
ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE

CONGRESULUI FRONTULUI

UNITĂȚII SOCIALISTE
Tn prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România, 
Național 
Socialiste, 
început la 
mului Congres al Frontului Uni
tății Socialiste.

Intîiul congres are loc la cinci 
ani de ia înființarea Frontului 
Unității Socialiste, crearea sa, din 
inițiativa partidului, mareînd o 
însemnată etapă in procesul de 
adîncire a democrației socialiste 
ce se desfășoară în tara noastră, 
de atragere tot mai activă a ma
selor la conducerea statului. Fron
tul Unității Socialiste, cea mai 
largă și mai reprezentativă or
ganizație politică din Româ
nia, unind in jurul Partidu
lui Comunist Român, ca forță po
litică conducătoare, organizațiile 
de masă, obștești și profesionale, 
toate clasele și păturile societății 
noastre . îndeplinește un rol de 
primă Însemnătate în sistemul de
mocrației noastre socialiste.

Congresul Frontului Unității So
cialiste are loc în acest an jubi
liar. cind toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, își 
concentrează energiile, capacitățile 
creatoare, inițiativa și puterea de 
muncă în vederea îndeplinirii 
cincinalului înainte de termen, 
pentru a . întîmpina cu noi și im
portante realizări cea de-a XXX-a 
aniversare a. eliberării țării și cei 
de-al XI-lea Congres ai partidului.

Palatului Republicii 
atmosferă sărbăto- 

entuziasm. Pe 
află portretul 

Ceaușescu. în
roșii și trico- 

„Congresul 
Unității Socialiste".

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 

președintele Consiliului 
al Frontului Unității 

joi după-amiază au 
București lucrările pri-

Uglar, Ștefan Andrei, Nicolae 
Agaelii, activiști de partid și de 
stat, muncitori, ingineri, țărani 
cooperatori, oameni de cultură și 
artă.
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IERI, ALTE TREI MEDALII LA CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
■

BILANȚ: ROMÂNIA LOCUL 1 ÎN LUME

...In sala 
domnește o 
rească, de puternic 
fundalul scenei se 
tovarășului Nicolae 
cadrat de steaguri 
lore și de inscripția : 
Frontului —

Ora 16. La sosirea in sală, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de 
sint 
aplauze, 
însuflețită 
nouă si 
tăminteie 
prețuire fată de secretarul gene
ral al partidului și președinte al 
Republicii Socialiste România, care 
conduce cu înțelepciune destinele 
națiunii noastre. Se scandează cu 
înflăcărare : „Ceaușescu — I’.C.K.“, 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Lucrările Congresului sint des
chise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Delegații au ales in unanimitate 
prezidiul Congresului, din care fac 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Emil Boilnaraș, Elena Ceaușescu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănă- 
lache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica. Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Iosif

partid și de stat 
primiți cu vii și îndelungi 

cu urale, manifestare 
in care și-au găsit o 

vibrantă expresie sim- 
de dragoste, stimă și

în continuare, lucrările ședinței 
au fost conduse de tovarășul 
Ștefan Voitec.

Au fost alese celelalte organe 
ale Congresului : Comisia de va
lidare și Secretariatul Congresului.

Apoi a fost adoptată in unani
mitate ordinea de zi 
suiui :

1. Rolul și sarcinile 
Unității Socialiste in 
programului de făurire 
ții socialiste multilateral 
tate, a politicii externe de colabo
rare și pace ;

2. Proiectul Statutului Frontului 
Unității Socialiste ;

3. Alegerea Consiliului national 
al Frontului Unității Socialiste.

In continuarea lucrărilor, a fost 
aleasă Comisia de redactare a pro
iectului de rezoluție a Congresului.

De asemenea, a fost aleasă 
Comisia care urmează să prezinte 
Congresului propuneri de membri 
in Consiliul national al Frontului 
Unității Socialiste.

Delegații au aprobat ca viitorul 
Consiliu’ național al Frontului Uni
tății Socialiste să fie format din 
475 de membri.

In aplauzele și ovațiile celor 
prezenți, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a 
prezentat expunerea privind rolul 
și sarcinile Frontului Unității So
cialiste in înfăptuirea programu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a po
liticii externe de colaborare și 
pace.

Expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment programatic de excepționala 
însemnătate, a fost urmărită cu 
deosebită atenție și viu interes, 
subliniată in repetate rinduri cu 
Îndelungi aplauze și aclamații.

în numele Congresului tovară
șul Ștefan Voitec a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde mulțumiri pentru strălucita, 
larg cuprinzătoarea sa expunere, 
călăuză sigură și insuflețitoare in 
activitatea Frontului Unității So
cialiste, in munca întregului nos
tru popor, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, 
făptuirea programului 
a societății socialiste 
dezvoltate, a politicii 
colaborare și pace.

Sub înalta cupolă 
minute in șir. glasurile miilor de 
participanți care au aclamat cu 
înflăcărare pentru Partidul Comu
nist Român și 
neral, . pentru 
cialis tă.

• ANA PETRESCU și I0SIF

TISMĂNARU—vicecampioni ai lumii

• ILIE BĂI AS — medalie de bronz

a Congre-

Frontului 
înfăptuirea 
a societă- 

dezvol-

pentru în
de făurire 
multilateral 
externe de

au răsunat,

secretarul său 
patria noastră

★
continuat apoi

ge- 
so-

înLucrările au 
cele cinci comisii ale Congresului, 
urmind ca ele să fie reluate in 
plen vineri dimineața.

ACTIVITATEA
RELATĂRI

DE LA CONFERINȚA
JUDEȚEANĂ OLT

Chiar de la înființarea județu
lui, dar in mod deosebit după 
Hotărîrea Plenarei C.C; aî P.C.R 
din 28 februarie — 2 martie 1973, 
Oltul a intrat pe un făgaș nou și 
în privința dezvoltării mișcării de 
educație fizică- și sport. Numărul 
mereu în creștere al populației 
acestui teritoriu al țării, ca urma
re a creării la Slatina. Balș. Ca
racal, Corabia a unor obiective 
economice noi, de interes republi
can, a pus în fața organizatorilor 
agrementului sportiv și a sportului 
de performanță sarcini a căror 
rezolvare nu putea să întîrzie. Re
centa conferință a mișcării sporti
ve județene, analizind activitatea 
desfășurată de-a lungul a peste 3 
ani (martie 1971—mai 1974), a re
liefat contribuția organului de spe

9 MEDALII (2+3+4)
EPPELHEIM 23 (prin telefon). 

Sportivii români, participanți la 
cea de-a X-a ediție a C.M. de 
popice, s-au evidențiat și în ulti
mul examen al marii competi
ții jubiliare — proba indivi
duală.

înregistrînd rezultate remar
cabile în disputele pe echipe și 
perechi, reprezentanții 
viei, Cehoslovaciei, R. 
mania și României se 
ca principali candidați 
două titluri supreme, 
români au evoluat 
obțmînd, joi seara, încă trei me
dalii. Autori; lor sînt: Ana Pe
trescu, Iosif Tismănaru și Ilie 
Băiaș, primii doi devenind vice
campioni ai lumii. Deși nu a 
urcat pe podiumul laureaților,

Iugosla- 
F. Ger- 
anunțau 
la cele 

Sportivii 
remarcabil,

ILIE BĂIAȘ

ANA PETRESCU IOSIF TISMĂNARU

se cuvine să subliniem și com
portarea veteranului echipei na
ționale de seniori, Petre Purje, 
clasat pe locul 4 în elita popi
carilor. în total, fetele și băieții 
noștri au cucerit în cele șase 
zile de întreceri, care au reu- 

. nit 42 de jucătoare și 72 de ju 
cători din H țâri, 9 medalii (2 
de aur, 3 de argint și 4 de 
bronz), România aflîndu-se in 
fruntea clasamentului pe națiuni. 
Bilanțul este strălucit, iar echi
pele naționale care au repre
zentat cu cinste tricolorul în 
confruntările de Ia Eppelheim 
închină cu dragoste și recunoș
tință toate succesele obținute ce
lor două importante evenimente

ale anului: a XXX-a aniversare 
a Eliberării și Congresul al 
XI-lea al partidului.

în ultima reuniune au evoluat 
20 de jucătoare și tot atîția ju
cători calificați în turneele indi
viduale. In vervă deosebită, ce
hoslovaca Hana Konirova s-a 
impus cu un rezultat neaștep
tat de mare (448), întreeînd-o pe 
Ana Petrescu cu 9 puncte. în 
disputele masculine, cei trei po
picari români prezenți în cursă 
au depășit o serie de nume 
consacrate în arena internațio-

(Continuare în pag. a 4-a) 4

FINALELE DE GIMNASTICA

ELENA CEAMPELEA CONDUCE
DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

23 (prin tele-CONSTANȚA, 
fon). Iubitorii de sport de pe 
litoral au prilejul să asiste în 
aceste zile ia competiția ce ur
mează să desemneze pe cam
pioanele țârii (maestre) la gim-

a 
pre- 

și

SPORTIVĂ DE MASĂ

Șl DE PERFORMANTA
PE NOI COORDONATE

cialitate, a celorlalți factori cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului, la îndeplinirea 
obiectivelor de mare răspundere.

Este, în primul rînd, de reținut 
faptul că activități sportive de 
masă — recomandate de Hotărîrea 
Plenarei Partidului — cum sînt 
turismul. drumeția, - excursiile, 
mersul pe bicicletă au fost practi
cate de un număr mare de tineri 
și vîrstnici. de cele mai diverse 
profesii. Comitetul județean U.T.C., 
Consiliul județean al sindicatelor. 
Inspectoratul școlar. Consiliul ju
dețean al Organizației pionierilor. 
Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție și cea a 
coooerațiel meșteșugărești, toti fac
torii cu atribuții. au găsit un lim
baj comun in privința adoptării

formelor de care aminteam, pre
cum și a altora, de recreare și re
facere prin sport a forțelor, de 
menținere a unei stări bune de 
sănătate prin multiple și variate 
acțiuni în aer liber. S-a pus un 
mai mare accent pe practicarea 
gimnasticii la locul de muncă 
(deocamdată în 8 întreprinderi) și 
a celei de înviorare (în 20 de in
ternate și în 225 de școli). La ma
rile competiții de masă cu carac
ter republican., cu deosebire la 
„Cupa tineretului" — amîndouă 
edițiile —, dar și la complexul 
polisportiv „Sport și sănătate",

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

nastică sportivă. întrecerea 
început joi la prînz prin 
zentarea de către echipe 
concurente a programului im
pus. Așa cum se intuia, lupta 
pentru primele locuri, mai ales 
la individual, este foarte strîn- 
să, nu mai puțin de patru gim
naste înscriindu-se pe lista pre
tendentelor la titlul de campioa
nă absolută. Deocamdată, în 
frunte se află Elena Ceampelea, 
ușor favorizată de arbitraj, care 
conduce cu două zecimi pe Alina 
Goreac și 
nătoarea 
goraș. în 
precia că

cu trei zecimi pe deți- 
trofeului, Anca Gri- 
general, se poale a- 

nivelul concursului

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Misiunea Ancăi Grigoraș de a-și 
menține titlul de campioană se 
dovedește destul de dificilă. To
tuși, la bîrnă ea a avut o evolu

ție foarte bună

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PENTRU MECIUL CU GRECIA

în' vederea partidei cu reprezen- 
tați va Greciei, care se va disputa 
miercuri 29 mai, pe stadionul „23 
August", din Capitală, lotul repre
zentativ convocat duminică seară 
,1a ora 22 la sediul federației (cu 
excepția jucătorilor de la- U.T.A., 
F.C. Constanța. A.S. Armata Tg. 
Mureș și C.S.M. Reșița, care se 
vor prezenta luni dimineața) este 
următorul : Iorgulesou (U.T.A.) și

Răducanu (Rapid) —- portari ; An- 
ghelini (Steagul roșu), Antonescu 
(F.C. Constanța). Sameș. Cristaehe 
(Steaua), G. Sandu (Dinamo) și 
Hajnal (A.S.A.) — fundași ; Du
mitru, Iordănescu (Steaua). Dinu, 
D. Georgescu (Dinamo) și Beldea- 
nu (C.S.M. Reșița) — mijlocași ; 
Troi (F.C. Argeș). Kun (U.T.A.), 
Dumitrache și Lucescu (Dinamo) 
— atacanț i. _ -



Reintilmre după un an cu promisiunile Consiliului populai al sectorului 5 din Capitală DE AZI, LA IAȘI,

SPATIILE DE JOACĂ, SPORIȘI AGREMENT

ÎNTRE DETENTĂ ȘI INERȚII
® Amnezia întreprinderilor de construcții
• Aprobare verbală și... atit
® In curind, complexul „Temerarii"

TEST INTERNAȚIONAL ĂL BASCHETBALISTELOR
® „Cartea de vizită" a echipei masculine a Argentinei

modeme si
Berceni II.

frumoase

al cărui 
cu gră-

ne ofere 
declarat : 
sectorului

In urmă cu un an redacția 
noastră a inițiat un ciclu de 
raiduri-anchetă in Capitală și în 
alte centre din tară, avînd ca 
obiect posibilitățile de amenajare 
in cartiere a unor spatii 
joacă, sport și agrement, 
apariția anchetelor 
publicat răspunsurile 
marginea acestora 

vicepreședinților de 
Consiliilor populare, 
cute, am revenit în 

al Capitalei pe itinerarul unde, 
conform celor declarate ziarului 
de prim-vicepreședintele de a- 
tunci al Consiliului popular res
pectiv. urmau a fi amenajate te
renuri simple de sport Ce am 
constatat cu acest prilej ?
Strada Covasna 27, 

Blocurile 
(terminate în 1970) sînt încadra
te de un teren viran, 
„decor" este completat 
mezi de moloz și gunoaie, cu ma
teriale ..uitate* de întreprinde
rea constructii-montaj 1. după 

demolarea unei magazii insalubre. 
Ion Popescu, administratorul blo
cului A 7. rugat să 
cîteva lămuriri, ne-a 
„Consiliul popular al
5, ca urmare a nenumăratelor 
noastre adrese, a obligat I.C.M. 1 
să ridice pină la 10 noiembrie 
1973 materialele părăsite, fapt 
ce nu s-a petrecut nici pină în 
prezent. De asemenea, am soli
citat edililor sectorului 5 trimi
terea unor utilaje pentru nivela
rea terenului, i 
munca voluntară 
amenajăm spatii 
tru copii, 
vede eă 
îngropate

..Secția de întreținere, drumuri 
și spatii 
tru - 
dintele 
stantin Dima 
la cunoștință cele constatate — 
nu prididește să curețe ee lasă 
în urmă întreprinderile de con
strucții. Deși sînt obligate prin 
lege si plătite chiar pentru lu
crările 
I.C.M. 
obicei 
blocuri 
apoi

de 
După 

noastre ani 
primite pe 

din partea 
resort ai 

Zilele tre- 
sectorul 5

. spatii 
cererile 
undeva.

urmînd ca prin 
a locatarilor să 
do joacă pen- 
verzi. Dar. se 

noastre au fost 
intr-un dosar".

verzi a sectorului nos- 
ne spune prim-vicepreșe- 
sectorului 5. tov. Con- 

căruia i-am adus

respective de
1 si 6. I.C.P.R. 

spatiile dintre 
intr-o stare ce 

nenumărate alte

curățire, 
lasă de 

noile 
necesită 
eforturi

„CINCI PLUS UNU“
Este vorba de cea moi modernă din

tre... clasicele formule în care se expri
ma în teren sextetul echipelor de volei. 
Sistemul cu 5 trăgători și numai un sin
gur ridicâtor pentru ambele linii, com
portă (față de formula 44-2) o modifi
care structurală a tacticii de joc. Fireș
te, ea prezintă unele avantaje în con
struirea acțiunilor ofensive, dar și unele 
riscuri. Campioana olimpică de la Mun- 
chen, echipa Japoniei, a constituit în 
ultimii cinci ani exemplul cel mai tipic 
și mai des citat în privința adoptării for
mulei ,.cinci plus unu*. Ea a obținut, in 
ocest sistem, victorii strălucite în com
petițiile anilor 1968-1972, dar a suferit 
și răsunătoare eșecuri parțiale.

Ce presupune un atare sistem de joc, 
Pe care cntrenorul Matsudaira a mizat 
totul, perfecționînd cu răbdare ți tena
citate întregul ang enaj, timp de opt ani 
de zile? Mai intîî asigurarea unei re
cepții extrem de sigur*, și precise a ser
viciului advers, apoi un ridicător de ex
cepție, care să întrunească două cali
tăți sine qua non: rezistență fizică deo
sebită și orientare tactică desăvîrșită. 
Un asemenea exemplar era japonezul 
Nekoda. Probabil că apariția acestui ju
cător a determinat ideea utilizării siste
mului ,,5-Flașa cum apariția lui Picchi 
în fotbalul italian îi sugerase lui Herrera 
ideea apărării cu ,,libero".

Puțini sînt însă antrenorii de volei care 
încearcă aventura lui „cinci plus unu”. 
Mai cu seamă la echipele naționale, lată 
că o asemenea te-nerară tentativă o face 
antrenorul reprezentativei noastre mas
culine, prof. Aurel Dragon. L-am între
bat într-o seară, ta Pitești, după un an
trenament (in timp ce îți făcea — ca de 
obicei — însemnările zilei de pregătire 
în caietul său) de ce s-a hotârît pentru 
„cinci plus unu"... A răspuns simplu.

AMPIOIUATE 
OMPETITII

CANOTAJ CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE AMBARCAȚIUNI MICI, una din
tre cele mai atractive, competiții interne 
de șchif, a început ieri • dimineață pe 
apele, lacului Snagov. Competiția a reu
nit la ‘stări, în prima zi, canotorii care 
ou Evoluat în seriile ți recalificări!© pro
belor de schif simplu. 2 f.c. ți 2+1 (pe 
distanța de 2000 m). Astăzi de diminea
ță jSÎnț programate Semifinalele mascu
line și seriile feminine (in aceleași pro
be, dar pe distanța de 1000 rri), urmînd 
ca după amiază să se desfășoare reca
lificările schifistelor. Sîmbâtâ dimineață 
au loc semifinalele probelor feminine ți 
finalele masculine, iar duminică diminea
ță campionatul se va încheia cu finalele 
fetelor.

materiale și umane, care nu ne 
sînt întotdeauna la îndemînă".

In spatele Școlii generale 194. 
un spațiu părăsit putea fi trans
format de mîinile harnice ale 
elevilor și ale cetățenilor într-o 
„oază" de sănătate și relaxare. 
„De 8 ani, terenul este in ace
eași stare — ne-a informat tov. 
Jcan lonescu, președinte ie aso
ciației de locatari din blocul nr. 
13. Asociația de locatari a făcut 
un proiect in care s-a prevăzut 
amenajarea unui loc de joacă 
pentru copii intre 5—10 ani și 
două terenuri de sport care ar 
fi corespuns nevoii de mișcare a 
tineretului, dar și a oamenilor 
mai virstnici. Proiectul a fost 
aprobai „verbal" de către fac
torii de resort de la Consiliul 
popular dar. practic, situația nu 
s-a rezolvai".

„lovarășa Olga Semenescu. în 
ale cărei atribuții se află această 
problemă, va trebui să găsească 
rezolvarea operativă a sesizării 
cetățenilor" — ne asigură în re
plică tovarășul prim-vicepresedinte.

In raidul nostru prin Berceni 
am inclus și zona întreprinderii 
de mașini grele București, pen
tru că din răspunsul de-acum un 

an al Consiliului popular al sec
torului 5 reieșea că. incepind cu 
anul 1973. iubitorii spoitului de 
aici vor beneficia de o bază 
sportivă. Ne-am adresat secreta- l 
rului U.T.C. pe uzină, tov. Ro- j 
mulus Georgescu, pentru a că
păta lămuririle necesare : „Avem ! 
o echipă de fotbal, echipe de 
rugby, volei si tenis de cimp : 
antrenamentele s-au desfășurat 
pe terenul din spatele uzinei". 
Faptele relatate ne-au bucurat, 
firește. In realitate, insă, locul 
pe care „s-au desfășurat antre
namentele" era un teren viran, 
impracticabil după ploaie, pe 
care se aflau montate două porți 
de fotbal și două de rugby.

„Perimetrul destinat initial ba
zei sportive n-a putut fi obtinut 
pină acum — ne-a spus tov. 
Constantin Dimii — dar avem in 
vedere amenajarea altor baze spor
tive pentru tineretul din cartie
rul nostru. Cea mai apropiată 
în timp — luna iunie : Comple
xul sportiv „Temerarii" din stra
da Luică asemănător bazelor

calm, sigur, ca unul care a chibzuit 
îndelung asupra drumului ales: „Pentru 
că in formula 5+1 jocul este mai dina
mic, mai eficace". Intr-adevăr. Dar avem 
oare omul potrivit, acel „plus unu* cu 
calitățile pe care le reclamă un astfel 
de rol? Intrebîndu-I, ne gîndeam în prin
cipal la Cornel Oros, despre care puțin 
mai înainte antrenorul său de la club, 
George Eremia, ne spusese că „Nelu 
este un ridicător valoros, dar nu va re
zista unui efort atit de mare, cum se 
cere în sistemul tactic 54-1". Dar Dra
gan a răspuns, cu același calm, că va 
face totul pentru această idee. Și dacă 
nu va merge (posibilitățile de verificare 
fiind prilejuite de turneele din vară), va 
trece la 4+2 clasic sau în varianta cu 
un ridicător autentic avînd în diagonală 
un trăgător cu „mină bună", care să 
poată îndeplini și rol de passeur.

Sigur că un „cinci plus unu" cu un 
fundament solid ar fi o soluție excelen
tă pentru echipa noastră la C.M. Dar el 
nu va putea fi aplicat cu succes decît 
atunci cînd vor exista certitudini în pri
vința lui „plus unu", adevărata curea de 
transmisie și a preciziei preluării la toți 
ceilalți 5 jucători, jn caz contrar, schim
barea sistemului tactic trebuie, credem, 
făcută mai din vreme și nu în pragul 
„mondialelor*. Perspectivele avantajelor 
acestui sistem sînt frumoase, dar nu 
trebuie să uităm riscurile.

Aurelian BREBEANU

P.S. Am aflat că Nekoda. care aban
donase activitatea în cadru! echipei Ja
poniei, a fost determina» să revină în 
lotul pentru mondiale și J.O. Ca dovadă 
că un „plus unu" se găsește greu chiar 
și intre sute de mii de voleibaliști.

A. B.

LUPTE TURNEUL INDIVIDUAL AL 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHI- 
PE^-4/ineri, sîmbătă și duminică vor avea 
Ioc - la București. Bacău ți Tg. Mureș 
— confruntările individuale, „Turneul Cu
pa de primăvară", din campionatul re
publican pe echipe la greco-romane, la 
care vor fi prezenți aproape 300 de con- 
curenti din 27 de echipe divizionare. 
• IN ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
se va desfășura, simbătă și duminică, 
un triunghiular internațional, cu parti
ciparea reprezentativelor Ungariei, 
R.S.F.S. Bieloruse și României.

SCRIMĂ PREZENȚA NOTABILA LA 
TROFEUL „LUXARDO". Participarea sa- 
brerilpr noștri la „Trofeul Luxardo" (Pa
dova)' poată fi apreciată ca notabilă. C. 
Marin o ocupat locul 7 din 120 de 
conciirenți (reprezentanții a 8 țâri, prin
tre care- U„R.S.S., Italia, .Ungaria), kjr i, 
I. Pop a ajuns în sfprttțfi de finqlă„ Con
cursul ev revenit sovieticului V. Șidiak,. 
după un baraj (5-3) Cu italianul M. 
Maffei. D© notat că turneul final a fost 
arbitrat integral de un oficial român, O. 
Vintilă, invitat special de către forul 
italian de resort. • CLUBUL PROMITE. 
Unul din orașele cu o recunoscută tradi
ție in scrimă, cum este Clujul» promite 

„Voinicelul** si „Cireșarii** — unde 
pionierii și școlarii ver avea la 
dispoziție platforme bituminizate 
pentru volei, baschet, handbal, 
tenis (și. într-un viitor apropiat, 
pentru karting), un teren de fot
bal Lingă platforma industrială 
din comuna Jilava, pe mai bine 
de două hectare se lucrează in
tens pentru amenajarea unui com
plex destinat sportului și acti
vității cultural-recreative. Iar 
dintre cele 22 de baze noi pre
văzute pe lingă școli, amintesc 
bazinul de înot si sala de sport 
de la Școala generală nr. IDO 
(unde sînt și clase cu profil spor
tiv)**.

★

în această vară, sectorul 5 va 
primi spre păstrare marele peri
metru al ..Parcului tineretului**, 
cu moderna Sală Polivalentă, cu 
spatiile destinate sportului, agre
mentului și odihnei. Un dar 
făcut de partid tuturor cetățeni
lor Capitalei care. Ia rîndul lor. 
se vor strădui să înmulțească 
oazele sănătății în perimetrul 
cartierelor lor.

Paul SLAVESCU
Rodica MOLDOVEANU

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ SI OE PERFORMANTĂ
•> ,

(Urmare din pag. 1)

participarea tinerilor a fost bună, 
iar rezultatele promițătoare. Da
rea de seamă a evidențiat faptul 
că in cele mai multe asociații au 
fost declanșate și se desfășoară cu 
succes acțiuni în cadrul „Amicilor 
drumeției" și „înotului pentru 
toți".

In același timp s-a consolidat și 
s-a îmbogățit activitatea de per
formanță. Secția de lupte greco- 
romane a asociației Aluminiu Sla
tina a obținut. în 1973. în campio
natul diviziei A, locul III pe echi
pe. iar formația de fotbal Dinamo 
Slatina a promovat in divizia B. 
Rezultate ce merită evidențiate au 
înregistrat și echipele de fotbal 
Răsăritul Caracal, I.O.B. Balș, 
Progresul Corabia si Recolta Stoi- 
cănești.

S-a scos în relief, totodată, fap
tul — în mod special de către cei 
care au luat cuvîntul — că în 
județul Olt există condiții pentru 
ca activitatea sportivă de masă și 
de performantă să obțină si mai 
bune rezultate.

Luind cuvîntul. tovarășul Miron

FINALELE
DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

este bun și, fără îndoială, pro
gramul liber ales ne va oferi 
motive în plus de satisfacție. 
Dintre aparate, bîrna s-a situat 
la cel mai ridicat nivel, toate 
cele trei gimnaste amintite, dar 
îndeosebi Anca Grigoraș, oferin- 
du-ne exerciții de înaltă ținută 
tehnică Ca de obicei, ceva mai 
slab au evoluat maestrele noas
tre la sărituri. Cit privește com
petiția pe echipe, ea are un li
der autoritar, Dinamo București, 
care conduce cu mai bine de 
șapte puncte (182,85) pe cea 
de-a doua clasă, I.E.F.S. (175.30). 
Vineri sînt programate exerciții
le liber alese.

să-și recapete faima. După frumosul suc
ces obținut la C.M. de tineret de lă 
Istanbul de către sabreru! fi Pop de la 
C.S.M. și la naționalele de juniori de la 
Brașov de T. Csehi (campion la sabie 
pe 1974), reprezentantul aceluiași club 
clujean, iată că și trăgătorii celeilalte 
secții de scrimă - Medicina (antrenor» 
T. Bartoș) încep să se afirme: la con
cursul republican individual studențesc, 
desfășurat la lași, Eva Palia! și sabrerul 
Ad. Popa s-au situat pe locurile 3, 
înaintea multor sportivi repuiați. Aștep
tăm și alte dovezi. ale revirimentului 
scrimei clujene... # NAȚIONALELE DE 
SPADA Șl SABIE, LA BUCUREȘTI. In zi
lele de 1 și 2 iunie, la București se vor 
desfășura finalele probelor de spadă și 
sabie din cadrul campionatelor naționale 
individuale de scrimă pentru seniori. In 
afara faptului că întrecerile vor stabili 
ierarhia pe anul în curs a celor mai 
buni trăgători fa probele sus-menționate, 
ele vor constitui și un important test 
(printre ultimele, de aftfef). fn /.‘vederea 
C.M, de seniori (iulie, Grenoble).

TENIS IN ORGANIZAREA C.M.E.F.S. 
BUCUREȘTI, pe terenurile T.C.B. se dis
pută întîlnirea amicală de tenis dintre 
selecționatele orașelor București și Pra-

Reprezentativa feminină ele bas
chet a României susține, de astăzi 
pină duminică, în Sala sporturilor 
din Iași, primul său test în vederea 
campionatului european ce se va 
desfășura în Italia. Partenere la 
întrecerea pentru „Cupa federației4* 
sînt echipele Iugoslaviei, Ungariei 
(de asemenea participante la C. E.ț 
și cea a R. D. Germane. în fața 
cărora antrenorii S. Ferencz și I. 
Nicolau vor folosi următorul lot : 
Savu, Ciocan, Szabados, Gugiu, Ti ta. 
Szabo, Mihalic, Giurea, Gotan, Mo
rari», Portik, Roșianu și Andreescu.

Dintre oaspete, prima a sosit for
mația Ungariei, în următoarea com
ponență : Winter, Karasz, Verbocine, 
Nagy, Czirakine, Sz.uki, Guiysne, 
Hegedus, Rajki, Kiss, Laszlo. An
trenori : E. Komaromi și L. Kiliik.

Programul de astăzi prevede ca la 
ora 18 să se dispute meciurile Iu
goslavia — Ungaria, iar la ora 19.30 
cel dintre România și R. D. Ger
mană.

★
Un alt eveniment internațional 

baschetbalistic va fi prilejuit săptă- 
mîna aceasta de vizita selecționa
tei Argentinei care va juca, sîm
bătă in sala Floreasca și duminică 
în Sala sporturilor din Pitești, cu 
reprezentativa țării noastre. Bas- 
chetbaliștii argentinieni se bucură 
de o frumoasă reputație pe pian

Olteana. secretar al C.N.E.F.S.. a 
apreciat că. in decursul perioadei 
analizate de conferință. în iudctul 
Olt s-au obtinut rezultate tnv’lu- 
mitoare. atit în sportul de masă 
cit și în cel de performanță. Vor
bitorul a arătat. totodată, că în 
raport de condițiile create rezulta
tele trebuie să fie și mai bune. 
Refcrindu-se la activitatea de per
formanță. secretarul C.N.E.F.S. a 
indicat adoptarea unor măsuri 
menite să contribuie la îmbunătă
țirea rezultatelor în acest domeniu.

Conferința județeană a ales noul 
birou executiv al C.T.E.F.S. for
mat din 17 membri. Ca președinte 
a fost ales tovarășul Ghcorghe

CONCURSUL 
REPUBLICAN

DE PENTATLON
întrecerea de primăvară a 

pentatlonistelor. la care au luat 
parte 13 concurente. între care 
5 junioare, a fost dominată de 

; reprezentantele lașului care 
I s-au clasat pe primele trei 

locuri ale podiumului. Invingâ- 
toarea. junioara Coentcăna Bu
cătarii (Lie 2) a totalizat la 
cele cinci probe 3938 p înre- 
gistrînd : 14,4 s — 100 mg. 11,45 
m — greutate, 1,59 ni — înălți
me, 5,90 m — lungime și 26.4— 
200 m Locul secund a revenit 
Ericăi Teodorescu (CSM) cu 3902 
p (14.7—9,43—1.74—5,99—26.9).
Al treilea loc a fost ocupat de 
foarte tînâra atletă Cleopatra 
Farcaș (Lie. 2) care a realizat 
un punctai general de 3886 p. 
cu 203 puncte superior recordu
lui republican al junioarelor II, 
deținut pină ieri de colega sa 
Bucătarii. Farcaș a obținut per
formanțele : 15,2—9,80—1,71—5,97 
—2,63 și promite ca, într-un vii
tor apropiat, să mai adauge noi 
puncte actualului său record.

ga. După disputarea jocurilor de simplu 
scorul este de 6—6 urmînd ca ultimele 
cinci partide de dublu să decidă victo
ria. Rezultate: M. Tăbăraș - I. Ribin 

6-3, L. Țiței - A. Sucharda 6—1,
5— 7, 4—6, M. Mirza — I. Nedved 6—4,
6- 1, S. Orășanu - I. Brixi 6—1, 6-4, M. 
Tăbăraș — A. Sucharda 6—3, 6—4. P. Boz- 
dog — I. Ribin 1—6, 7—6, 6—3, M. Mîrza 
— I. Brixi 7—6, 6-3, S. Orășanu — I. Ned
ved 6—4, 7—5, Mariana Hadgiu — Alena 
Kulhankova 6-7, 6—2, 4-6, Eleno Popes
cu — Katerina Skronska 3—6, 4—6, Maria
na Hadgiu — Katerina Skronska 2—6, 6—7, 
Elena Popescu — Alena Kulhankova 
4—6, 1—6.

VOLEI turneul de VERIFICARE a 
REPREZENTATIVEI FEMININE |N R.D.G. 
Voleibalistele» românce au susținut ; trei 
antrenamente, comune cu echipa olimpi
că a R.D.G..și un meci de verificare Ic» 
Strausberg. Partida, care a avut drept 
scop găsirea de către antrenorii noștri 
a unei formule de echipă pentru apro
piatul campionat balcanic, s-a încheiat 
cu succesul gazdelor: ă-2 (-15. 12. —7, 
6, 12). De remarcat că reprezentativa 
noastră a condus fr» ultimul set cu 11—5 
șî 12-7. Meciul, de bun nivel tehnic, o 
durat aproape trei orei _  

internațional, datorită unor perfor
manțe remarcabile : cîștigarea cam
pionatului lumii in 1950 (la Buenos 
Aires), clasarea pe locul 4 la Jocu
rile Olimpice de ia Helsinki și pe 
locul 6 la „mondialele4* din 1967 
(Montevideo). De altfel, se cu
vine sâ menționăm că baschetul 
este — ca popularitate — al doilea 
sport al Argentinei (după fotbal). 
Meciurile atrag între 5.000 și 10.000 
de spectatori entuziaști. Baschetul a 
fost introdus în Argentina în anul 
1912 de către Philip Paul Phillips 
din Pittsburg, iar în anul 1928 a 
avut loc primul campionat al țării 
Actualmente există 24 d« federații 
regionale, cu peste 170.000 jucători 
legitimați șt 1.363 arbitri. Ca și Ro
mânia, Argentina este una din ță
rile fondatoare ale F.I.B.A. în 1932, 
la Geneva Caracteristicile basebet- 
baliștilor argentinieni sînt virtuozi
tatea în mînuirea balonului, preci
zia aruncărilor la coș, rapiditatea 
acțiunilor ofensive și deosebita com
bativitate în apărare.

In vederea acestor întîlnirl, pri
mele dintre echipa României și o 
selecționată sud-americană, antre
norii Mihai Nedef și Petrică Vasilîu 
au alcătuit următorul lot : Popa,
Georgescu, Niculescu, Tarâti, Ocze- 
lak, Pîrșn. Cernat, Gh. Cîmpeanu. 
Molnar, Braboveanu, Mânăilă, Czmor. 
Pașca, Ivascenco. Zdrenghe».

D. STÂNCULESCU

Ion, secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R.. iar ca prim- 
vicepreședinte tovarășul Valerian 
Petrescu. Vicepreședinți au fost a- 
leși tovarășii Nicolae Crăciun, pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor, Traian Dicu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C.. Gh. Băiașu, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean. 
Florin Petrescu, inspector general 
al Inspectoratului școlar și Ion 
Georgescu, președintele Consiliului 
județean al Organizației pionieri
lor. Secretar a fost ales tovară
șul Constantin Ghițescu. Conferin
ța a ales 10 delegați la Conferin
ța pe țară a mișcării sportive.

CLEOPATRA FARCAȘ

Concursul, desfășurat pe Sta
dionul Republicii, a prilejuit 
reintrarea in activitatea com- 
petiționalâ după o lungă absen
ță (timp în care a devenit 
mamă) a fostei campioane a 
probei, dinamovista Elena Vin- 
tilă. Ea a marcat rezultatul ge
neral de 3712 p. Aceste între
ceri au constituit un criteriu do 
selecție pentru formarea echipei 
reprezentative care va participa, 
peste cîteva zile, la meciul tri
unghiular Italia—Franța—Româ
nia, la Roma. (r.vil.)

★
• Etapa a doua a campionatului re

publican pe echipe se va desfășura în 
zilele de 29 și 30 mai (în loc de 1 și 
2 iunie) pe stadionul Republicii din Ca
pitală. |n ambele zile de concurs pro
gramul va începe la ora 16.
• Sîmbătă șî duminică va avea foc 

!a Alerta întîlnirea dintre echipele repre
zentative de juniori ale Greciei și Româ

niei.

ZÎMBII
Rugbyul mi s-a 

nică static și fără 
rație, băieții au i 
vreme prin vată și 
pare rău, incit ma 
tot în fotbalul-asot 
găsit. Au fost citi 
cîteva tunete (nu i 
ia de la Cluj, Craii 
să se uite nu numi 
și in sus, la cer. 
du-se cu buletinul 1 
in suflet...), cîteva 
cîteva aiureii aii 

—desfășurate cu atit: 
de-ți vine să între 
dac-a fost așa s. 
nu... în calitatea noii 
tră nesmintită și n 
alterată de filozofi 
jocului — e neces 
să ne uităm la aces 
evenimente foarte t 
pezi cu tot atita 
tenție cit pretii 
fenomenele de Iun 
durată pe care 
știm noi...

Exemple — cit 
bat?* din palme, 
pește, cit ai face h 
atit interne cit și e> 
întii, Bayern cîștigă 
ropeană pe un șut 
metri al lui Schwai 
ultimele secunde al 
minut, șut care 
poarta, cum putea 
bine să n-o nime: 
de table, de zar... A 
ducea cu 1—0. tot d 
'de mare efect. < 
bine ginrlit și execu 
mai credea că se 
face ceva ? Dă fun 
cu piciorul în mir 
de voilă, cum zic 
ultima clipă. Orice 1 
dea o rejucarc și m 
— dar uite că n-a 
pe logică. Descătușa* 
tem. Bayern o fi sil 
rocul a consimțit să 
și vezi patru goluri 
frumos ca altul, cu 
desfrînată, de par 
n-ar fi fost „în i 
dor 48 de ore înaii 
de ore, Bayern a uit 
și a juoat, ca pr 
științific, cu cap. c 
tot ce vrei. Iar i

Campionatele na

de box juni

Incâ un sem 
de viite

T. PÎRj

CRAIOVA, 23 (prii 
Miercuri seara, în Sala 
au continuat întrecerile 
telor naționale de box 
niori. S-au disputat pai 
finale in competiția rez 
orilor mici. Din rîndul 
tineri pugiliști ce au. u 
am reținut comportarea 
a „cocosului" constănțe: 
— boxer înalt, rapid îr 

• posesor al unor cunoști: 
pentru vksta sa. Elev 

: rului A. Teodorescu 1-2 
; o manieră categorică p 

N. Glogojeanu, depunîn 
rioasă candidatură pent: 
de învingător. Am rem; 
semenea, statura atletic 
zia în lovituri a greu Ii 
Fr. Luxemburger, -{p \
k. o.l în partida cu
(București). Nu putem 5 
toiul evidențierilor fări 
valoroasa descoperire a 
bucureștean Gh. Tomesi 
semigreu T. Pîr’o) — e> 
pentru acest sport, cu 
nantă viteză și un rerr 
al1 distanței. Celelalte re 
scmimuscă î T. Vas ({ 
M. Chircă (Buc). I. Nf 
viște) b.p. Tr Georgiî 
cat cocoș : u. Birzan 
b. p. V. Fieraru (Buc) 
ușoară : C. Matula
b.p. N. Rădvan (Brăila) 
(Craiova) b.p. P. Citacu 
scmimijlocic . v. Vasile
l. Nagy (Satu Mare), 
(Galați) b.ab. 1 N. Iepuri 
cat. mijlocie : C. Badea 
3 I. Moceanu (Cluj), T r 
b.p. I. Mărgărit (Ploii 
grea : N. Cioacă (Craio 
I. Bozu (Roman).

Mihai

LOTO-
• Tragerea «Loteria în obiecte** 

va avea loc la București, duminică 
26 mai 1974 în sala Clubului „Fi- 
nanțe-Bănci“ din strada Doamnei 
nr. 2. cu începere de la . ora 18. 
In continuare va avea loc tragerea 
la sorți pentru atribuirea celor două 
autoturisme (Dacia 1100 și Skoda 
S. 100) oferite din fond special la 
recentul concurs special I^ronosport 
din 5 mai a. c.

Urmează filmul artistic „întîm- 
plAri cu Cosa Nostra**. ...

P R O N O S
• NOU ! Cîștlguri

Ia Loz în plic. La serii] 
în vînzare se găsesc ci: 
mentare în bani, auto
telll de aragaz ș.a.

O PRONOEXPRES. (
DIN 15 MAI 1974 : E:
cat. 2 î 4 variate 25%
și 2 variante 10<>/o a 5.
3 : 7.G5 a 7.910 lei ; cal
1.697 lei • cat. 5 : 96,li
cat. 6 T 3.944,95 a 40 le
CATEGOKIA 1 : 99.657



IND FILOZOFIC..
[s-a părut duini- 
fără mare inspi
rau mers multă 
kă și urzici, îmi 
I marile viteze 
l-asociație le-am 

citeva fulgere, 
[nu numai ploa- 
[Craiova a ajuns 
numai înapoi, ci 
cer. titlul jucîn- 
nul meteorologic 
leva mînii și 

ale destinului 
| atîta rapiditate 
i întrebi 
a sau 
fa noas- 
I și ne- 
izofi ai 
necesar 
aceste 

rte re
cita a- 
pretind 

lungă
ire

s-a mai văzut... Atit de labile 
sînt sistemele nervoase chiar 
la cei mai mari dintre cei mari 
— cu care mulți zic că nu su
ferim comparație. Nu suferim, 
ei joacă mai bine. fie. dar 
există nervi — vorba poetului 
și aici pe traiectul nervilor, to
tul devine misterios și 
ciudățenii, care merită 
delung suris filozofic, 
un caz o bagatelizare 
și fără minte.

Mă intorc la Cupa 
și constat că în două

Steaua — căreia 
mai 
„finala' 
cu U.T.A., 
putea lua 
pierde la 
mișoara pe 
preziceam 
că am și eu din cînd 
în cînd vorba lumi
nată. dar nu căzînd în 
semifinală cu Steaua, 
căci știam cum o 
spulberaseră teșculițe- 

Ghencea, în urmă cu

plin de 
un în- 
in nici 

nostimă

le

noastră 
minute, 

nu 
vedeam după 

i“ convingătoare 
cine-i mai 
trofeul — 
„Poli“-Ti- 

care o 
în finală.

ai. .
cit ai zice1 

hocus pocus.

I
I
I
I

CONFERINȚELE

3
CLUBURILOR

F.C. ARGEȘ LA ORA UNUI BILANȚ

CORESPONDENȚA speciala din atena

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA GRECIEI
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

I cît 
pe, 
fee
[și externe : mai 
[iștigă Cupa eu-
II șut de La 30 
fchwartzenbeck, în 
le ale ultimului 
lare nimerește 
Iuțea la fel de 
[nimerească. Șut 
Ir... Atletico con- 
Itot după un șut 
Lt. oricum mai 
[executat — cine 
1 se mai poate 
I fundașul acela 
I minge și iată 
| zic latinii. în 
Irice logician ve-
și mai cumplită 
n-a fost să fie 

[ătușată de bles- 
fi simtit că no- 
tit să fie cu ea 
goluri, unul mai 
L cu o inspirație 

parcă echipa 
l„în găleată4* cu 

înainte... în 48 
a uitat de baftă

B prin minune, 
pp. cu vină, cu 
Lar Atletico nu

le, în
două săptămîni. In două minu
te, ce a fost în urmă cu două 
săptămini s-a șters și nu-mi 
mai rămîne decît s-o contem
plu pe Poli, căzînd din primul 
tur cu Liverpool, cum e desti
nul. dacă n-o vrea Jiul să va
dă Anglia. Dar Steaua n-are 
voie să joace cu Dinamo decît 
Kîndindu-se la tracasantele vor
be pe care le-a născut în ulti
ma lună, precum ' ‘ ~
U.E.F.A...

După cum nici 
cred c-a pierdut 
pe golul din ofsaid 
și penaltyul ratat de Velea, a- 
mindouă petrecute tot repede, 
în 45 de minute. Căci sînt din- 
tr-aceia care au văzut ofsaid 
la Cluj. Mă sprijin ferm în 
opinia mea și pe „ochiul" te- 
lecronicarei din „Scinteia tine
retului" ; cînd bărbații fotba
liști găsesc sprijin la femeile 
fotbaliste, lumea capătă o cla
ritate de cristal cu 
sfida situațiile de 
cele mai 
încurcate.

ți la Cupa

Craiova, nu 
campionatul 
al lui Mo g a

rapide

care poți 
ofisaid 

și mai

BELPHEGOR

naționale I După 16 ți, respectiv, 2 ani

juniori I
mi greu I

itor I
I

JOL I
telefon).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I (prin
li Sala sporturilor 
«cerile
E box pentru ju- 
lat partidele semi
ta rezervată juni- 
t'îndul celor 24 de 
I au. urcat în ring 
■•tarea remarcabilă 
Btănțean G. Ljțtfr 
Ipid în execuții și 
lunoștințe avansate 
I Elevul antreno- 
Icu l-a depășit de 
[ică pe gălățeanul 
fepunîndu-și o se- 
I pentru centura 
p remarcat, de a- 
I atletică și preci- 
I greului reșițean 
I -învingător prin 
I cu V. Pătrașcu 
[item încheia capi- 
[r fără a aminti 
rire a antrenorului 
pomescu, tînărul 
| — excelent dotat 
|t, cu o impresio- 
Ln remarcabil simț 
alte rezultate : cat. 
Ivas (Salonta) b.p. 
11. Neagu (Tîrgo- 
Ceorgia “ 
[Birzan
(Buc) ; cat. 
tuia 
(Brăila), 
[Citacu (Buc) : cat.
Vasile CBuc) b.p. 

Ilare), ’ “
Iepure (Craiova) ; 

Badea (Iași) b.ab. 
j), T Barbu (Buc.) 

(Ploiești) : cat.
(Craiova) b.k.o. 1

campion a-

(Brașov) : 
(Ploiești) 

semi- 
(Timlșoara) 

G. Bacriș

Gli. Barah

Mihai TRANCA

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Recent, clubul de fotbal F. C. Ar
geș, prima unitate organizatorică de 
profil din aria fotbalului nostru, 
și-a ținut conferința pentru darea 
de seanță și alegeri, vizind perioada 
aprilie 1973 — mai 1974. Evident, cu 
prilejul acesta s-a făcut un bilanț 
amănunțit al activității desfășurate 
(l-aport prezentat de tov. Pulu Ka- 
paport — președintele clubului) pre- 
conizindu-se și măsurile în perspec
tivă. înainte de a le prezenta, 
bine să amintim că înființarea 
bului piteștean, considerată la 
mea respectivă un experiment, 
dovedit oportunitatea, succesul 
lmpunînd rapid apariția a încă 
cluburi specializate, pe harta 
balistică a țării.

Ce poate raporta F. C. Argeș, 
între două conferințe anuale 7

îmbunătățirea bazei materiale ; 
realizarea planului de venituri pro
prii într-un procent de 124 la sută 
(efectul unor măsuri organizatorice 
eficace, cum ar fl desființarea tu
turor gratuităților, punerea in vln- 
zare a abonamentelor anuale, orga
nizarea de Intîlnlrl amicale, editarea 
unor broșuri, pliante, fotografii, va
lorificarea • • - ■ 
etc.) ; un . .
formanței, prin participarea echipei 
în „Cupa .........
locului fruntaș (III) ocupat în cam
pionatul 1972/73 ; îmbunătățirea con
tinuă a muncii politico-ideologice șl 
cultural-educative, etc.

Aceste succese au fost apreciate 
ca importante dar nu și o realizare 
deplină a dezideratelor propuse, 
llaportindu-se in mod obiectiv, con
dițiile create, potențial»)! material 
și uman, Ia rezultatele finale, 
atras. 
F. C. 
neproductive, 
ncconcludcnte. Exemplificări : 
portarea nesatisfăcătoare în 
U.E.F.A." și modestă ’ 
mâniei" ; evoluție 
actualul campionat î 
de la normele vieții

este 
clu- 
vre- 
și-a 
său 
opt 
fot-

clubului suporterilor, 
nivel bun pe planul per-

U.E.F.A.", consecință a

create, potențialul
Ia rezultatele finale, s-a 

pe bună dreptate, atenția că 
Argeș mai oferă încă zone 

ncîmpliniri, rezultate 
............ Com- 

„Cupa 
în „Cupa Ro- 
fluctuantă în 

unele abateri 
sportive ; cla-

sarea actuală mediocră a publicului 
spectator în „Trofeul Petschovschi**, 
cel care «întărește atitudinea de 
fair-play

Planul 
exigență, 
depășire, 
deri : consolidarea centrului de 
copii și juniori ; creșterea calita
tivă a lotului, prin titularizarea 
celor mal valoroase tinere elemen
te ; perfecționarea metodelor de in
struire • îmbunătățirea propagandei 
în vederea creșterii numărului su
porterilor cu cotizația la zi ; trans
ferarea stadionului „1 Mai" din pro
prietatea I.G.O., în aceea a clu
bului ; organizarea unul turneu in
ternațional dotat cu „Cupa Elibe
rării" și amenajarea unui stand 
festiv.

Președinte de onoare al clubului a 
fost ales tov. Ilie Diftia, primarul 
Municipiului Pitești.

„.Trofeul Petschovsclii4*, 
«întărește atitudinea 

a tribunei, etc.
de măsuri adoptat denotă 
dorință continuă de auto- 

Principalele sale preve- 
consolidarea centrului

ATENA 23 (prin telefon). în 
cursul zilei de miercuri a fost 
comunicată formația probabilă a 
echipei Greciei pentru partida 
de miercuri 29 mai de la 
București., .^ceasta este următoa
rea : IKONOMOPOULOS (Pana- 
thinaikos) — PALOS (Aris Salo
nic), IOSEFIDIS (PAOK Salonic), 
SIOKOS. (Olympiakos), SINEO- 
POULOS (Olympiakos!)i —1 SARA- 
FIS (PAOK Salonic), TARZANI- 
DIS (PAOK Salonic), DOMAZOS 
(Panathinaikos) — AISINOU 
(Hercules), ANTONIADIS (Pana
thinaikos), KRITICOPOULOS (O- 
lympiakos). (Kudas (PAOK) și E- 
lefterakis (Olympiakos), acciden
tați, nu vor fi convocați la lotul 
reprezentativ). De asemenea, s-a 
anunțat că, în cazul în care Do- 
inaz.os, care se resimte de pe 
urma unei accidentări din cam
pionat nu se va putea prezenta la 
iot, va fi înlocuit cu Stavropodis 
(Panathinaikos).

In cursul zilei de joi, lotul a 
susținut un meci de antrenament 
la Atena în compania unei e- 
chipe din campionatul orașului. 
Selecționerul echipei naționale, 
Alghctas Panagulias, care deține

și funcția de antrenor principal 
al clubului Apollon, a declarat 
ziariștilor, cînd a comunicat com
ponența echipei pentru partida 
de la București ; „Sînt convins 
că vom face o figură frumoasă 
în partida de la 29 mai. Folosim 
baza echipei care a făcut depla
sarea în Brazilia; care deține o 
excelență dispoziție de Joc.“ Lqtui 
fotbWtștîldf’ greci va pleca spre 
București, cu avionul, luni dimi
neață1, pe ruta Atena—Vîena— 
București.

Cît privește campionatul, du
minică e programată o partidă cu 
o miză interesantă ; liderul, O- 
lympiakos, care a marcat 96 de 
goluri pînă acum, vrea să ajungă 
la 100 de goluri marcate, în 
jocul cu Larissa. Ar fi o cifră- 
record nu numai pentru campio
natul Grecîeî dar și pentru multe 
alte competiții de acest gen din 
Europa. Calificată și pentru fi
nala „Cupei Greciei", cu PAOK 
Salonic, la 6 iunie, probabila cam
pioană are toate șansele să re
alizeze eventul campionat—cupă 
în acest sezon.

JEAN VANDOROS

SANCȚIONAREA UNOR ABATERI DISCIPLINARE ÎN DIVIZIA B
Finalul campionatului Diviziei B 

a devenit mai fierbinte ca in alți 
ani. Atit în lupta pentru șefie (mai 
ales în seriile I și a Il-a), cît și 
în cea pentru evitarea retrogradării, 
în care sînt angrenate mal multe 
formații din toate seriile, întrecerea 
cunoaște un grad mal mare de dîr- 
zenle, echipele făcînd risipă de e- 
nergie. Dar, nu peste tot, comba
tantele folosesc mijloacele regula
mentare pentru a termina învingă
toare ; uneori se renunță la spiritul 
de fair-play. Așa, bunăoară, s-a 
întînțplat duminica trecută la me
ciul Minerul Motru — Dinamo Sla
tina, din seria a Il-a. Din relată
rile arbitrului partidei, T. Leca, 
reiese că unul dintre tușieri, A. 
Crișan, a fost lovit, iar jucătorii

POLITEHNICA TIMIȘOARA ȘI JIUL
DIN NOU ÎN ULTIMUL ACT AL CUPEI

Așadar, după ce anul trecut tro
feul a fost disputat în ultimul act 
al competiției între două echipe de 
categorii inferioare (C.S. Hm. Vîl- 
cea — Divizia B — Constructorul 
Galați — divizia C), „Cupa României44 
ne va oferi, la 23 iunie, o finală 
Ia fel de inedită : JIUL — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA, două echipe, 
într-adevăr, de Divizia A, dar mai 
puțin așteptate în ultimul act, dacă 
avem în vedere poziția lor în pri
ma divizie a țării. Dar „Cupa" e cu 
totul altceva, e o întrecere în care 
ambiția, dăruirea pot suplini valoa
rea intrinseca, poate mai bună, a 
adversarului pe care l-au hotărît 
sorții. Jiul și Politehnica Timișoara 
au meritul de a fi trecut, pe rînd. 
de Partizanul Bacău (2—1), Petrolul 
Ploiești (4—2), A.S.A. Tg. Mureș 
(1—0) și C. S. Rm. Vîlcea (1—0), in 
cazul minerilor, și de F. C. Con
stanța (3—2), C.S.M. Reșița (3—1), 
C. S. Tulcea (1—0) și Steaua (3—1), 
In cazul lui „Poli".

Miercuri, la București și 
semifinalele au oferit partide cu 
totul distincte, atît ca desfășurare 
cît și ca \aloare și evoluția scoru
lui. Valentin Stănescu ne spunea că 
„partida de la Sibiu (la care a fost 
prezent), prin ritmul de joc și an
gajament, a fost destul f de atrac
tivă.*4 Meritul principal revine ele
vilor lui Ion lonescu. Asupra jus
teții calificării nu există nici un fel 
de dubii : Politehnica a prins una 
din zilele ei bune și aceasta doar 
la puțină vreme după meciul de 
la Brașov, unde nu lăsase o impre
sie favorabilă. La Sibiu însă. Poli
tehnica și-a depășit partenera și 
în ceea ce. privește prospețimea dar, 
mai ales, ' 
combinativ, 
tactică șf 
formă au 
iilor, care _____
a repeta performanța din 1958, cînd 
echipa lui Enăchescu, Cădariu. Mi- 
țaru, Ciosescu etc. cucerea „Cupa". 
Ca și anul trecut, Steaua iese din 
competiție într-o fază superioară, 
cînd șansele îi surîdeau parcă mai 
mult. Cîștigarea pentru a 12-a oară 
a trofeului 
cu încă un an.

Cel de la Jiul ne spuneau, după 
meciul de miercuri, că nici nu se

Mulțescu în zi excelentă, dar, s-o 
recunoaștem, și un pic de șansă, 
în timp ce vîlcenii au avut de par
tea lor... ghinionul, dacă se poate 
numi așa, la marile ocazii ratate.

La 23 iunie va fi finala. Cu gîn- 
dul la alte finale de mare atracție 
(Steaua — Dinamo, Dinamo

oaspeți — bruscați și apostrofați. 
Acest caz s-a aflat în discuția Co
misiei centrale de competiții și dis
ciplină, în ședința ținută miercuri 
seara, ancheta urmtnd să continue 
In zilele următoare.

Și In alte partide, unii Jucători au 
apelat la mijloace nerepulumcntare 
și, firește. Comisia a luăt măsurile 
corespunzătoare. Vom aminti de 
sancțiunile date Ittî Mattciti (F. C. 
Galați), Apetrei (Ceahlăul P. Neamț) 
și Peronescu (Metalul Drobeta Tr. 
Severin), suspendați pe cîte două 
etape, pentru a releva faptul că 
nici o abatere nu trece neobservată 
și, deci, secțiile de fotbal, antre
norii au obligația de a intensifica 
munca de educație, astfel ca me
ciurile să se desfășoare ftîir*un cli
mat corespunzător.

★
Iată, acum, programul etapei a 

XXlX-a care ^ye^ loc duniinică :

seria I : vUtorul, VasluL — Vic
toria Roman .• (tf-rrO), îfrogrgsvA Bră
ila — C. S,_ M. Suceava (i— 3), Pe- 

'^eiuloz#., Călărași 
CQustrpcto- 

^țalul .PJopeni — 
!) ‘J- sfc ’ țlispută.

-b QOU'Î1 I'

sîmbâtă la ora 15, Oțelul Galați — 
Ceahlăul P. Neamț (1—1), C.F.R. 
Pașcani — C.S.U. Galați (1—2), Ști
ința DacĂu — Gloria Buzău (1—4), 
F. C. Galați — CaraLmanul Bușteni 
(0-3).

SERIA A H-A J Carpați Brașov *- 
Șoimii Sibiu (0—3), Dunărea Giur
giu Metrom Brașov (6—3), Dina
mo Slatina — Progresul București 
(1—1), Ș. N. Oltenița — Flacăra Mo
rarii (0—2), Autobuzul București — 
Minerul Motru (1—0), Nitramonia 
Făgăraș — C. S. Tîrgoviște (0—3), 
C. S Rm. Vîlcea — Metalul Dro
beta Tr. Severin (0—5), Electro- 
putere Craiova — Metalul București 
(0—1), Tractorul Brașov — Gaz me
tan Mediaș (0—0).

Sibiu.

sub aspect tactic. Jocul 
presingul, superioritatea 

un Surdan în excelentă 
fost atu-urile învingăto- 
acum sînt la un pas de

se amînă astfel

O S P O R T
tlgurl suplimentare 
p seriile ce se află 
pese ciștlgurl sunli- 
, autoturisme, bu- 
s.a.

CÎȘT1G URILE 
Extragerea I : 

a 12.607 lei 
lei ; cat. 
: 35,65 a 

629 lei ;
REPORT 
Extrage-

5 25% 
fa a 5.043 
g; cat. 4 
: 96,15 a

40 lei.
99.657 lei.

na — c. s,t M. st 
trolui Moineșții -T. 
(0-1 j, ă.
rul Galați, rt-1)., ,J
Metalul Mijs' (1—2'

.bî Han*

SERIA A HI-A s Minerul Cavnlc 
— Textila Odorhel (2—3), C.F.R. Ti
mișoara — Metalurgistul CUgir 
(1—4), Ind. strmei C. Turei! — O- 
limpia Oradea (0—1), Corvinul Hu
nedoara — Vulturii Textila Lugoj 
(0—2), Arieșul Turda — Minerul 
Bala Mare (0—2). Minerul Anina — 
Victoria Cărei (0—2). F. C. Bihor — 
U. M. Timișoara (1—2), Unirea Arad 
-*■ Mureșul Deva (0—2), Gloria Bis
trița Olimpia Satu Mare (0—1).

TEMELE

gîndesc să nu ducă „Cupa" în 
Valea Jiului. Dar greu, foarte greu 
a trecut divizionara A de C. S. Rm,

JOCULUI

Autorii golurilor care au decis calificarea în finală a echipelor lor 
Roznai (Jiul) și Pîrvu (Politehnica)

Vîlcea. Deținătoarea trofeului, echi
pa antrenată de Gh. Nuțescu și D. 
Ancscu, părăsește competiția cu 
capul sus, mai ales că rezultatul de 
miercuri o nedreptățește. Meciul a 
fost slab (mai în glumă, mai în 
serios, Titus Ozon ne spunea : 
felicit pe Ivănescu pentru

nu și pentru joc"). Tr.

„li 
sutces, 

dar nu și pentru joc"). Tr. Ivă- 
nescu nu încerca să oc.oleâscă â-cest 
adevăr „Azi (n. r. miercuri) am 
jucat slab. Echipa e obosită. Am 
parcurs zeci de mii de kilometri 
cu autobuzul, în deplasările 
acest retur de campionat. Nu 
aceasta fața echipei noastre, 
vedea în finală ! V-am spus 
iarnă » Vom cîștjga Cupa !“ 
doi ani, Jiul este din nou în finală 
pentru că, miercuri, a avut un

pid) e de așteptat ca Politehnica 
Jiul să ne ofere un mccl Interesant, 
ca între două divizionare A, care 
aspiră să joace in „Cupa cupelor".

Constantin ALEXE

și

INFORMEAZ
a Il-a : cat. A : 1 variantă a 

lei ; cat. B : 15 a 1.190 lei ;
C : 134 a 167 lei ; cat. D :

cat. E : 215.65 a 
3.619,05 a 40 lei.

rea s 
22.357

3.181,75 a 60 lei ; 
200 lei : cat. F : :_____ „ .

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
n MAI 1974. Extragerea I : Cat. 1 : 
2 variante 10*/» a 50 000 lei • cat. 2 : 
3,05 a 20 310 lei ; cat. 3 : 
lei ; cat 4 : 12.10 a 5 120 ie, ; cav. a • 
73.20 a 346 lei ; cat. 6 ■ 138.70 a 447 
lei. Report categoria I : 
Extragerea a n-a : Cat.

4 :
10,95 a 5 657 
lei ; cat. 5:

3 246
A : 2

lei. 
va-

ADAPT ABILITAT EA TEHNICII
Se întîmplă adeseori ca,' in des

fășurarea lihor partide ' și Chiar în 
stabilirea rezultatului' final ai aces
tora. tin rol de seamă, uneori de
terminant, "să-l joace condițiile at
mosferice. O zi de meci cu tem- 
peratu'rfi ridicată excesivă., cu vlnt 
puternic sau precipitâții abundente, 
ridică probleme dintre cele mal di
ficile oricărei echipe și presupune 
întotdeauna măsuri Speciale de a- 
daptai'e colectivă și individuală. 
Lucrurile se' complica șf mal mult 
atunci cînd și starea terenului de 
joc — ca efect al ploii — este sub 
limitele normale.'

In astfel de, situații, este, de la 
sine înțeles cȘ, se impune o mai 
bană dozare;a efortului, o mai mare 
sincronizare a intențiilor tactice cu 
manevrele de realizare a acestora, 
o atenție sporită siguranței în 
rare, un plus de angajament _ 
tru depășirea unor obstacole fizice 
și morale mai deosebite. Mai mylt 
decit. orice, confruntarea de ' 
pe terenuri îmbibate cu apă, 
roloase Și. în general, greu accesi
bile fotbalului, presupune o adap
tare a tehnicii la aceste condiții 
speciale. Șl este firesc să fie așa, 
atita vreme cît tehnica reprezintă

ACTUAL ITATI

apă- 
pen-

forțe 
no-

din 
este 
Veți 
din 

După

• PROGRESUL BUCUREȘTI - CERNO- 
MOREȚ BURGAS 2-0. Miercuri după- 
amiazâ, pe terenul din str. cir. Staicovici, 
s-a disputat intîlnirea amicală dintre e- 
chipele de juniori Progresul București ți 
Cernomoreț Burgas. Liderul sferici a 
a campionatului nostru republican a 
tigat cu 2-0, prin golurile rtlarțaie 
Diaconu (min. 52) șl Duguian (mln.

I! l-a 
cîț- 
de 

69).

ALE
vor

rîante io’/» a 45 706 iei ; cat. B ; 3.20 
a 17 140 lei ; cat. C : 6,15 a 9i»S țel; 
cat. D ; 14.99 a 3 681 lei ; caU E : 
83,4(1 a 653 lei ; cat. F • 171.60 a 320 
lei : cat. X : 1 723,25 a 100 lei. Clști- 
gurile de la categoria 1, jucate 10’/» 
au fost obținute de GRIGORE ION ■ 
din Poiana Cîmpina șl BUNEA NIȚA 
din București, iar cele de la cate
goria A, de asemenea, jucate 10’/», au 
fost obținute de DUMITRESCU C. 
TOSIF din București și VAS1OIU ION 
din Ploiești, ___

• PRIMELE MECIURI DE BAKAJ 
JUNIORILOR. Duminică 26 mai so 
disputa primele? 8 meciuri ale barajului 
pentru desemnarea celor patru echipe 
campioane de județ care vor participa 
la turneu! final al campionatului repu
blican de juniori’. C.S. Botoșani Fores- 
ta Fălticeni, Rapid Panciu - campioana 
jud. Galați, Pescărușul Sârichioi (Tul- 
ced) - Petrolul Constanța, Șc. sp. Ale
xandria — Petrolul Potcoava (Olt), Ci
mentul Tg. Jiu II — Unirea Tricolor Dâ- 
bulenî (Dolj), Gloria Șimleul Silvaniei — 
Cimentul Turda. Carboxin Copșa Mica - 
Șc. sp. Drâgâșanî, Minerul Cavnic - R«* 
colta Urziceni (Satu Mate). t

• CONVOCAREA LOTULUI DE TINE
RET (23 ANI). A (ost alcătuit și lotul de 
tineret (sub 23, do. ani) care va juca in 
deschiderea partidei România - Grecia 
cu formația braziliană F.C. Galicia. An
trenorii Cornel Drăgușin și Ion Nunweil- 
ler au convocat pentru duminică seară 
și luni dimineață următorii Jucători: 
Jivan (Poli : Timișoara) șl Lăiărennu (,.U“ 
Cluj) — portari: Porațchi („U" Cluj), Gli- 
gore (A.S.A), Sătmăreunu II (Dinamo), 
Smarandache (Steaua), FL ,,Marin (Ra
pid) și Manea (Sportul studențesc) - 
fundași: Bbloni (A.S.A.). Dumitriu IV 
(Steaua). Moldoron .(Dinamo) și Gher- 
gheii (Steagul roșu) — mijlocași: Atodi- 
resei (C.S.M. Reșița). Mulțescu (Jiul), 
Nâstase, Ion Ion (Steaua), Mărculescu 
(F.G> Constanta) șl. Crișan (Minerul Baia 
Mare) — ctaconți.

< IERI, LA BUȘTENI, în meci amical 
Carairnanul — Dinamo București (in for
mație completă) 2-0 (1-O).

temelia pe care se dezvoltă și Jte 
perfecționează jocul, atlto timp eit 
prin tehnică șUbînțelcgepj ,Xot 
ce ține de manevrarea mingii . in 
cimpul' tactic.

Teoretic, nimeni nu contestă acest 
lucru. In practică însă situația se 
prezintă «u t totul. altfeL. Si.'Aitn .er 
xempip .rș-n.eei mal recent, ,dar s» 
cei mai elocvent tn această pri
vință — ni l-a oferit partida din 
etapa precedentă de la Cluj, dintre 
C.F.R. și Universitatea Craiova. Un 
meci în care, de foarte multe ori, 
recomandările referitoare la modul 
de comportare în condițiile unui 
teren aproape Impracticabil au fost 
pur șl simplu Ignorate, tn special 
de către componențil formației cra- 
iovene care, în decursul întllniril, 
pu preferat pe plan tehnic soluții 
contraindicate, tn mod concret, ne 
referim la faptul că s-a pasat exa
gerat de mult și cu latul, nu la 
semiînălțime șl cu rlstul, cum era 
mal avantajos pentru evitarea no
roiului și a „ochlurllor de apă". 
Datorită acestui lucru, un mare 
număr de faze de atac au fost 
Irosite. în timp ce relativa reușită 
a altora — destul de puține totuși — 
a necesitat o neobișnuită risipă de 
energie. S-a abuzat de conducerea 
balonului, mai ales pe spațiile a- 
proapo.* desfundate. Iar ținerea min
gii șl" driblingul au constituit o 
regulă atît pentru înaintași, cît și 
pentril apărători, aceasta echlvalînd. 
în esență cu renunțarea ia rezolvări 
simple și' eficace. S-au înregistrat 
numeroase .. cazuri de ezitare în 
trasuî lă poartă de la distanțe di
ferite deși terenul alunecos și min
gea udă favorizau finalitatea ofen
sivă șl realizarea golului.

Aceste cîteva constatări pe care 
am mal avut prilejul a le face și 
cu alte împrejurări demonstrează o 
dată în plus că multe din echipele 
noastre fruntașe nu știu să se a- 
daoteze sub raportul tehnic» fot
balistice '
condițiile 
și" de starea

împrejurări demonstrează o

fruntașe nu știu^săse^a- 

cadruluî specific creat de 
s atmosferice nefavorabile 

.. „„ Tedusă de practicabi-
litate a terenului de joe. Din a- 
ceastă cauză și modul de acțiune 
a ’ jucătorilor poartă pe undeva pe
cetea hazardului iar antrenorii con
sideră cu ușurință ca dezavantaj 

■'ceva care în realitate nu este aectt 
un aspect flagrant al lipsei de in
struire Șl care nu se rezolvă decît 
numai prin... instruire.

Mihai IONESCU



C.M. DE POPICE Azi și mîine

(Urmare din pag. 1) 2 I. Tismănaru 2 700 (899), 
Băia.ț

nală, apropiindu-se de rezulta
tul iugoslavului N. Dragas, care 
și-a menținut titlul. lata clasa
mentele, la care s-au cumulat 
și rezultatele din probele ante
rioare : FEMININ — 1. IIana 
Konirova 1268 pd, 2. Ana Pe
trescu 1 259 (386), 3. Dagny Fors- 
lund (Suedia) 1 255, ... 7. Cor
nelia Petrușcă 1 234 (418), 8.
Vasilica Pințea 1 234 (407) ... 10. 
Elena Trandafir 1 210 (386) ;
MASCULIN — 1. N. Dragas

2 737,
3. I.
Purje 2 697 (915). în paranteze 
sînt 
cursul final.

CLASAMENTUL PE NAȚI
UNI : 1. România 2 medalii de 
aur, 3 de argint, 4 de bronz, 2.

2 argint, 
1 argint, 
ordine, 
Suedia.

2 699 (886), 4. P. ELVEȚIA
cifrele realizate în con

3. 1 u-
1 bronz.
Ungaria,

români

R.F.G. 1 aur, 
goslavia 1 aur, 
Urmează, în 
Cehoslovacia și

Delegația popicarilor 
sosește sîmbătâ pe Aeroportul 
Otopeni, în jurul orei 19.

La telefon antrenorul emerit AL. ANDREI

SPIRITUL DE ECHIPA A GENERAT

O PERFORMANTA UNICA
După surpriza produsă de ju

nioara Elisabuta Szilagyi, care, din 
cauza emoției, a tras 7 bile in... 
gol, precum și de fluctuația de 
formă a altor jucătoare — ceea ce 
a făcut ca reprezentativa noastră 
să coboare de pe primul ioc pe 
poziția a treia în ierarhia mon
dială — buna dispoziție a revenit 
în rîndul echipei feminine. In 
proba dc perechi, româncele au 
intrat pe pistă hotărîte să demon
streze adevărata lor valoare, reu
șind miercuri seara o performan
ță unică în istoria C.M. : cele trei

linuare încredere. Apoi, exemplul 
Anei Petrescu, care a acționat cu 
precizie de... metronom, doborind - 
in ambele evoluții cite 437 de po
pice, a creat un stimulent extraor
dinar. Legătura sufletească dintre 
jucătoare și ambiția lor de a refa
ce terenul pierdut au fost deci
sive

Tr. IOANIȚESCU

ROMANIA,
la gimnastică masculina

LEYI
„CURSA PĂCI! ti

Astăzi și mîine, 
pele masculine de 
Elveției și României se intilnesc 
intr-un meci devenit traditional, 
care prevede atit exerciții impuse 
cit și liber alese. Formația noas
tră urmează a fi alcătuită din ur
mătorul lot, aflat la dispoziția an
trenorilor C. Gheorghiu 
Condovici : Dan Grecu, 
Gheorghiu, 
tin Petrescu, Ștefan 
Branea și Liviu Mazilu.

la Lyss. echi- 
gimnastieă ale

și Gh. 
Mircea 

Mihai Borș, Constan- 
Gall, Radu

NASTASE FAVORIT
LA ROMA

O Intre 27 mai șl 2 iunie vor avea 
loc la Roma campionatele interna
ționale de tenis ale Italiei, un turneu 
din cadrul „Marelui ~ 
Organizatorii l-au 
principal favorit al 
piu bărbați pe Ilie 
în ordine pe lista 
Kodes. "Smith, 
Bertolucci. Metreveli, Hrebec, 
și Corman.

Premiu» F.l.L.T. 
desemnat ca 

probei de sim- 
Nâstase, urmat 
favoriților de 

Panatta, Orantes, 
Fi llol

★
In turneul de la Bornemouth, Ilie 

Naslase l-a învins cu 8—6, 6—4 pe 
Velasco (Columbia), caliX’icindu-se 
pentru semifinale.

ACOPERIȘUL STADIONULUI MUNCHENEZ VA TREBUI REPARAT

A SCOS, DIN NOU, IN EVIDENȚA

VALOAREA RUTIERILOR
• Vasile Teodor, singurul ciclist

„Cursei Păcii- s-a 
la Praga cu suc- 
rutierilor polonezi, 
demn înlocuitor

român cu

POLONEZI
performanțe notabile

KUNN — ba numai uoi anj după 
Jocurile Olimpice de la Munchen, 
acoperișul stauionului și bazinului de 
înot, construit special pentru acest 
eveniment, va trebui reparat — au 
anunțat autoritățile vest-germane de 
resort. Durata și costul ridicat al 
operațiunii — trei luni și trei milioa
ne mărci — se explică prin faptul 
că este vorba de cei mai mare aco
periș din lume (25 000 metri pâtrați), 
a cărui construcție a costat 165 mi
lioane mărci.

Stratul izolator fixat sub acoperișul 
propriu zis din plexiglas, deteriorat 
de razele solare, va trebui înlocuit 
printr-o nouă izolație confecționată

din ,,lînă metalică". Se apreciază 
însă că această soluție tehnică va 
reduce lumina din interiorul stadio
nului. ca urmare a opacității sporite 
a noului material izolant.

A 27-a ediție a 
încheiat miercuri 
cesul scontat al 
Dovedindu-se un 
al lui Ryszard Szurkowsdri la cîr-
ma echipei naționale pentru cursa 
V a rșovia-Berlin-Praga, Stanislaw 
Szozda — in virstă de 24 dc ani 
— a reușit să domine cu autoritate 
competiția (a sosit pe locul I în 
6 etape, egalîndu-i recordul 
Serghei Lihaciov), s-o câștige 
mod strălucit și să-și aducă o con
tribuție majoră (ca și la campio
natul mondial din 1973, din Spania) 
la cucerirea locului I pe echipe. 
Alături de alergătorii polonezi s-au 
mai evidențiat cicliștii din echi
pele Uniunii Sovietice, Cehoslova
ciei și Cubei. Foarte slabă com
portarea reprezentativelor Belgiei, 
Iugoslaviei și Italiei.

Deși a avut un traseu convena
bil, cursa a fost deosebit de grea 
din cauza vremii nefavorabile. Așa 
se explică numărul mare de a- 
bandonuri (22), precum șâ consi
derabilele diferențe de timp din 
clasamentele generale.

Echipa României s-a impus doar 
prin Vasile Teodor. Acest alergător 
de valoare a reușit deseori să se 
afle printre fruntașii etapelor, să 
urce chiar pe podiumul de pre
miere. Fără handicapul acelui sfert 
de oră din prima etapă desfășu
rată pe teritoriul R.D. Germane (a 
fost angrenat înfcr-o busculadă), el 
ar fi putut să ocupe un loc ono
rabil, poate chiar printre primii 

din clasamentul generai indivi-

lui
în

dual. Performanțele sînt 
nivelul pretențiilor. Atit ... ___
cit și la individual, cicliștii români 
au ocupat locuri modeste. S-a do
vedit astfel (așa cum am anticipat 
la plecarea echipei in cursă) 
reprezentativa noastră 
curat în acest an de 
corespunzătoare pentru _ ___
ție de amploarea și duritatea cursei 
Varșovla-Berlin-Praga.

insă sub 
la echipe.

că 
nu s-a bu- 

pregatlrea 
o competi-

★
Clasamentele finale ale celei de a 27-a 

ediții a „Cursei Păcii".
Individual: 1. STANISLAW SZOZDA 

(Polonia) 42 h. 17:48; 2. Nikolai Gorelov 
(U.R.S.S.) ia 3:00; 3. Milos Hrazdira 
(Cehoslovacia) la 4:43-... 29. Vasile Teo
dor la 21:23; 46. Vasile Selejan la 1 h. 
00:37 ; 43. Nicolae David la 1 h. 05:04; 
67. Nicolae Andronache la 1h. 43:46; 80. 
Nicolae Gavrilâ la 2 h. 32:48. Premiul 
sprinterilor a revenit olandezului Tbeo 
Smith cu 39 p, iar cei al cățărătorilor 
sovieticului Nikolai Gorelov cu 59 p.

Echipe: 1. POLONIA 127 h. 12:05; 2.
U.R.S.S. la 3:09; 3. Cehoslovacia la
5:08; 4. R.D. Germană la 5:27; 5. Cuba 
la 38:41; 6. R.F. Germania la 48:45; 7.
Olonda la 59:06; 8. Franța la 1 h. 03:58; 
9. Austria la 1 h. 11:22; 10. Anglia la 
1 h. 22:59; 11. Bulgarie la î h. 34:57; 12 
România la 1 h. 40:19; 13. Italia la 2 h. 
28:10; 14. Ungaria la 2h 39:57; 
Iugoslavia Ta 2 h. 51:26; 16.
3 h. 14:06.

Au terminat întrecerea 86 
(din 108 plecați în cursă) și 
(din 18 prezente la start).

19.
Belgia ia

de rutieri
16 formații

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE AUTOMOBILISM

cupiuri înscrise concurs
urcat pe podiumul laureatelor.

— Sincer să fiu. ne mărturisea 
la telefon antrenorul emerit Ale
xandru Andrei, nici eu nu mă aș
teptam la un asemenea triumf !

— Cum explicați aceste rezulta
te superioare ?

— A învins spiritul de echipă. 
Ne-am gîndit inițial să renunțăm 
la serviciile Elisabetei Szylagyi, 
dar colectivul i-a acordat in con-

SOFIA (Agerpies) — L<.i șotia au 
început lucrările Congresului de pri
măvară al Federației internaționale 
de automobilism (F.I.A.), la care par
ticipă delegați din 38 de țări ale lu
mii. România este reprezentată de o 
delegație condusă de ing. Vasile Ior- 
dăchescu, prim-vicepreședinte al 
A.C.R.

Timp de patru zile participanții la 
Congres vor dezbate o serie de teme 
privind turismul automobilistic, spor
tul automobilistic și cartingul, pro
bleme de circulație, consecințele cri
zei de carburanți asupra automobilis
mului etc.

AU ÎNCEPUT

ROMANIA - ISLANDA LUCRĂRILE
CONGRESULUICiteva amănunte despre meciul cu Finlanda

AST AZI, ÎN TURNEUL U. E. F. A

COOPERAREA SPORTIVA EUROPEANĂ

Miercuri seara, la Rbmieoy. 
citm 
va de 
gat la 
debut 
neului 
minat 
timpului, 
datorită, 
atacanților noștri in fazele de fi
nalizare (Grosu, Pițurcă, Augustin. 
Vrinceanu ratind din poziții foarte 
bune), dar și faptului că selecțio
nata Finlandei 
știa doar că, în 
0—0 cu echipa 
nu a cedat nici

așa 
v-arn informat, reprezentati- 

juniori a României a cîști- 
limită, cu 1—0, partida de1 

din cadrul grupei A a tur- 
fin-al U.E.F.A.
în cea mai 

scorul 
pe de o

a

Deși a do
pai? te a 
minim, 
pripelii

mare 
rămas 
parte,

Cu un an în urmă, la Viena, s-au 
desfășurat lucrările primei Confe
rințe sportive europene — eveni
ment apreciat drept o contribuție 
însemnată la dezvoltarea cooperării 
.intre organismele și organizațiile 
sportive de pe continent. într-ade- 
văr, de atunci încoace a sporit con
siderabil numărul contactelor și al 
acordurilor bilaterale intre oficiali
tățile sportive ale țărilor europene. 
Presa citează în acest sens, ca 
exemple edificatoare, înțelegerile 
pe termen lung intervenite. intre 
organizațiile din Suedia șl Iugo
slavia. între cele din U.R.S.S. și 
Austria

Asemenea premize fericite a pre
zidat recenta reuniune de la Berlin 
a Comitetului de pregătire pentru 
cea de a 2-a Conferință europeană 
a sportului. Reprezentanții a 7 țări 
(R.F.G., Franța, Austria, ~ 
U.R.S.S., Ungaria și R.D.G.) 
iese comitetul preparator și 
tul primei lor ședințe este 
cunoscut.

Cea de a 2-a Conferință 
•europeană va avea loc în zilele de 
27—30 mai 1975, Ia Dresda, urmînd 
să-și desfășoare lucrările sub sern-

Suedia, 
alcătu- 

rezulta- 
astăzi

sportivă

nificativa lozincă : „Sportul în via
ța oamenilor și a popoarelor*4. Sînt 
prevăzute trei referate 
dedicate următoarelor .
Contribuția sportului la înțelegerea 
internațională (raportor din U.R.S.S), 
2. Sport și educație (Franța). 3. 
Sportul și mediul înconjurător (A- 
ustria)

Varietatea temelor va permite 
dezbateri cuprinzătoare Se va puica 
sublinia faptul câ, în toate epocile, 
aportul este fundamental condiționat 
de pace și buna înțelegere între 
popoare. Se vor putea accentua 
acele trăsături care sînt caracteris
tice sportului în rîndurile tineretu
lui Și .1 X----- -
șfîrșit, se 
dintre sport și timpul liber, sănă
tate agrement, cu ideea clară că 
activitatea sportivă face parte in
tegrantă din viața umană modernă.

Această a doua reuniune, de la 
Dresda. va da posibilitate organiza
țiilor și instituțiilor sportive din 
Europa — independent de caracterul 
lor — să promoveze în continuare 
spiritul de colaborare, activitatea 
comună în folosul popoarelor de oe 
continent.

principale, 
teme : 1.

în mijlocul femeilor. in 
vor putea arăta relațiile

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

— despre care se 
iarnă, a reușit un 
K.D. Germane — 
un moment, jucîn- 

du-și cu ardoare șansele ei 
la fluierul final al arbitrului 
tughez

Ieri, ] 
fonie
F.R.F., 
că torul 
impresii 
apărare.

pinâ 
por-

Baltazar.
la prinz, am solicitat 
secretarului general 
Ion Alexandrescu, 
delegației noastre, 
despre jocul echipei. „In 

. formația noastră a 
luat toarte bine, 
gur, un moment 
final, cind Finlanda a fost pe 
punctul de a egala. Dar, un rezul
tat de egalitate nu ar fi reflectat 
fizionomia jocului. Pentru că echi
pa noastră a fost „vioara întîi“ 
a meciului, ea construind atac du
pă atac, aproape minut dc minut. 
N-a reușit să mai înscrie, însă, și 
alte goluri din cauză că atit mijlo
cașii cît și cei l 
complicat inutil 
bune care nu nr 
șuturi puternice 
a se transforma 
landa a prezentat un

tcle- 
al 

condu
ci leva

exceptind, 
de derută,

a

evo- 
desi- 

din

i din atac s-au 
multe situații 
reclamat decit 
precise pentru 

în goluri. Fin
ii" deose-

TELEX • TELEX •
Etapa a 7-a a Turului Italiei (Foggia 
— Thieti, 257 km) a fost cîștigată 
de Ugo Colombo (Italia). în clasa
mentul general continuă să conducă 
Fuente (Spania) ; pe locul 9 Merckx 
(Belgia).
întâlnirea amicală de gimnastică 
dintre selecționatei^ de junioare alo 
■orașelor București și Sofia s-a în
cheiat cu scorul de 178,40—172,20 
puncte în favoarea tinerelor gim
naste românce. La individual com
pus, pe primul loc s-a clasat Pct- 
kova (Sofia) — 36,35 p, urmată de 
Stancu (București) XL— 35,90 p.
Selecționata masculină de baschet 
a Argentinei a susținut două me
ciuri amicale la Tel Aviv cu repre
zentativa Israelului. în ambele par-

tide, victoria a revenit basclietbaliști- 
lor din Israel cu scorul de 96—94 
(40—39) și respectiv 102—94 (54—38).
Cea de-a patra partidă a meciului 
de șah dintre maestreie sovietice 
Nana Aleksandria și Marta Șui, 
care-și dispută, la Riga, una din 
semifinalele turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin, s-a in- 

mutarea a 56-a cu victo- 
Șul. In prezent, scorul 

meciului este egal : 2—2.

cheiat 1<\ 
ria Martel

Cn prilejul unui concurs desfășurat 
la Vitebsk, atletul sovietic Nikolai 
Grebnev a cîștigat proba de arun
carea suliței eu 86,06 m. cea mai 
bună performanță mondială înre
gistrată în acest sezon.

La Ankara s-a desfășurat meciul 
dintre selecționatele masculine ale 
Turciei și Iugoslaviei, contînd pen
tru prima ediție a competiției in
ternaționale de baschet „Cupa Na
țiunilor". Baschetbaliștii turci au 
terminat Învingători cu scorul de 
67—64 (35—28). In cadrul aceleiași 
competiții s-au înregistrat următoa
rele rezultate : la Giessen : R.F. 
Germania — Franța 74—72 (27—36) ; 
La Atena : Italia — Grecia 75—53 
(40—25).
Continuîndu-și 
echipa 
U.R.S.S.

tn
baschet

Des

S.U.A., 
a 

Moines

turncul
feminină de 
a jucat la

(Iowa) cu selecționata țării gazdă, 
teyminînd 
(44—30).

învingătoare cu 85—59

bit de viguros, alcătuit din jucă
tori cu un gabarit impresionant, 
care a căutat să construiască 
atacurile pe o parte a terenului 
și să Ie finalizeze de pe cealaltă".

Astă-seară, echipa României va 
susține al doilea joc din cadrul 
grupei A, cel cu Islanda, o for
mație care miercuri a fost autoa
rea singurei mari surprize a jocu
rilor de debut din cadrul celei de 
a 27-a ediții a turneului U.E.F.A. 
Această echipă necunoscută, consi
derată fără nici o șansă, a reușit 
să termine la egalitate cu Scotia :
1— 1 ! In meciul de astăzi, în echi
pa noastră vor reintra Agiu (sus
pendat pentru meciul cu Finlan
da). și Leac, recuperat după ac
cidentul suferit recent.

Iată și celelalte rezultate 
miercuri : R.D.G. — Polonia
și Turcia — Iugoslavia 0—0 (grupa 
15) ; Danemarca — Țara Galilor 
3—1 și Bulgaria — Luxemburg
2— 1 (grupa O ; Grecia — Spania 
1—0 și Suedia — Portugalia 1—0 
(grupa D).

U. E. F. A

de
1—0

k Ifig ECHIPELE

EDINBURGH 23 (Agerpres). — La 
Edinburgh au început lucrările Con
gresului Uniunii europene de fotbal. 
Una din problemele principale in
cluse pe agenda de lucru a fost 
propunerea de a se mări, de la 16 
la 20, numărul participantelor la 
turneul final al campionatului mon
dial. Propunerea, susținută dc mai 
mulți delegați, nu a fost însă ac
ceptată. Pledînd în favoarea 
ținerii sistemului 
delegatul belgian 
Europei să i se 
plus.

A fost 
U.E.F.A., 
(Italia).

Președintele 
că va sprijini realegerea actualului 
președinte al F.I.F.A., Stanley Rous, 
care este în virstă de 79 de ani > 
și deține această funcție de 13 ani, W 
Contracandidatul lui Stanley Rous 
este, după cum se știe, președin
tele Confederației Braziliene a „spor
turilor, Joao Havelange. Alegerea 
președintelui F.I.F.A. va avea loc 
la Frankfurt pe Main, cu două ziie 
înainte de începerea turneului final 
al campionatului mondial de fotbal.

de pînă 
a cerut totuși 
acorde un loc

men- 
acum, 

ca 
în

președinte alcareales ... _____ ______
A r t e m i o Francliidr.

ți,e.f.a. a declarat

CORESPONDENTE SPECIALE

IUGOSLAVIEI SI BULGARIEI
FINALĂ A PREGĂTIRILOR

NOVI SAD. Acum, după ce s-a încheiat 
campionatul iugosla/iei (campioană este 
Hajduk Split, iar prima divizie o pără
sesc echipele F.C. Zagreb ți Boraț Banja 
Luka), toată atenția se îndreaptă spre 
pregătirile echipei naționale pentru 
..Weltmeisterschaft-. Selecțianabilii s-au 
reunit la Belgrad unde vor sta pînâ la 
jocul cu echipa Ungariei, la 29 mai, ia 
Szekesfehervâc.

Antrenorul Miljanîci lucrează în prezent 
cu un lot format din 35 de jucători, 
printre ei fiind ți Pelkovia (Troyes) și 
Bukal (Standard Ufcge). Se pare că în 
jocul cu Ungaria wr evokra: Măriei — 
Buljan, Hagiabdici - Obiak. Kcrtaiimki, 
Boghicevici - Petkovici, Karatâ, Surjak 
(Bukal), AdmovicU Geaici (Bajetâcî).

Fotbaliștii maghiari vpr alinws, după 
declarația antrenorului IffwszW. o forma
ție clădită pe scheteM «cbipei U(pesti 
Dozsa, care cucerește țva anuî ocesîa 
titlul de campioană. In lotrd maghiar 
apar numeroși tineri î« frunte eu Kolcir, 
Pocsik, Becsey, HarsâwjrL. Fekete care, 
alături de experimentați) Sene, fabîan, 
Zambo și Balinț. vor încerca so-șf 
odauge o victorie sn paimcfrcswl meciwn- 
lor cu Iugoslavia. Cu acest prilej va

evolua în națională pentru ultima oara 
Albert.

După acest joc, fotbaliștii iugoslavi se 
vor pregăti la Split pentru meciul 
Anglia (5 iunie - Belgrad), ultimul 
înaintea partidei inaugurale o C.M. 
“ " iunie) la Frankfurt

BUGARIN)
Brazilia, la 13 
Main. (DUȘAN

CU 
test 
(cu
pe

★
finala a pregătirilor fot- 

Kiu- 
mai

SOFIA. Faza . „
baliștilor bulgari a inreput in orașul 
stendil, unde naționala va susține 
multo meciuri de verificare ir» compania 
unor echipe de club. Un prim test mai 
important va avea loc la 25 mai, cind 
pe șțadionul ,,Vasil Lsvski" din Sofia se 
va disputa meciul feulgdria — R.P.D. Co
reeană. O sâptâmînâ mai tîrziu, la I iu
nie, reprezentativa Bulgariei va întâlni 
echipa Angliei.

Lotul bulgar, nu mărind 22 de fotbaliști, 
va pleca în R.F. Germania la 5 iunie și 
se va stabili Io Keiserau, iingă Dort
mund. între 6 și 9 iunie, fotbaliștii bul
gari vor susține meciuri de verificare cu 
echipe locale. (TOMA HRISTOV)
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