pionierilor, inspectoratui 
școlar județean, celelalte organi
zații de masă și obștești.

La sfîrșitul anului 1973, în ju
dețul Ilfov își desfășurau activita
tea 40 de comisii pe ramuri 
sport, 533 asociații sportive, 
secții pe ramuri de sport, 
tre care 223 afiliate la 
federații de specialitate, cuprin- 
zind 6140 de sportivi, 254 de pro
fesori de educație fizică cu pregă
tire superioară, 123 de antrenori, 

; 530 de instructori și 480 de arbitri. 
I Sint cifre elocvente care atestă, 

fără putință de tăgadă, potențialul 
sportiv in continuă creștere al ju
dețului Ilfov.

O preocupare deosebită s-a ma
nifestat față de acțiunile sportive 
de masă, creșterile înregistrate în 
această privință fiind dintre cele 
mai importante. Astfel, numărul 
acțiunilor turistice, în rîndurile e- 
levilor, a crescut de la 530 în 1971 
(cu 45.000 participant:) la aproxi
mativ 1000 în 1973 (peste 60.000 
participanți). în întreprinderi și 
instituții prinde tot mai mult te
ren gimnastica la locul de muncă, 
au fost organizate numeroase în
treceri de cros, precum și alte com
petiții, în care au fost angrenați 
mii și mii de tineri din toate do
meniile de activitate.

Participanții la Conferință au 
relevat, însă, faptul că nu se pot 
declara mulțumiți asupra modului 
în care s-a acționat pentru înde
plinirea integrală a prevederilor 
Hotărîrii de partid. în acest sens, 
s-a subliniat RITMUL INEGAL 
DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNI
LOR PE TOT PARCURSUL ANU
LUI, lipsa de preocupare a unor 
asociații sportive pentru organiza
rea de întreceri sportive la nivelul 
atelierelor, secțiilor, sectoarelor, 
claselor și comunelor, insuficiența 
muncii educative, care a dus la 
înregistrarea de serioase abateri pe 
terenurile de sport și în afara lor. 
S-a arătat, de asemenea, că SPOR
TUL DE . PERFORMANȚĂ — 
chiar și la unele ramuri cu tra
diție și condiții în județ — ESTE

de
360 

din-
20

RĂMAS MULT IN URMA CERIN
ȚELOR.

Printre cauzele care au contri
buit la menținerea acestor lipsuri 
și deficiențe a fost semnalat stilul 
de muncă uneori defectuos al 
membrilor C.J.E.F.S., ca și al or
ganelor în subordine, problemă a- 
supra căreia s-a oprit pe larg în 
intervenția sa tov. Ghcorghe Ma
rinescu, președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport.

Pornind în cuvintul său de la 
importanța majoră pe .care o are, 
în societatea noastră, activitatea de 
educație fizică și sport, tovarășul 
Constantin Drăgan a subliniat cu 
claritate principalele direcții de 
acțiune, sarcinile de seamă ce re
vin factorilor răspunzători din ju
deț pentru ridicarea acestei acti
vități la un nivel superior, cores
punzător cerințelor Hotărîrii de 
partid.

Accentuind necesitatea creșterii 
eficienței sportului de masă ca re
zervor nesecat al performanței 
sportive, tovarășul general lt. Ma
rin Dragnea s-a referit în cuvintul 
său asupra răspunderii sporite ce 
revine' profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor și instructorilor 
sportivi din județ în direcția îm
bunătățirii muncii lor de instruire 
și educare a tinerilor sportivi. .

Conferința a ales apoi noul Con
siliu județean pentru educație fi- 

sport, precum și Biroul a- 
consiliu, care este format 
membri și din conducerea 

fac parte : Gheorghe Mari- 
secretar al ComitetuMfi^ju- 
Ilfov al P.C.R. — prlȘwflm-

La Budapesta s-a desfășurat 
recent întâlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele de ju
niori ale Ungariei și României. Ti
nerii sportivi ■ români au repurtat 
un frumos succes, terminînd în
vingători atît pe echipe cit și la 
individual. Iată rezultatele : echi-

pe — România 261,35 
261,25 ; individual comp 
rin Ccpoiu (Rom.) 53,91 
Janos (Ung.) 53,10, K 
(Rom.) 52,95. în finalei 
rate Sorin Cepoiu s-a 
mul ha cal cu minere.
0 B H S S a 3 ■

I.

în orașul Cos- 
(jud. Argeș) a 
ființă asocia- 

sportivă „Șoi- 
aparținînd spi- 

locali-

zică și 
cestui 
din 15 
căruia 
nescu, 
dețean ___
te ; Romulus Cioacă — prim-vice- 
președinte ; Alexandru Lascu, vi
cepreședinte al Consiliului popu
lar județean, Ion Minea, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., Ilie Stan, secretar al Con
siliului județean al sindicatelor, 
Rada Mocanu, inspector general 
școlar, Toma Bordei, președintele 
Consiliului județean al Organiza
ției Pionierilor — vicepreședinți ; 
Mihai Constar.tinescu — secretar. 
Au fost, de asemenea, aleși dele
gații la Conferința pe țară a miș
cării sportive.

In încheierea lucrărilor, partici- 
panții la Conferință au adoptat cu 
entuziasm textul unei telegrame a-, 
dresate Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal.

GALATI : CAMPIONATUL 
SPORTIVILOR NELEGITIMAȚI 

în scopul atragerii unui număr 
cit. mai mare de tineri și vîrst- 
nici în activitatea competițională 
de masă, Consiliul județean al 
sindicatelor Galați a organizat 
campionatul sportivilor nelegiti
mați la următoarele discipline : 
volei, popice si handbal.

POSTELNICII
BRAȘOV : „TRACTORIADA”

Organizată de mai mulți ani, 
în cinstea Zilei Eliberării, „Trac- 
toriada" cunoaște în anul celei 
de a XXX-a aniversări a acestei 
zile un interes deosebit. Astfel, în 
peste 20 de sectoare de muncă 
ale întreprinderii de tractoare 
din Brașov se alcătuiesc echipele 
reprezentative la atletism, șah, 
tenis de masă, popice, volei, hand
bal și fotbal. Startul se va da 
peste cîteva zile.

C. GRUIA

CLUJ : PRIETENII PĂDURII
Orientarea turistică 

unul dintre sporturile 
ale pionierilor clujeni. Ultima do
vadă în acest sens ne-a oferit-o 
faza municipală a „Cupei tinere
tului", care a reunit la Cheile 
Baciului 350 de fete și băieți. Cel 
mai ageri s-au dovedit a fi re
prezentanții Liceului „M. Emi

a devenit 
preferate

tești 
luat 
ția
talului din 
tate. Cel peste 300 
de meroibri îșj 
amenaja, în 
de răgaz, un ■ 
plex sportiv, 
va fi dat în 
ființă pînă la 
septembrie.

V. MOKARU- 
SL.IVNA,'

i vor 
orele 
com- 
care 
foto

lii

i

EZevii profesorului Emil Popovici, de la 
Liceul teoretic din Copșa Mică, au ob
ținut primele succe
se, ajungînd în fina
la pe țară a „Cro

sului tineretului"Foto : V. CÎRDEÎ
nescu“ si ai școlilor
5, 9 și 7.

I

5

goi

N. I

SIBIU: TERENUL
DE SPORT — BITUN

Școlile
Sibiu au

* La Vaslui, se află în construcție un 
Pînă în prezent s-au efectuat lucrări de 
loare de un milion lei.

generale și Iii 
amenajat, pr 

modern comple 
muncă patriotă

IM.


