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OBIECTIVUL PRINCIPAL AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI,

RUPĂ VICTORIA ASUPRA DANEMARCEI:

VALORIFICARE PLENARĂ A TUTUROR RESURSELOR!

AGENDA COMPETIȚIILOR

Victoria la scor asupra Dane
marcei a produs o reală satisfac
ție în rindul iubitorilor de fotbal 
din (ara noastră. Cele șase goluri 
au fost savurate, scorul partidei 
fiind ieșit din comun. Cursa „non
stop" a calendarului nostru inter
național nu ne permite Insă să ne 
oprim prea îndelung la această e- 
tapă. La orizont se profilează a- 
cum obstacolul scoțian. desi
gur mult mai dificil decit 
cel care a stat în calea „tricolorilor" 
duminică ; și aceasta nu numai 
pentru că valoarea elevilor Iui Or
mond (participanți — și neînvinși ! 
— la recentul turneu final al 

Mai înainte ca portarul Poulsen să poată interveni, Dudu Georgescu reia, cu capul, balonul centrat de Lu- 
cescu, mareînd al patrulea gol al echipei României.

C.M.) este unanim recunoscută ca 
superioară celei a danezilor, ci și 
pentru că echipa Scoției se va 
prezenta, in mod cert, mai bine 
pregătită decît a venit în Capitala 
noastră „unsprezccele" lui Strittich, 
Să reținem, în acest sens, amă
nuntul că în timp ce — în acest 
sezon — Danemarca nu susținuse, 
pînă duminică, nici un joc inter- 
țări scoțienii au avut verificări iar 
piuă Ia 1 iunie sint angajați intr-o 
suită de meciuri de „mare cali
bru" : azi joacă Ia Glasgow cu 
Portugalia, pe 17 mai întilnesc 
Țara Galilor la Cardiff, după 3 
zile primesc vizita Irlandei și își 

încheie pregătirile jucînd (24 maî) 
cu Anglia pe Wembley ! După 
cum se vede, un program de 4 
partide, de maxime solicitări, care 
lasă să se întrevadă cu ușurință 
marea atenție pe care scoțienii o 
acordă meciului cu noi, de Ia 1 
iunie, intenția lor de a-și juca din 
plin șansa de calificare pe care 
le-o acordă și lor, in continuare, 
„calculul hîrtiei".

Pasionanta întrecere pentru pri-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Competiția de ban
chet din cadrul 
celor organizate cit 
prilejul închiderii 
anului sportiv uni
versitar a prilejuit, 
în Capitală, dispu
te dirze și cu re
zultate care au 
surîs, in final, stu
denților de la ASE 
și studentelor de 
la Institutul poli
tehnic. fată o ima
gine din întrecerea 
studenților...

Foto :
Vasile BAGEAC

CONCURS DE ȘAH LA REȘIȚA

La Reșița a avut loc finala pe 
județul Caraș-Severin a concursu
lui de șah, inițiat cu puțin timp 
în urmă. La întreceri au partici
pat concurenți din Caransebeș, 
Bocșa, Oțeiu-Roșu și Reșița. Pri
mele trei locuri au fost ocupate, 
în ordine, de : Cornel Bușu 13 p 
(C.S.M. Reșița). Vaier Grozav 12 p 
(C.S.M. Reșița). Nicoiae Petrișor
11,5 p (Metalul Bocșa).

D. PLAVIȚU — coresp.
ÎNTRECERI ATRACTIVE LA 

„LAMINORUL" GALAȚI

Stadionul A.S. „Laminorul" din 
Galati, care dispune de terenuri 
bine întreținute, cunoaște, in aces
te zile, ample întreceri sportive 
in cadrul „Cupei tineretului". Pînă 
acum au fost angrenați peste 1000 
de tineri in concursuri atletice, 
precum și in competiții de volei, 
fotbal, tenis de masă. Arena de

DE MASA

popice cunoaște, de asemenea, o 
mare afluență. Consiliul asociației 
își propune ca. în colaborare cu 
comitetele U.T.C. și sindical, să 
antreneze pe toți tinerii din între
prindere ia practicarea sportului.

T. ENACIIE — coresp.

CROSUL „CRAVATELE ROȘII"

Peste 1 000 de pionieri nu par
ticipat la Crosul „Cravatelor roșii", 
organizat in municipiul Roman, de 
către C.M.E.F.S., în colaborare cu 
Consiliul municipal al organizați
ei pionierilor. Iată și ciștigătorii, 
pe grupe de virstă : fete 9—10 
ani : Dumitra Tronciu (Șc. gen. 
1) i 11—12 ani : Elena Dinu (Sc. 
gen. 15) ; 13—14 ani : Maria Chiri- 
eă (Șc. gen. G) ; băieți 9—10 ani : 
Vladimir Crctu (Șc. gen. 15) ; 
11—12 ani : Dan Prisăcaru (Șc.
gen. 11) ; 13—14 ani : Mircea Pas
cal (Șc. gen. 15).

G. GROAPA — coresp.

DUPĂ CAMPIONATELE DE CANOTAJ

NUME NOI CARE BAT
Miine, Divizia A la fotbal-etapa a XXVIII-a

CAMPIONATUL REINTRĂ IN ACTUAUTATE
Menținind tempoul așa de ri

dicat al actualului sezon fotba
listic, programul formațiilor noas
tre fruntașe prevede reintgarpg ra-

CLASAMENTUL LA ZI

1. DINAMO
2. A.S.A.

Unit. Craiova 
F.C.M. Reșița 
Steaua 
Olimpia

3.
4.

«.
7. C.F.R. Cj-Nap.
s. F. C. Argeș
9. U.T.A.

10. So. slud.
it. ..Poll" Tim. 
iz. Jiul
13. F.C. Constanța
11. „U“ Cj-Napoca
15. Steagul roșu
16. Chimia
17. F. C. Galați 
ÎS. „Poli** Iași

27 IR 4 5 54—25 40
27 15 3 9 38—31 33
27 11 8 8 40—26 30
27 13 4 10 43—35 30
27 13 3 11 46—32 29
27 11 6 10 27—27 28
27 9 9 9 22_ 24 27
27 11 4 12 41—36 26
27 11 4 12 31—82 26
27 11 4 12 33—36 26
27 11 4 12 22—31 26
37 10 5 12 33—29 25
27 9 7 11 29—36 25
w 8 8 11 21—31 24
27 9 5 13 32—25 23
n 7 9 11 26—45 23
w 9 S 13 20—41 23
27 10 2 15 32—18 22

< i- gol 
pidă în căfnpibiți’t; 
Chiar miine are 
10c a XXVIII-a e- 
tapă a Diviziei A. 
După atracția par
tidei cu Dane
marca, 
din prima 
sosește și 
„farmecele" 
vorba, mai cu sea- 

acele în
tâlniri in care sînt 
angajate formațiile 
din zona retrogra
dării. Dintre ele, 
vom aminti în pri
mul rind pe cele 
de la Satu Mare (Olimpia — Chimia). 
Craiova (Univ. — Steagul roșu), 
Timjșoara (Politehnica — F.C. Ga
lați), Iași (Politehnica — C.F.R.

CU 
întrecerea 

divizie 
ea 
ei.

cu 
E

4)
PROGRAMUL ETAPEI A XXV1II-A

mă, de

— U.T.A.
— STEAGUL ROȘU
— CHIMIA RM. V1LCEA
— DINAMO
— F.C.M. REȘIȚA
— STEAUA
— F.C. GALAȚI
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— A.S.A. TG. MUREȘ

In „Cupa Dinamo" la fir

F.C. ARGEȘ 
UNIV. CRAIOVA
OLIMPIA
JIUL
„U“ CLUJ-NAPOCA 
F.C. CONSTANȚA 
„POLI" TTM. 
„POLI" IAȘI 
SPORTUL STUD.

(stadionul Republicii)

Toate partidele încep la ora 17.

WWWW'AWWWXV

care una dintre

ȘTEFAN CABAN A CIȘTIGAT

Cluj-Napoca) în
formații se află in situație inco
modă. Dar nici jocurile de la Cluj 
(,.U“ — F.C.M. Reșița), Constanța 
(F.C. — Steaua), sau Petroșani
(Jiul — Dinamo) nu ni le prezintă 
pe ambele partenere lipsite de 
griji.

LA POARTA
Veritabil maraton nautic, Cam

pionatele republicane de canotaj 
pe ambarcațiuni mici au reunit 
săptâmina trecută Ia Snagov, pe 
parcursul a șase zile, întreaga eli
tă a schifului românesc. Atit la 
fete, cit și la băieți. întrecerile 
au atins parametri destul de ridi
cați pentru începutul sezonului, 
lucru datorat pregătirilor temeini
ce și, mai ales, ieșirii timpurii pe 
apă.

în general, componenții loturilor 
reprezentative — ne referim întii 
la ei pentru că această competiție 
a constituit un serios criteriu de 
reașezare n garniturilor naționale 
— au reușit să domine cursele de
cisive. lucru demn de subliniat in 
acest an preolimpic. care cuprinde 
și o nouă ediție a C.M. (august — 
Nottingham), dar nu e lipsit de 
interes să arătăm că si outsiderii 
s-au prezentat la fel de. bine, pu- 
nînd favoriților numeroase pro
bleme și incurcînd chiar unele so
coteli... Asupra acestui aspect vom 
reveni in finalul materialului, a- 
bordind pină atunci probleme le
gate direct de evoluția ..tricolori
lor".

întrecerile feminine au fost sc-

CONSACRĂRII
rios handicapate de prezența hors- 
concours a unui masiv număr de 
sportive fruntașe, componente alo 
loturilor, lucru care a diminuat 
vizibil din interesul pentru com
petiție. Noroc că rivalitățile bine
cunoscute (rivalități cu caracter 
pozitiv) dintre schifistele eșalonu
lui de elită au salvat aparentele, 
făcîndu-ne să mai uităm de com
promisul campionatelor. Astfel, in 
proba 2 f. c. duelul palpitant s-a 
dat intre două echipaje care evo
luau în afară de concurs : Maria
na Predescu-Maria Rahat si Elena 
Avram-Angellca Chertic. A eiști- 
gat. pe apă, primul cuplu, dar — 
conform regulamentului — titlul 
republican a revenit ambarcațiunii 
de la Voința București (Georgcta 
Alexe-Maria Constantin), clasai* 
pe locul III. Chiar și în această 
situație vom sublinia ascensiune» 
de valoare a echipajului Predescu- 
Kabat. care mărește la trei numă
rul „forțelor" noastre in proba de 
2 f. c. Și pentru că am ajuns

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

PROBA OLIMPICĂ DE 3x40 FOCURI PRIMA ÎNTRECERE DE CICLISM PE PISTĂ A ANULUI
Ieri, au continuat la poligonul 

Tunari întrecerile dotate cu „Cupa 
Dinamo". Dintre rezultatele înscri
se este de subliniat cel obținut de 
Stefan Caban (Dinamo) la armă 
liberă calibru redus 3x40 f: 1160 
p. De asemenea, la aceeași probă 

’linărul Romulus Nicolescu (Steaua) 
a înregistrat o cifră meritorie : 
5148 p. Și la armă standard 3 x 20 f 
Marina Tomescu (IEFS) și Maria
na Feodot (Dinamo) au avut evo
luții bune, prima realizind 567 p, 
cea de a doua. 565 p.

Rezultate tehnice. 3x40 f : 1. 
Caban 1’60 n. 2. Rotam (TEFS) 
1150 p, 3. Nicolescu 1118 p, arma 

standard 3 x 20 f : 1. Marina To
mescu 567 p. 2. Mariana Feodot 
565 p, 3. Iuliana Daroczi (IEFS)
558 p, juniori : 1. Darabasi (Me
dicina Cluj-Napoca) 557 p, junioa
re : 1. Angola Tudorică (Dinamo)
559 p. pistol viteză : 1. Roșea (Di
namo) 592 p, 2. Iuga (Dinamo) 588 
p. 3. Giușcă (Dinamo) 582 p. ju
niori : 1. G. Marin (IEFS) 580 p.

Competiția continuă azi, la poli
gonul Dinamo, cu probele de pușcă 
și pistol cu aer comprimat, iar 
miine, la poligonul Tunari, eu pro
ba de pistol calibru mare. în am
bele zile concursurile incep la 
ora 9.

Simbătă după-amiază a avut loc. 
pe velodromul Dinamo din Capi
tală. deschiderea oficială a sezo
nului competițiilor de pistă. între
cerea, desfășurată în organizarea 
Școlii sportive nr. 1, a cuprins 
probe pentru juniori și pentru se
niori (speranțe olimpice).

Omniumul seniorilor a fost do
minat — și, firește, cîștigat — de 
dinamovistul Ștefan Laibner care, 
așa cum nc-a mărturisit, are am
biția să obțină în acest an per
formanțe care să-i aducă selecțio
narea in delegația pentru Montreal. 
El a cîștigat probele de 600 m cu 

start de pe loc și viteză, primul 
loc la adițiune de puncte revenln- 
du-i colegului său de club C. Bon- 
ciu. Iată clasamentul final al om- 
niumului : 1. Ștefan" Laibner (Di
namo) 5 puncte ; 2. M. loniță (Di
namo) 12 p ; 3. R. Simion (Dina
mo) 13 p.

Clasamentul final la juniori (200 
m lansat, viteză și adițiune de 
puncte) : 1. N. Sirbu (Șc. sp. 1)
14.5 p ; 2. A. Bumbac (Șc. sp. 1)
16.5 p ; 3. M. Toma (Șc. sp. 2)
18.5 p. I’roba de adițiune do punc
te a juniorilor mici a fost ciști- 
gată de A. Gutue (Șc. sp. 1).

Duminică dimineața s-n desfă
șurat — pe șoseaua București—Plo
iești — prima etapă n competiției 
de fond dotată cu „Cupa Bucu
rești". La juniori mici (30 km) 
victoria a revenit lui A. Gutu ■ 
(Șc. sp. 1). iar la juniori mari <64 
km) lui A. Bumbac (Șc. sp. 1). 
Proba seniorilor a fost rapidă 
(m.o. 42 km). Din grosul plutonu
lui s-a desprins un grup de 14 a- 
lergători, care a sosit cu 6 min. 
avans. Primul loc a fost cucerit 
de Th. Dragau (Voința) cu 2h.52:05 
pe 120 km. urmat de P. Dolofan 
(Steaua), I. Butaru (M. Plopcni) șa-



„TEHNOMETAL "-0 MODERNA BAZA SPORTIVA
Raliul motoretelor românești

D. VASILESCU
C0KCURSU1 INTfllNATIONAl DE MfCROMODELE

INAUGURATA Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV
la Slănic- 
bolți albe, 
și dumi- 
de-a 9-a 

interna-

competiției conducea 
(Polonia), urmat de

Cu numai un an în urmă, cele 
aproximativ 4 ha situate între 
Centrala industriei articolelor cas
nice și utilaj tehnologic și lacul 
Grivița (sectorul 8 din Capitală) 
erau folosite doar pentru depozi
tarea gunoaielor și deșeurilor in
dustriale. Bălăriile și stufărișul 
creșteau în voie.

Dacă n-ar mai exista și astăzi 
o tablă indicatoare, îndoită și ru
ginită (uitată) ce călăuzea pașii 
spre fosta groapă de gunoi, cu 
greu ai putea crede că moderna 

a 
a

deșeuri recuperate) — iată 
arată noua bază sportivă, pe 
s-au întrecut în aceste zile,

bază sportivă „Tehnometal" 
existat aici dintotdeauna, că 
fost amenajată în 12 luni...

Două terenuri de fotbal 
nate (unul regulamentar, 
pentru minifotbal), 
volei și unul 
bituminizate), 
chet și patru 
porticuri de 
de joacă pentru copii, o popicărie 
și o pistă pentru atletism, toate 
împrejmuite cu gard (confecționat

nu 
ea

gazo- 
altul 

un teren de 
de baschet (ambele 
un teren de bas- 

de tenis (cu zgură), 
gimnastică și locuri

din 
cum 
care 
pentru prima oară, sute de tineri 
și vîrstnici de la C.I.A.C.U.T. A- 
dăugați rustica și atrăgătoarea ca
bană, în care va funcționa sediul 
și clubul asociației, cei peste 5000 
de arbori și arbuști ornamentali 
plantați aici precum și plaja a- 
menajată pe malul lacului și veți 
avea adevărata dimensiune a nou
lui centru de practicare organi
zată a sportului, de petrecere 
mod plăcut și util a timpului 
ber.

Pentru o diferențiere exactă 
tre ce a fost cu un an în urmă 
și ce este astăzi aici să amintim 
că in răstimpul celor 12 luni au 
fost efectuate peste 1 milion ore 
de muncă patriotică (a căror va
loare a fost estimată la aproxima
tiv 3,5 milioane lei), 
umplerea și nivelarea 
fost aduși cam 
mint...

Am încercat 
lor care s-au

LIDERI AUTORITARI

150 000

in 
li-

în-

iar pentru 
gropilor 
m.c. de

au
pă-

numele ce-

fi

REUNIUNEA
A PLĂCUT

Reuniunea a prezentat ca principal 
punct de atracție ,,Premiul Dorna", care 
o reunit la start o parte din elita tră
pașilor noștri și, totodată, a experimen
tat o nouă formulă in scopul asigurării 
în condiții mai bune a rezultatelor. De 
data aceosta conducătorii n-au mai fost 
trași la sorți, ci desemnați înaintea aler
gării de către comisia tehnică.

Desigur, e greu de apreciat 
această variantă reprezintă sau 
pas înainte pentru atingerea 
propus. Poete că daca s-ar extinde aria 
conducătorilor, cuprinzînd nu numai pe 
antrenori, ci și pe dtiveri, s-ar obține 
o anumită concluzie. Tentativele trebuie, 
oricum, sprijinite 1 Pe pistă, cursa a ge
nerat o luptă pasionantă, care a sa
tisfăcut pe deplin exigența spectatorilor, 
încheiată cu victoria la mare luptă a lui 
Artizan — excelent condus de Mircea Ște- 
fănescu — asupra favoritului Kilowat. 
De altfel, Ștefănescu a fost eroul zilei, 
cîștigînd o suită de patru victorii. RE
ZULTATE TEHNICE: cursa I: Nuța (D. 
Toduță) 43,9, Bavari, simplu 3, ordi
nea 6; cursa II : Vicina (R. Costică) 
35,5, Balerin, simplu 6, event 12, ordinea 
34; cursa III ; Suta (N. |on) 36, Reactor, 
simplu 3, event 166, ordinea 89; cursa 
IV ; Parada (A. Brailovschi) 34.5, Odoli- 
na, simplu 5, event 32, ordinea 28; 
cursa V: Turei (M. Ștefănescu) 27,6, 
Oaza, Frizura, simplu 3, event 36, ordi
nea 85, triplucîștigător 452, ordinea tri
plă 881 .cursa VI : Artizan (M. Ștefănescu) 
28,9, Kilowat, simplu 7, event 188, or
dinea 21, triplucîștigător 661; cursa Vil : 
Hăulit (M. Ștefănescu) 27,8. Esopia, So
nor simplu 4. event 156, ordinea 
triplucîștigător 661; <
(M. Ștefănescu) 28,8, 
event 35. ordinea 76, 
cursa IX : Colnic (N. 
simplu 2, event 45, 
austriac s-a ridicat la 
s-a închis. Retrageri: Rapsod.

doco 
nu un 
țelului

t 156, ordinea 228, 
cursa VIII : Vîltava 
, Veturia, simplu 3, 

triplucîștigător 824; 
Ion) 42,8, Rivnatec, 
ordinea 11. Pariul 
suma de 17 319 și

Niddy DUMITRESCU

să aflu
evidențiat în mod 

deosebit. „N-am vrea să nedrep
tățim pe nimeni — ne-a spus to
varășul Emilian Coman, secreta
rul comitetului de partid. Puteți 
nota, totuși, că terenurile 
bal au fost amenajate de 
vul de Ia ajustaj-montaj ; 
de handbal, de atelierul 
crări-mecanice ; popicăria, 
lierul mecano-energetic și 
terenurile de baschet și volei, de 
secția turnătorie, iar personalul 
TESA și sectorul prototipuri 
amenajat terenurile de tenis".

La cele spuse de tovarășul 
milian Coman mai adăugăm 
singur lucru : sprijinul permanent 
acordat de comitetul de partid, de 
comitetul U.T C., de conducerea 
centralei și comitetul sindicatului, 
precum și ajutorul primit din par
tea organelor locale ale sectoru
lui 8.

de fot- 
colecti- 
tcrenul 
prelu

de ate- 
S.D.V.;

au

E- 
un

Marian GHIOLDUȘ

Prima jumătate a campionatu
lui republican de regularitate și 
rezistență rezervat motocicletelor 
românești „Mobra" s-a încheiat 
duminică după-amiază cu o probă- 
test (circuit de viteză) desfășurată 
în centrul orașului Gh. Gheorghiu- 
Dej.

In concurs au mai rămas 
din cei 52 de alergători care au 
luat startul în campionat, cele 
trei. etape ale primei părți supu- 
nîndu-i pe concurenți la un se
rios examen. întrecerile de viteză 
de duminică, urmărite de mii de 
locuitori ai orașului, i-au depar
tajat pe motocicliști în funcție de 
cunoștințele lor tehnico-tactice. 
Se cuvine să subliniem compor
tarea avută in cele trei zile de 
concurs de reprezentanții clubu
lui Steagul roșu Brașov (Dumitru 
Vasilescu, Ion Ionescă, Traian 
Moașa, Andrei Benedek — an
trenor Otto Ștefani), care au al
cătuit o 
pregătită, 
lergătorii 
(antrenor 
(antrenor 
tanți 
rești 
I.R.A.
rant 
Gh. 
loan Boatcă), Locomotiva Ploiești 
(antrenor Ion Ștefan).

Iată clasamentele la jumătatea 
campionatului : 
1. Dumitru 
1 449,5 p ; 
roșu) 1 473 
cescu (Loc. 
Iordan (C.S.M.
5. Eduard Laub
6.
p.

echipă
S-au 

de la
Paul 
Florin

32

omogenă, bine 
mai remarcat a- 
Torpedo Zărnești 
Miilner), l.E.F.S. 
Costache), debu- 

în competiție, C.S.M. Bucu- 
(antrenor Petre Paxino), 
Tg. Mureș (instructor Lo- 

Cseh), Flacăra 
Gheorghiu-Dej

municipiul 
(instructor

INDIVIDUAL : 
(St. roșu) 

Ion Ionescu (St. 
3. Mihai Mezin- 
1 488 p, 4. Mihai 

Buc. I) 1 498,2 p, 
(T. Zăr.) 1 500 p, 

Istvan Matyas (l.E.F.S.) 1 507,4 
ECHIPE : 1. Steagul roșu Bra

șov 257,2 p, 2. Torpedo Zărnești 
6 396 ~ ---------
31 724,4 
36 371,2 
39.949 7 _. ______ ______
Gh. Gheorghiu-Dej 49 613,3 p.

Troian IOANIȚESCU

Vasilescu
2.

P,
PI.)

3.
4
5.

P. 6-

P, 
P.
P.

I.E.F.S.
C.S.M.
I.R.A.
Flacăra municipiul

București
București I 
Tg. Mureș

Galeria salinei de 
Prahova, cu uriașele ei 
a găzduit simbătă 
nică întrecerile celei 
ediții a concursului
țional „INDOOR" de micromodele 
— într-o excelentă organizare, a- 
sigurată de federația de speciali
tate. La start s-au prezentat, a- 
lături de cele două formații ale 
țării noastre, prestigioase echipe 
din Polonia (formația campioană 
mondială — in frunte cu R. Czec
howsky), Cehoslovacia și Unga
ria. Ca de obicei, in primele trei 
starturi ale concursului, sportivii 
s-au studiat reciproc și au echi
librat aparatele pentru lansările 
hotăritoare. De la început, însă, 
sportivii polonezi s-au impus, 
confirmînd pronosticurile. La ju-

mătatea 
S. Cujawa . ___
R. Czechowsky și J. Kalina (Ce
hoslovacia), iar la echipe : 1. Po
lonia, 2. România I, 3. Ungaria, 
4. Cehoslovacia.

Duminică dimineața, întrecerile 
au continuat sub semnul emoții
lor. După o luptă strînșă,_liderul 
primei zile, polonezul 
și-a menținut primul 
pul de 69:59, urmat 
Popa (România I) cu 
Clubny (Cehoslovacia) 
Clasamentul pe echipe : 
lonia, 2. România I, 3. Ungaria, 
4. Cehoslovacia, 5. România II. 
Este de notat arbitrajul bun asi
gurat de echipa condusă de Ion 
Farcaș.

S. Cujawa, 
loc cu tim- 
de Aurel 
66:22 și E. 
cu 64:59.

1. Po-

Viorel TONCEANU

NOII CAMPIONI DE JUNIORI Al TARII
BOX

La Bala Mare s-au încheiat finalele 
campionatelor naționale de box ale 
juniorilor. La întreceri au participat 
122 de tineri pugiiișli din întreaga 
țară. Meciurile au plăcut, în primul 
rînd, pentru ardoarea tinerească a 
combatanților, dar și pentru bogatul 
bagaj de cunoștințe tehnice al unora 
dintre ei.

Rezultate tehnice, în ordinea cate- 
goi iilor. JUNIORI MICI : I. Boboc 
(Dinamo Buc.) b.p. I. Motroc (Șc. 
sp. Reșița), FI. Butnaru ..........
Iași) b.p. P. Stoiu (El;___
T. Vass (Metalul Salonta) b.p*. 
dea (Chimia Tg. Măgurele), T. 
(Dinamo Buc.) b.p. I. Donath 
ța Cluj-Napoca), P. Fieraru 
Muscelul) b. neprc'zentarc D. 
(C.S. Baia Mare), V. Girgavu (Șc. 
sp. Călărași) b.p. M. Ruse (I.M.U. 
Medgidia), C. Curcan (Oțelul Tîrgo- ‘ 
viște) b.p. G. Rafa (C.S. Zalău), V. 
Tudorache (C.S. Muscelul) b.p. V. 
Burde (C.S. Zalău), D. Căi.'arar 
(Unirea Focșani) b. neprezențare V. 
Vasile (Olimpia Buc), C. Badea (Ni- 
colina lași) b.p. A. Vele (Viitorul 
Cluj-Napoca), M. Ciontu (Șc. sp. Tr. 
Severin) b.p. FI. Ciocoiu (Metalul 
Buc), N. Ungurcanu (Nicolina lași) 
b.k.o. 1 G. Bojtor (Voința Satu 
Mare). JUNIORI MARI : N. Șchiopii 
(Progresul Brăila) b.p. N. Peca (Șc. 
sp. Olimpia Craiova), D. Cipere (Me
talul Tr. Severin) b.p. C. Bărbulică 
(Olimpia-Constructorul Buc.), N.

(Nicolina 
(Electroputere), 

I. Gi- 
Cercel 
(Voin
țe. S.
Balint

C.
BUC.),

Î'J

CÎTEVA REZUL TA TE REMARCABILE IN CONCURSUL
DE PRIM AVAR A AL ATLEȚILOR JUNIORI II

CONSTANȚA, 
Pe stadionul „1 
șurat întrecerile 
blican 
II. Au 
(dintre 
zcntînd 34 de cluburi și 88 de aso
ciații sportive. Pista stadionului și 
organizarea competiției au fost ex
celente. Din păcate vîntul deslul 
de puternic din față a incomodat 
pe tinerii atleți. Cu acest prilej au 
fost înregistrate cîteva rezultate 
remarcabile și noi recorduri repu
blicane. iată cîteva din* re rezul
tate. JUNIORI (năSCUți 1958—59): 109 
m: Em. Tereanu (CSM Cluj-Napoca) 
11,2, FI. Păunescu (SSA Buc.) 11,2; 
200 m : Tereanu 23,1, S. Monoranu 
(CA Roman) 23,1 ; 400 m : D. Bigu

12 tprin telefon).
Mal” s-au desfâ- 
concursuiui repu- 

de primăvara al juniorilor 
participat 622 de sportivi 

care 352 de băieți) repre-

(Dinamo) 49,6; 1000 m : Bigu 2:34,8, 
Ad. Miklos (Lie. 3 B. Mare) 2:35,1 
(P. Sevitchi — Lie. 2 Iași 2:35,1 — 
rec. juniori III) ; 3 000 m: V. Geneș 
(Ceahlăul P. Nearriț) 8:50,0, V. Co- 
jan (CSM Cluj-Napoca) 8:52,8; 
1500 m obst. : V. Albu (CS B. Mare) 
4:21,8 — record ; 5 km marș : T.
Nicola (Olimpia-Construct. Buc.) 
24:06,0, C. Silișteanu (LCEA C-lung) 
24:16,2 ; _
Buc.) 15,6 ; 300 mg:
(LCEA C-lung) 40,1, N.
Sp. ' .. .................
ma (Șc. 
Rus (L.
6,62 m ; 
Vîlcea) 
(Șc. sp. 
Stern Ier 
prăjină: 
4,30 m;

i
I
I
I
I
I
I
I

DUPĂ CAMPIONATELE DE CANOTAJ
(Urmare din pag 1) pină acum, 

trebuie sâ

D

(

Bumb (C.S. Zalău) b.p. FI. 
tinescu (Șc. sp. Olimpia 
I. Lungu (Dunărea Galați) 
Stoenescu (Dinamo Brașov), 
gia (Steagul roșu Brașov) b.p. 
Bacriș (Șc. sp. Olimpia Craiova), 
Dragomir (Olimpia-Constructorul Buc.) 
b.p. Gh. Vasile (Dacia Pitești), 
C. Ilajnal (Metalul Salonta) b.ab. 2. 
V. Coprean (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Al. Podgoreanu (B.C. Brăila) b.p. M. 
Olaru (C.S.M; Sibiu), '
sp. Viitorul Timișoara) b.p. N. Stoian 
(Alumina Slatina), V. Silaghi (Teh- 
nofiig Cluj-Napoca) b.p. N. Adam 
(Șc. sp 2 Constanța), T. Pîrjol (O- 
limpia-Constructorui Buc.) b.k.o. 3 

Cioacă (Șc. sp. Olimpia Craiova), 
Vrinceanu (Dinamo Buc.) b.ab. 2 
Ungureanu (S.C. Muscelul).

Constan- 
Cralova), 
b.p. N.

T. Geor- 
Gh.

I.

A. Pleșa (Șc.

i

I
I
I
I

N.
V.
P. I

LUPTE GRECO-ROAAANE
din 

finalele campionatelor 
greco- 
concu- 
mici). 

interna 
preve- 

|n ma- 
adaptat no* 

insa,

I

mul loc 
prelimin 
trat efe< 
drid și 
prin gol 
zii) cont 
mite să 
pean. E 
de dumi 
atenție 
trenor, 
tribunei 
interesa: 
ducem 
cut muli 
niei a ; 
lizarc. ( 
— Dudt 
rea lor 
mitru, I 
brin. Da 
mai pul 
(ic inst

Echip; 
deci, in 
socotită 
temut, i 
re. Este 
lorii" au 
prin efo 
ale unoi 
trebuie 
almente, 
tativa ță 
ducerea 
litatc si 
cluburili

Tirr.p de tiei zile, Sala sporturilor 
Pitești a găzduit 
republicane de juniori la lupte 
romane, la care au participat 209 
renți (113 junioii mari și 96 
Aceasta este prima competiție 
care s-a disputat conform noilor 
deri alo regulamentului F.I.L.A. 
joritate, concurenții s-au 
ilor condiții de luptă, arbitrajele, 
au fost sub nivelul exigențelor pe plan 
internațional, lată cîștigătorii la juniori 
mici : 48 kg : |. Neagu (Șc. sp. 2 C ța) ; 
52 kg : M. Baiaur (Nicolina lași); 56 kg: 
D. Sandu (C. S. Pitești) ; 6J kg : M. 
Luță (Șc. sp. Rădăuți) ; 65 kg : I. Or
ban (Șc. sp. Brașovia) ; 70 kg : L. Tipa 
(Șc. sp. Suceava) ; 75 kg : V. “
(C. S. Pitești) ; 31 kg ; I. “ •

I

aici nu putem trece cu vederea 
evoluția ncconcludentă a campioa
nelor mondiale Cornelia Neacșu- 
Marinela Ghiță. Handicapate, e 
drept, de îmbolnăvirea ultimei 
sportive, deținătoarele titlului su
prem n-au reușit decît calificarea 
în finala „mică" (locurile 7—12), 
ncmaiprezcntîndu-se apoi la start, 
dar să nu uităm că valoroasele 
schifiste bucureștence traversează o 
lungă eclipsă de formă, începută 
imediat după „mondialele" de la 
Lucerna șl care, după cum se ve
de, se prelungește îngrijorător !

La schif simplu — din nou cu
vinte frumoase pentru maestra 
emerită a sportului Elisabeta La- 
zăr (U.T. Arad), care-și adaugă în 
palmares un nou și binemeritat 
titlu de campioană. Ea a avut de 
făcut față (și a reușit cu brio) 
asaltului declanșat de foarte tînă- 
ra și talentata schifistă Gherghina 
Preda (în afară de concurs), pre
cum și de inepuizabila dinamovis- 
tă Ioana Tudoran.

Constatări contradictorii 
întrecerile 
dovedit, 
punctele 
nine. Și 
do 2 f. 
labile ca 
mezescu 
Ceapura au fost devansate îngrijo
rător de echipaje-surpriză. In frun
tea acestora se situează cuplul di- 
namovist . Nieolac Simion-Ernest 
Gali care, după succesul-uvertură 
din „Cupa Steaua", confirmă acum 
prin cîștigarea titlului o valoare 
în creștere și un potențial nebă
nuit. Așadar, și la băieți un cu
plu nou, de perspectivă, și semne 
de întrebare asupra liderilor de

Poate că, totuși, nu 
ne facem griji prea 

mari, intrucit Oanță și Grumezes- 
cu au destule... circumstanțe (în- 
cepînd de la barca pe care au con
curat și pînă la fluctuațiile lor 
recunoscute în fiecare început de 
sezon), iar Tudor și Ceapura au 
evoluat într-o probă nespecifică. 
Promițătoare, în schimb, compor
tările echipajelor ~ —
cu (Steaua), și 
(Dinamo).

La „simplu" — 
cclași !) autorizat 
rcuță (Steaua) și 
schifiști care demarează puternic : 
Nicolae Popa (Steaua), Ion Nedel- 
cu (Dinamo), Walter Lamberlus 
(Steaua) și Nae Oprișan (CNU).

Zagoni-Georges- 
Dănilă-Moldovan

un campion (a-
— George Me- 
o pleiadă de

ÎN ÎNTRECERILE
AZI Șl MIINE LA VOLEI

șl în 
masculine, care s-au 

însă, superioare din toate 
de vedere curselor femi- 
aici clou-ul a fost proba 
c. unde vedete incontes- 
Ilie Oanță-Dumitru Gru- 

și Ștefan Tudor-Petre

Astăzi și miine sînt programate 
ultimele partide ale campionatului 
feminin de volei (Divizia A, gru
pa a II-a valorică). Deși situația 
este rezolvată atît în ce privește 
câștigătoarea grupei (și, deci, a lo
cului 5 în clasamentul final), care 
este formația bucureșteană l.E.F.S., 
cit și echipele retrogradate (Me
dicina și Spartac), meciurile pre
zintă totuși interes pentru defini
tivarea clasamentului în partea sa 
de mijloc. Iată partidele progra
mate marți : Universitatea Timi
șoara — C.S.M. Sibiu, Universita
tea Craiova — Spartac ; miercuri : 
I.E.F.S. - C.S.U. Galați (sala Ciu
lești, ora 17) și Medicina — O- 
limpia-Constructorul (sala Con
structorul, ora 17).

; 110 mg : M. Bogdan (SSA 
15,6 ; 300 mg: N. Cristea

S, Olteanu (Șc.
1 C-ța) 40,3; lungime : M. Cos- 

. sp. Oradea) 6,63 m, Al.
N. Balcescu Cluj-Napoca) 

triplu : A. Cercel (Lie. Rm. 
14,40 ; înălțime: Z. Katona 

Șoimii Sibiu) 1,92 m, Fr. 
(Șc. sp. Oradea) 1,92 m; 
L. Raveica (CSM Iași) 
greutate (6 kg) : S. Tir- 

chiță (SSA Buc.) 14,47 m — record 
jun. HI, C. Marin (Prog. .Buc.) 
14,42 m ; disc (1,5 kg): M. Bîră (Șc. 
sp. Olimpia Cv.) 51,80 m — record 
jun. III; suliță : D. Văcaru (CA Ro
man) 57,60 m ; ciocan : Ad. Sîrghe 
(Lie. 2 Iași) 49,03 m, Gh. Covăliuc 
(Lie. 2 Iași) 48,92 m ; JUNIOARE 
(născute în 1959—60) : 100
Budirincă (SSA Buc.) 
mănescu (Steaua) 12,7 ; 200 ni: Bu
dirincă 25,6, R. Lupău (U Cluj-Na
poca) 25,8 ; 400 m : E. Baciu (CS
Brăila) 57,7 (HC. Lăcrămioara Dia- 
conluc 55,1) ; 1000 m : Er. Ambrus 
(Tract. Tg. Secuiesc) 2:49,5 — record. 
El. Enache (Șc. sp. 1 Galați) 
2000 m : Ambruș 6:23,8 —
El. Anton (LCEA C-lung)

m :

z,

m :
12.7, Ot. Șo-

Bu-

D.

2:54,0 ; 
record, 
6:30,8 ;

100 mg : V. Pâiușan (Lie. 2 Brașov) 
“ " sp. O-15,6; 300 mg: T. Deliu (Șc. „ 

limpia Cv.) 45,4, El. Sandu (Steaua) 
46,6 ; lungime : M. Fodor (Șc. sp. 
Cluj-Napoca) 5,53 m, El. Marinescu 
(Steaua) 5,49 m, Renale Schadt 
(CASU Timiș.) 5,44 m; înălțime: El. 
Marinescu 1,67 m, E. Bura (CA Si- 
ghetul Marmației) 1.61 m; greutate: 
St. Duculescu (LCEA C-lung) 12,49

REPUBLICANE
MIERCURI LA CĂLĂRIE
După evoluția promițătoare in 

concursul de la Kiskunhalas (Un
garia), călăreții vor participa, în- 
cepînd de miine, timp de cinci 
zile, la întrecerile primei etapt^ a 
campionatului, programată să se 
desfășoare pe baza hipică din Cra
iova.

Și-au anunțat participarea spor
tivi de la Steaua, Olimpia-Con
structorul, C.S.M.
Iași, C.S.M. Craiova,
Napoca, Mondial Lugoj 
Mangalia.

Miercuri, în prima zi, 
gramată, de Ia ora 16,
obstacole, categoria ușoară.

Sibiu, C.S.M.
A.S.A. Cluj- 

și Venus

este pro- 
proba de

m ; disc : R. Buzgâu (Lie. Slavici 
Arad) 37,80 m, A. Nicolae (Șc. sp. 
Olimpia Cv.) 36,04 m ; suliță ; M. 
Nicoară (LCEA C-lung) 42,10 m (HC. 
Eug. Barbu 46,44 m).

O Concursul republican .,Cupa 
României** programează prima din 
cele trei etape ale sale la sfîrșitul 
acestei săptămîni. întilnirile vor a- 
vea loc astfel : București (zona I), 
Bacău (II), Oradea (III), Hunedoara 
(IV), Tîrgoviștc V), Satu Mare (VI).

Bota
I. Draica (Șc. 

sp. 2 C ța) ; 87 kg : Ăl. Grcsu (Șc. sp. 
Suceava) ; H-87 kg : C. Moldovanu (Șc. 
sp. Rădăuți).

La junior! mari, titlurile de campioni 
au revenit următorilor : 48 kg : C. Dră- 
ghici (Viitorul Buc.) ; 52 kg : N. Hor-
niceanu (Dunărea Galați) ; 57 kg : S.
Botez (Nicolina lași) ; 62 kg : C. Arcade 
(Progresul Buc.) ; 63 kg : Șt. Rusu (C. S. 
Rădăuți); 74 kg : M. Sobariu (Steaua) , 
32 kg ; C. Gaviilâ (C. S. lași); 90 kg : 
Gh. Panaite (Dinamo Buc.) ; 100 kg :
Ad. Mihai (Dinamo Buc.) ; 4'100 kg :
E. Braiu (Progresul Buc.) ; Pentru rezul
tatele realizate de elevii lor, au fost 
ovidențiați antrenorii : V. Gherasim (Șc. 
sp. Rădăuți), C. Ofițeroscu (Șc. sp. 2 
Constanța), C. Topirjan (Șc. sp. Suceava), 
I. Donose (Dunărea Galați), V. Con- 
stantinessu (Progresul Buc.), T. Ardelea- 
nu (Nicolina lași) și Al. Ruszt (Dinamo 
Buc.).

HANDBAL , ,O'V1Z'* B-tele etapei a XVi-a. 
desfășurată duminizâ: FEMjhiiN, Seria 
Vulturul Ploiești — Voința Brașov 16—5 
(7—3), Tomistex Constanța — Rulmentul 
Brașov 8—13 (2—5), Voința lași - Voința 
București 13—16 (I0—8), Gloria Buzău —
C.S.U. Construcții • 16—13 (9—8), Viitorul
Vaslui - Constructorul București 6-0 ; 
Seria a H-a: Argeșeana Pitești - U.T.A. 
15—5 (5-3), Voința Sighișoara - Nitra-
monia Făgăraș 11—12 (7—7), Tricoul Ora
dea — Constructorul Baia Mare 15—16 
(3-9), ..U1' Cluj-Napoca - Oltul Sf.
Gheorghe 12-12 (5-6), C.S.M. Sibiu -
Gubarv Timișoara 16—8 (3—7); MASCULIN, 
Seria I : Oltul Sf. Gheorghe - Relonul 
Săvinești 14—17 (10-8), Celostuf Brăila - 
Agronomia lași 22—26 (10—8), Tractorul
Brașov - Petrochimistul Pitești 38-13 
(14-6); Seria a ll-a : C.S.M. Reșița - 
Timișul Lugoj 11—6 (6—2), Știința Tg.
Jiu - A.S.A. Tg. Mureș 17—15 (10—8) I, 
Cuprom Baia Mare — Constructorul Ora
dea 24—11 (9—9), Nitramonia Făgăiaș - 
Metalul Ccpșa Mică 26-21 (14—9), Glo
ria Arod - Știința Petroșani 20—22 (11-10). 
ÎNOT CONCURS INTERNAȚIONAL 
iiwi LA MOSCOVA. Prima ediția 
a competiției internaționale da înot do
tată cu „Cupa capitalelor", rezervată 
sportivilor născuți in 1957 (și mai tineri) 
se va desfășura de joi pînă duminică, la 
Moscova. Vor fi prezente 
orașelor Berlin,

selecționatelo 
București, Budapesta, 

Moscova. Praga, Sofia și Varșovia. Din 
lotul capitalei țării noastre fac porte, 
printre alții, Radu Vrinceanu, Andrei Za- 
hiu. Ilarion Sveț. Mihaela Georgescu, Voii 
Dragorr-ir, * 
Vtăsceanu.

POLO
(10-7 cu 
conduce detașat in closamentul seriei I :

Camelia Hoțescu și Valeria

DIVIZIA A. Obținînd ceo de 
a 4-a victorie consecutivă 

Școlarul), Voința Cluj-Napoca

I
I

I

I
I
I

1. Voința
2. Progresul
3. C.N.U.
4. Școlarul 19-27

etapa a V-o sint
Progresul

18 mai, in 
meciurile Voința

— C.N.U. o Duminica se vor 
primele meciuri din serja a

Repre 
ret s-a 
de la 
unui pi 
în cam; 
ales cu 
ția de 
va disp 
cest pe 
de Ja I 
amiază, 
de med 
selecțior 
de ani, 
o victor 
pentru i 
tactică, 
sîmbătă 
pentru 
goarea 
sare (1- 
iar linie 
zilele s 
apreciat 
gur, joi 
ilustrat 
șuturi 1: 
17 ale 
numai 5 
ce dane 
corelat 
a liniei 
montele 
mul* 
din t®

Oricur 
zultat b 
de tiriț

Duminica 
programate 
și Școlarul 
disputa și
|l-a a Diviziei A : Progresul Oradea 
Politehnica Cluj-Napoca, Crișul Oradea 
Rapid Arad 
dustria linii

și Mureșul Tg. Mureș — In- 
Timișoara.

POPICE
a a „Cupei F.R.P.", la ca: 
serie de popicari fruntași.

LA GALAȚI s-au dispu
tat întrecerile etapei a 

lll-a a „Cupei F.R.P.", la care participa 
o scrie de popicari fruntași. Clasamen
tele etapei: masculin: 1. I. Tismănar
(Constructorul Galați) 950 p d, 2. I. Bice 
(Constructorul Galați) ' “
Silvestru ~
p d. . 
elasement I. Tismânar cu 21 
nin : 1. Vasilica
rești) 473 p d, 2. 
București) 469 p d, 
(Rapid București) 468 p. d. In 
tul general 
Petrescu 
jud.)

924 p d, 3. Gh. 
(Rafinăria Teleajen Ploiești) 904 

După etapa a |il-a conduce in 
1* p. Femi- 

Pințea (Rapid Bucu- 
Ana Petrescu (Gloria 

3. Elena Goncear 
clasamen- 
aflâ Ana
— coresp.cu

pe primul loc se
20 p. (T. SIRIO^OL

CAMPiONAlUL 
Bl IC AN PE ECHIPE

REPU-
(SESIA

Constructorul Brăila — Electrica

TENIS
A Ho):
Timișcora 10-5 (etapa a ll-a) ; Construc
torul Brăila — Sânătatea Oradea 10-5; 
Petrolistul Cîmpina - Electrica Timișoara 
7-8 (etapa a lll-a) ; Constructorul Brăi
la - Mureșul Tg. Mureș 10—4; Petrolistul 
Cîmpina — U. T. Arod 6-9 ; T.C.B. — 
Electrica Timișoara 13-2 (etopa a IV-a). 
(corespondenți ; T. Enache. S. Ionescu),
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LOTO - PRONOSPORT INFORM
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 

BULETINELOR LA INTERESANTUL --------------- -----------------
ORGANIZAT MIERCURI

CONCURS PRONOSPORT
14 MAI 1975

Concursul Pronosport de miine este 
axat pe partidele etapei intermediare 
în Campionatul diviziei naționale A 
de fotbal.

Concursul este atractiv prin faptul 
că pune la Încercare perspicacitatea 
participar.ților intrucit — o serie de 
partide au fost defalcate în două — 
trebuie să se indice atît pronosticul 
la pauză cit și pronosticul final, lie-

a 1.559 lei 
cat. 6: 335

Report c 
tegoria 2:

EXTRAG
B: 13,20 v 
53,70 a 738 
cat. E: 101 
a 40 lei.

Report c
Cîștigul 

autoturism 
ținut de 
din Bucur

citecare
unul

Alte amănunte în agențiile Loto- 
Pronosport.

constituind pronosticul a 
meci.

Ciștigurile tragerii PRONOEXPRES 
din 7 mai 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1
variantă 10% autoturism DACIA 1300; 
cat. 3 : 9,30 a 1.704 lei ; cat. 4: 29,95
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Activitatea în continuare a lotu
lui național trebuie însă privită cu 
aceeași maximă grijă și totul tre
buie început printr-o analiză o- 
biectivă, multilaterală a jocului 
realizat duminică, în decursul că
ruia au apărut și unele carențe : 

a ritmului, 
coordonarea 

randament 
componenți 
concentrare

perioade de slăbire 
unele nesiguranțe în 
construcției atacului, 
sub așteptări al unor 
ai echipei, scăderi de 
care au oferit adversarului și cir
cumstanțe de joc favorabile.

Repetăm, avem — 
de mii de spectatori 
nele de telespectatori 
le cuvenite la adresa 
ansamblu a echipei, a rezultatului 
ca atare (victorie împotriva unui 
adversar pe care nu-1 mai între
cusem la București), a scorului, 
care ne-a depășit așteptările. Cu 
toate acestea, nu putem să nu re
aducem, o dată în plus, în atenția 
antrenorilor, a celorlalți conducă
tori ai echipei, a însăși componen- 
ților lotului, marile răspunderi ale 
fiecăruia pentru pregătirea optimă 
a lotului reprezentativ național, 
pentru aducerea sa, la 1 iunie, în 
situația de a da cel mai bun randa
ment, care să se exprime pe fon
dul unei perfecte suduri morale și 
sufletești, al unei mobilizări ple
nare de energii, pentru folosirea 
tuturor resurselor de care dispune 
fotbalul românesc.

ca și zecile 
sau milioa- 

— aprecieri- 
evoluției in

Lucescu, intr-o viguroasă acțiune, il depășește pe Mortensen.

Cercetînd fișa tehnică a partidei de duminică
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nate de Cornel Drăgușin 
Nunweiller trebuie să fie 
rior. Și aceasta pentru ca, 
inteligent al 1 
scria a doua 
Politiken, să i 
tr-o victorie 
chipa noastră 
campionatului 
20 de minute 
prizei secunde 
pregătirii dificilului joc cu Scoția, 
iar rezultatul in sine de la Hol- 
baek poate fi un punct de sprijin 
pentru optimismul necesar 
eșalon talentat și plin de 
sabilități.

Lotul de tineret a sosit 
București dominat de ideea parti
dei cu Scoția, 
duri mature, pe 
câtor trebuie să 
mătoarele etape 
tunci cind se pot înlătura practic 
multe dintre carențele semnalate 
în Danemarca.
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european. Iar acele 
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le verifice în ur- 
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Mircea M. IONESCU

Comentariul tehnic-statistic al 
meciului România — Danemarca își 
propune a face cîteva succinte con
siderații pe marginea raportului 
dintre acțiunile de atac ale echipei 
noastre (construite în jumătatea de 
teren adversă) și finalitatea acestora. 
Mai întîi însă, două cifre care ex
primă diferența netă, în ansamblu, 
dintre ceea ce am realizat noi pe 
planul ofensivei (116 acțiuni) și for
mația daneză (76 acțiuni).

Plecînd de ia aceste date, să ve
dem acum cum a evoluat frecvența 
atacurilor celor două echipe, pe 
fracțiuni de timp a cite 15 minute : 
între min. 1—15 : 26—9 ; min. 16—30: 
22—10; min. 31—45: 19—12; min. 46— 
60: 18—16; min. 61—75: 17—17 și min. 
76—90: j- — -
cat că, 
acțiuni 
noastre 
la sfert 
ze este 
excepția 
tîlnirii. 
treptată _ ___ . _ __
„tricolorilor". în realitate 'însă, dacă 
e să ținem seama (și trebuie să fa
cem acest lucru) de realizarea în 
timp a celor 6 goluri ale formației 
noastre, vom ajunge, firesc, la con
cluzia că nu frecvența atacurilor 
sau mai precis nu cantitatea atacu
rilor a fost hotăritoare, ci calitatea 
acestora a determinat o potențare 
progresivă a eficacității.

Deosebit de semnificativă în acest 
sens ni se pare comparația între 
primul sfert de oră al meciului — 
cînd din 26 de acțiuni ofensive for
mația noastră n-a înscris nici 
gol, ratînd în schimb numeroase 
căzii — și ultimele 15 minute 
întîlnirii în care, deși a atacat 
Jumătatea de teren daneză de nu
mai 14 ori, ea a marcat trei goluri 
spectaculoase care au dat, de fapt, 
dimensiuni reale raportului de forțe 
din teren. Ceea ce înseamnă că, 
atunci cînd acțiunile dc atac au în- 
tr-adevăr consistență și cînd în des

fășurarea lor distlhgem, ca elemen
te caracteristice, varietatea, surpri
za, luciditatea și calmul în execu
ții, procentul de finalizare se apro
pie de limitele maxime.

Evident, s-ar putea spune că la 
scorul de 3—0 este mult mai ușor de 
a marca decit la 0—0. Să nu uităm 
însă și „amănuntul' că în toate 
partidele susținute de echipa noas
tră națională în această primăvară, 
ca a avut mereu Hnaluri de meci 
foarte bune. Și ae^st lucru spune, 
fără îndoială, ceva.

Mihai IONESCU

14—12. interesant dc remar- 
în vreme ce numărul de 

ofensive ale reprezentativei 
se diminuează de la sfert 
de oră, cel al echipei dane- 
lntr-o continuă creștere, cu 

i ultimelor 15 minute ale în- 
Aparent, deci, o sd&dere 
a potențialului de joc al

REZULTATELE
SEP. IA 1

Nicolina Iași — Unirea Iași 1—3
(0—1), Minerul Gura Humorului —
Laminorul Roman 2—0 (0—0), Con- 
•structorul iași — Cristalul Doronoi 
3—1 (1—0). Constructorul Botoșani — 
C.S. Botoșani 0—2 (0—1), Doina Va
tra Dornci — Metalul Rădăuți 5—2 

■(2—1), Sportul muncitoresc Suceava 
— Foresta Moldovița 3—0 (1—0), Da
nubiana Roman — Victoria Roman 
3—1 (0—1), A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc — Avintul 
(1-0).

Frasin 1—0

un 
o- 
ale 
în

NI PE RUTA BUCUREȘTI-T0RIN0-M1NSK-VARNA
UMUL SPRE C M DIN COLUMBIA

Pe primele locuri 
după etapa a XXHI-a 
TOȘANI 35 p

in clasament, 
: 1. C.S. BO- 

(golaveraj 50—16), 2. 
Danubiana Roman 2:1 p (33—21)... pe 
ultimele : 15. Sportul muncitoresc Su
ceava 18 p (27—37), 16. Nicolina lași 
8 p (21—61).

Minerul Comănești — Rulmentul 
Birlad 1—0 (0—0), Oiluz Tg. Ocna — 
Cimentul Bicaz 1—1 (1—0), Viitorul 
Vaslui — Constructorul Vaslui 0—2 
(2—0), Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(1—0), Letea Bacău — Partizanul Ba
cău 2—0 (1—0), Hușana Huși — Tex
tila Buhuși 0—0, Bradul Roznov — 
Petrolul Moincști 1—1 (1—0), Tracto
rul Văleni — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—0 (Constructorul a 
lost eliminată din campionat).

1.

DIVIZIONARELE fl ÎNAINTEA ETAPEI DE MÎINE
_ • F.C. CONSTANȚA : dumini

că a susținut un amical în com
pania Sportului studențesc. Rezul
tat : 2—1 (0—1), golurile constăn- 
țenilor fiind marcate de Peniu și 
Antonescu. Nici o indisponibilita
te ; STEAUA : luni, revenirea sc- 
lecționabililor, apoi ședință de 
pregătire obișnuită ; marți pleca
rea spre litoral © F.C. ARGEȘ : 
a jucat marți și joi in Bulgaria 
cu Minior Pernik (1—2) și, res
pectiv, cu Mclalurg Pernik' (1—3). 
In al doilea meci, piteștenii au 
evoluat cu 8 jucători din formația 
de tineret-speranțe ; U.T. ARAD : 
texliliștii s-att antrenat intens a- 
vind Ia cirmă, de săptămîna tre
cută. o nouă conducere tehnică : 
Nicolae Dumitrescu, antrenor prin
cipal și fostul internațional d'na- 
movist, Ion Pircălab. antrenor se
cund © OLIMPIA SATU MARE : 
echipa s-a pregătit după un pro
gram judicios. Accidentați : Kno- 
blau, Heivei, lăncii și Ilațîcganu; 
CHIMIA RM. VÎLCEA : a jucat 
duminică cu formația Cozia Căli- 
mănești (10—3). cel mai productiv 
dovedindu-se Tătaru (5 goluri).’ Nu 
va juca Șulru. suspendat o etapă 
după meciul de la Galați © „U“ 
CLUJ-NAPOCA : studenții au pier
dut simbătă cu 0—2 in fața echi- 
pie locale, C.F.R., dar meciul de 
miine arc miza Iui. Nu sint anun
țate modificări in formație ; 
F.C.M. REȘIȚA : după amicalul de 
miercurea trecută de la Cugir 
(1—0, gol marcat dc Bora), Rein
hardt a preferat ciclul antrena
mentelor obișnuite de acasă. Do 
ieri echipa se află la Cluj-Napoca 
© „POLI" TIMIȘOARA : simbătă 
a jucat cu două echipe din cam
pionatul județean, realizind un to
tal de 12 goluri. Antrenorul Go- 
deanu mai reflectează asupra unor 
modificări in linia de mijloc și din 
atac ; F.C. GALAȚI : a sosit la 
Timișoara luni, după ora prinzu- 
lui, cu speranța obținerii unui egal.

Duminică a jucat la Iași cu „Poli" 
(0—3). Formația standard, fără 
Codreanu, suspendat o etapă după 
meciul cu Chimia Rm. Vllcea. 
® POLITEHNICA IAȘI : Ilie O.I- 
nă este mulțumit de randamentul 
liniei de atac, care, fără goigetc- 
rul echipei, Dănllă, a administrat 
duminică un 3—0 formației antre
nată de Ștefan Coidum ; C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA : atmosferă’ de în
credere și calm. In meciul cu „U“ 
de simbătă (2-0) fost pus ac
centul pe aplicarea corectă a mar
cajului și desfășurarea acțiunilor 
ofensive cu contraatacuri purtate 
în Viteză © UNIVSRSITA TEA 
CRAIOVA : antrenamente a educ ; 
duminică, un joc în familie ■ 1 ini, 
reintrarea selecțfonab’Ii’or și con
tinuarea pregătirilor, Li ii.ie o s:a- 
gură modificare : reintrarea lui 
Crișan ; StEAOUL ROȘU : condu
cerea tehnică este asigurată ac
tualmente de antrenorul Mesznros. 
Caravana „stegarilor" a plecat cu 
autocarul luni dimineața la Craio
va încărcată însă și de anumite 
griji : Niță și Mateescu sint acci
dentali (i JIUL : s-a pregătit ca 
pentru un meci in care știe că 
echipa vizitatoare arc multe punc
te forte. Nimic deosebit in p-iv:n- 
ța alcătuirii echipei ; DINA.'.I > : 
cu lotul reîntregit in cursul zilei 
de luni, bucureștenii au o singură 
problemă — folosirea lui Radii 
Nun’.veiller din cauza recidivării
unui mai vechi traumatism © 
SPORTUL STUDENȚESC : reîn
toarsă duminică seara după litoral 
și-a continuat antrenamentele con
form planificării. Atenția ihnicie- 
nilor s-a indreptat spre siguranța 
defensivei care, de multe ori, a... 
risipit rodnicia atacanților ; A.S.A. 
TG. MUREȘ : joia trecută a pier
dut la Gheorghieni (1—3) in faț 
divizionarei C din localitate. Du
minică, jbc-școaiă cu formația de 
tineret-speranțe. In cursul zilei dc 
azi, plecarea spre București.
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Bulgariei și selecționata R.S.S. U- 
crainene. Apoi, poloiștii români și 
cei iugoslavi se vor deplasa direct 
la Torino, unde între 27 și 29 mai 
se vor întilni pe rind cu primele 
formații ale Ungariei, Italiei și 
Spaniei. Urmează citeva zile de 
pauză și apoi un nou turneu, la 
Minsk (8—10 iunie), unde alături 
de echipa României mai sînt an
gajate cele ale Bulgariei, Iugo
slaviei și U.R.S.S. In sfîrșit, spor
tivii noștri își vor încheia partide
le de verificare la Varna, întîl- 
nind pe rind reprezentativele An
gliei, Bulgariei, U.R.S.S. și forma
ția secundă a Ungariei.

La această oră lotul național 
cuprinde 17 jucători care vor Ii pe 
rind verificați în meciurile mai 
sus amintite : Frățilă, F. Slăvei, 
Scurei, Stancu, Bogdan — portari, 
Zamfirescu, Nastasiu, Popescu, C.

" I. Slăvei, Răducanu, 
CI. Rusu, Mirea și

de la

7—7 ; R.F. Germania — Grecia 
6—3 ; Bulgaria — Anglia 9—3. Cla
sată pe primul loc, formația vest- 
germană a obținut dreptul de par
ticipare în turneul final
Caii, alături de echipele : Unga
riei, U.R.S.S., Iugoslaviei,
Cubei, S.U.A., Olandei, României, 
Mexicului, Spaniei (clasate în a- 
ceastă ordine pe primele 10 locuri 
la ediția precedentă), Iranului, 
Australiei, Canadei, R.A. Egipt și 
Columbiei (ca țară organizatoare).

Italiei,

PE MICUL ECRAN
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Rusii, V. Rus, 
Novac, Ol ac, 
Frîncu.

• MIERCURI 14 
17,00 : FOTBAL : 
Iași — C.F.R. C__
Transmisiune directă 
Iași.

MAI, ora
Politehnica 

Cluj-Napoca. 
--.ă de ia

S-AU ÎNCHEIAT
PRELIMINARIILE C.M.

• SÎMBATA 17 MAI, ora 
17,30 : HANDBAL MASCU
LIN: steaua — Dinamo Bucu
rești. Transmisiune directă 
de Ia stadionul Steaua.

VIITORUL
Moi- 
: 14.
Par-

Pe primele locuri :
VASLUI 39 p (53—18), 2. Petrolul 
noști 36 p (42—12)... pe ultimele 
Bradul Roznov 18 p (27—42), 15. 
tizanul Bacău 13 p (22—51).

SERIA A III-A
FIO-Olimpia Ura. Sărat — Victoria 

rești 1—0 (1—0), Petrolul Teleaje.i 
Ploiești — Chimia Brazi 1—3 (1—2), 
Dinamo Focșani — Luceafărul Foc
șani 2—1 (1—1), Bujorii Tg. Bujor — 
Prahova Ploiești (s-a întrerupt în 
min. 20. la 1—0), Petrolul Berea — 
Chimia Buzău 2—1 (1—1). Avintul 
Mîneciu — Petrolistul Boldești 2—0 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Poiana Cim- 
pina 0—2 (0—1), U.K.A. Tecuci — Car- 
pați Sinaia 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 34 p (51—12), 2. Poiana 
Cîmpina 30 P (52—26)... pe ultimele : 
15. Dinamo Focșani 14 p (40—66), 16. 
Bujorii Tg. Bujor 14 p (30—61).

ETAPEI A XXIII-a
SERIA A V-A

I.O.R. București — IPRECA Călă
rași 5—1 (1—0), Dunărea Giurgiu — 
Olimpia Giurgiu G—0 (0—0), Electro
nica București — T.M.B. București 
2—1 (2—0), Automatica București —
Triumf București 1—0 (1—0), Unirea 
Tricolor București — Flacăra roșie 
București 7—1 (4—1), Sirena Bucu
rești — șoimii TAROM București 1—1 
(0—1). Voința Slobozia — Azotul Slo
bozia o—2 (0—1), Laromet București
— Tehnometal București 2—1 (0—0).

Pc primele locuri : 1. DUNĂREA
GIURfHU 35 p (12—12), 2. Unirea Tri
color București 31 p (42—23), 3. Azo
tul Slobozia 30 p (39—27).. pe ulti
mele : 11. IPRECA Călărași 17 n 
(28—42), 15. Laromet București 17 p 
(20—43), 16. Voința Slobozia’ 15 p 
(15—31).

SERIA A VI-A
Dacia Pitești — Cimentul Fleni — 

s-a Întrerupt .în min 63 la 2—0,
— Lotrul Brezoi — Recolta Stoioă- 
nești 4—1 (2—1), Chimia Tr. Măgurele
— Petrolul Tîrgoviște 4—0 (2—0),
Chimia Găești — Cetatea Tr. Măgu
rele 2—2 (1—1), Viitorul Scornieești
— Vagonul Caracal 1—0 (0—0), Vul
turii Cimpulung Muscel — Unirea 
DrăgAșani 1—0 (0—0), ROVA Roșiorii 
de Vede — Chimistul Rm. Vileea 
2—0 (2—0), Oțelul Tirgoviște — Texti- 
listul Pitești 2—3 (0—1), — s-a jucat 
la Șotinga.

Pe piimele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 31 p (52—16), 2. ROVA 
Roșiorii de Vede 34 p (40—19)... po 
ultimele : 15. Chimia Gâești 18 p
(26—33), 16. Textilistul Pitești 12 p
(16—45).

SERIA A VII-A
Minerul Rovlnan — Minerul Motru 

G—i (o—0), Metalurgistul Sada — 
Dierna Orșova 3—0 (2—0), F.O.B. Balș
— Progresul Băilești 3—1 (2—0), Pro
gresul Strehaia — Progresul Corabia 
1—1 (1—0), Minerul Lupeni — Steagul 
roșu Plenița 0—0 (5—0), C.I.L. Dro- 
beta Tr. Severin — ME VA DrobJta 
Tr. Severin 0—1 (0—0), Dunărea Ca
lafat — Cimentul Tg. Jiu i—2 (0—1), 
C.F.R. Craiova — Victoria Craiova 
1—0 (1—0).

Pc primele locuri : 1. MINERUL
MOTRU 31 p (39—16), 2. MEVA Df> 
beta Tr. Severin 31 p (28—17), 3. Mi
nerul Lupeni 29 p (41—21), 4. F.O.B. 
Bal.ș 29 p (40—28)... pe ultimele 15. 
Progresul Strehaia 17 p (19—46), 16.
Steagul roșu Plenița li p (22—56).

A DIVIZIEI C
SERIA A IX-A

Recolta Salonta — Unirea Alba IU- 
liă J—i (1—0), Minaur Zlatna — 3- 
limpia Oradea 2—o (1—0), Voința Ora
dea — Minerul Bihor 2—1 (1—1), Au
rul Brad — Cimentul Turda 4—1 
(1—0), Constructorul Alba luiia — 
Constructorul montaj Cldj-riapoca 
3—1 (1—1), Textila Sebeș — soda
Ocna Mureș 1—a (0—0), Arieșul Ci.ti
pia Turzii — Dacia Orăștie 2—J (1—0), 
Dermata Cluj-Napoca — C.I.L. Blaj 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DAC IA O- 
RAȘT1E 35 p (36—15), 2. Olimpia Ora
dea 34 o (45—19), 3. Minerul Eiîior 
23 p (43—28)... pe ultimele : 15. Mi- 
naur Zlatna 17 p (20—63), 16. C.I.L. 
Blaj 17 p (30—42).

SERIA A X-A
Minerul Bâiuț — Bradul Vișeu 0—1 

(0—0), Someșul Satu Mare — Biho
reana Marghita 2—1 (1—1), C.I.L. Si- 
ghetu Marmației — Minerul Cavnie 
3—o (2—0), Rapid Jibou — Minerul 
Baia Borșa 2—0 (0—0), Victoria Za
lău — Armătura Zalău 0—2 (0—1),
Oașul Negrești — Minerul Băița 3—0 
neprezentare, CUPROM Baia Marc — 
Unirea Tășnad 3—o (1—0), Minerul 
Suncuiuș — Voința Cărei 3—1 (2»-0).

Pc piimele locuri : C.I.L. SIGHETU 
MARMAȚIEI 40 p (53—4), 2. Minerul 
Cavnie 29 p (49—26), 3. Armătura Za
lău 29 p (38—19)... pe ultimele : io. 
Unirea Tășnad ‘18 p (27—45). 16. Vic
toria Zalău 15 p (19—43).

SERIA A XI-A
Gloria Bistrița — Foresta Bistrița 

2—1 (1—1), Minorul Bălan — Avintul 
Reghin 4—o (3—0), Chimica Tirnăveiii
— Metalul Copșa Mică 2—0 (1—0),
Minerul Rodna — A.S. Miercurea 
Ciuc 3—0 (2—0), Viitorul Tg. Mureș
— Unirea Cristuru Secuiesc 5—1
(1—0), Unirea Dej — C.F.R. Sighișoa
ra 3—0 (0—0), C.I.L. Gherla — Viito
rul Gheorghieni 2—1 (2—1)7* Lacul
Ursu Sovata — Vitrometan Mediaș 
2-1 (1-0).

Pe prunele locuri : GLORIA BIS
TRIȚA 37 p (58—8), 2. Unirea Dej 
32 p (41—23), 3. Viitorul Gheorghieni 
28 p (52—34), 4. Chimica Tîrnăveni 
28 p (30—21)... pc ultimele : 13. Viito
rul Tg. Mureș 19 d (32—37). 14. Mi
nerul Rodna 1>) p (29—37), 15. C.F.R. 
Sighișoara 19 p (15—27), 16. Uniica 
Cristuru Secuiesc 13 p (1G—51).

SERIA A IV-A SERIA A VIII-A

Ba

Turneul recent desfășurat în 
insula Hvar (Iugoslavia) a înche
iat faza preliminariilor celui de 
al doilea campionat mondial. Iată 
rezultatele înregistrate : R.F. Ger
mania — Bulgaria 3—3 ; Grecia — 
Anglia 3—2 ; R.F. Germania — 
Anglia 10—7 ; Grecia — Bulgaria

• DUMINICA 18 MAI, ora 
15,00 : fotbal : chimia
Rîmnlcu Vllcea — A. S. Ar
mata Tîrgu Mureș. Transmi
siune directă de la Rtmnicu 
Vllcea. In pauză: reportajul 
filmat „Cal și... cai putere".

Tehnometal Galați — Granitul 1 
badag 0—1 (0—0), Viitorul Brăila 
Recolta Frecăței 3—0 — neprezentare, 
Dunărea Cernavodă — Electrica Con
stanța 0—C, Voința Constanța — Co
merțul Brăila 1—0 (0—0), Portul Con
stanța — Ancora Galați 1—0 (0—0),
Rapid Fetești — Cimentul Medgidia 
1—1 (1—0), Dunărea Tulcea — Marina 
Mangalia 2—1 (1—0), I.M.U. Medgidia 
— Știința Constanța 5—0 (2-0).

SERIA A X1I-A
Carpați Brașov — I.C.I.M. Brașov 

2—0 (1—0), Chimia Or. Victoria — 
Textila Cisnădie 2—0 (1—0), Cr.raima-. 
nul Bușteni — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 1—0 (0—0), Inter Sibiu —
U.P.A. Sibiu 1—0 (0—0), Torpedo Zăr- 
n08tl — Carpați Covaânâ 1—o (i—o), 
Boiestierul Tg. Secuiesc — Magma 
Ccdlea 2—1 (2—0), Minerul Baraolt — 
Precizia Săccle 3—0 (1—0). Unirea Sf. 
Gheorghe — Nitramonia Făgăraș 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : NITRAMONIA 
FAG AR AȘ 34 p (60—17), 2. Caraima- 
nul Bușteni 27 p (39—25), 3. Precizia 
Sâccle 26 p (31—22), 4. Chimia Or. 
Victoria 26 p (30—21), 5 Unirea 
Gheorghe 26 p (31—31)... pe ultimele: 
15. Minerul Baraolt 16 p (26—56), 16. 
Carpați Covasna 8 p (16—54)

Unirea Tomnatic — Unirea Sîini- 
colau Mare 2—0 (1—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Ghelar 2—0 (i—Jj, 
Progresul Timișoara — Electromotor 
Timișoara 0—0, Minerul Tetiuc — 
Știința Petroșani 2—0 (1—0), Crișana 
Sebiș — C.F.R. Simena o—1 (0—1), 
Metalul Bocșa — C.F.R. Caransebeș 
5—1 (2—0), Strungul Arad — Con
structorul Arad C—0, Minerul Oravița 
— Ceramica Jiinboiia 2—0 (1—0).

Pe piiniele locuri 1. METALUf O- 
ȚEi.U ROȘU 33 p (41—14), 2 Unirea 
Tomnalic 33 p (48—16), 3. Electromo
tor Timișoara 24 p (35—23), 4. Mine
rul Ghelar 24 p (33—25), 5. C.F.R. Si- 
meria 24 p (30—27), 6. Strungul Arad 
24 p (26—30)... pe ultimele : 15. Me
talul Bocșa 19 p (30—33), 16. Crișana 
Sebiș 14 p (14—49).

CIMENTUL
2. Electrica

Pc primele locuri :
MEDGIDIA 39 p (45—13),
Constanța 32 p (45—24)... pe ultimele: 
15. Voința Constanța 19 P (29—40), 16. 
Recolta Frecăței 6 p (11—77).

1.

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către c<‘ix sponden' - noștri voluntari 
din localitățile respective.
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE | VOCAȚIA SPORTIVĂ
TRĂGĂTORUL CORNELIU ION ÎNVINGĂTOR LA FRANKFURT 

PE ODER

în concursul de tir al armate
lor prietene, disputat La Frankfurt 
pe Oder (R.D. Germană). proba 
de pistol viteză a fost dominată 
de țintașii români, clasați pe pri
mele două locuri. A ciștigat Cor
nelia Ion — 597 p (din 600 posi
bile). urmat de Virgil Atanasiu cu 
același număr de puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat ceho
slovacii Hyka si Kotora. eu cite 
592 p. în clasamentul pe echipe : 
1. U.R.S.S. 2 367 p. 2. România 
2 363 p. 3 Cehoslovacia 2 360 p și 
4. R. D. Germană 2 354 p.

★ . ,Tn cadrul concursului Internațional 
rte tir „Cupa Victoriei”, desfășurat de 
carîr.d la Plsen (Cehoslovacia) au 
fost prezenți ș! 12 trăgători români. 
S-au tnregistrat următoarele rezulta -

te: armii calibru redus C0 f culcat : 
1. S. Nagy (Ungaria) 599 p, 2. Satala 
597 p .. 6. Nicoiescu 596 p... 24 Ro
taru șl Caban cu cite 591 p, 3X<0 f : 
1. L. Papp (Ungaria) 1167 p... G. 
Caban 1155 p... 20. Satala și Nicoiescu 
cu cile 1142 p... 34. Rotaru 1134 p. 
La 40 f culcat echipa României a ob
ținut 1583 p — nou record națio
nal (v. r. 1581 p). Pistol viteză : 1. 
A. Snezko (U.R.S.S.) 594 p... 11. Tuga 
586 p... 19. Roșea. La juniori. Calotă* 
locul 10 cu 570 p. Pistol liber : 1. 
H. Volmar (R.D.G.) 571 p... 6. Iuga 
559 P... 21. XrtLȘCă 537 p. 
Calotă, locul 8 cu 528 p 
locul 13 cu 514 p. Pistol 
Nina Stoliarova (U.R.S.S.) 
Anișoar» Matei 575 p... 7 
posztai 572 p... 10. Ana Buțu 368 p. 
La această probă, formația României 
a realizat un nou record al țării : 
1715 p (v.r. 1694).

JUNIORII NOȘTRI PE LOCUL I
2 IN „CUPA DUNĂRII" 1 

LA HALTERE

A OLANDEI

La juniori 
șt Ciulea, 
sport : 1.
583 p... 5. 
Silvia Ka-

REPREZENTATIVELE DE VOLEI LA ATENA Șl PRAGA
Păuscscu, Atbuzov, Top, Chiș. Du- 
duci'uc. Antonescu, Braun, Preda, P. 
Ionescu (antrenori : A. Drăgan și FI. 
Balais), iar cel feminin pe: E. Rebac, 
M. Cengber-Enache. M. Ionescu 
V. Hoffmann. C. Bâlășoiu, L. Raco- 
vițan, E. Cerncga, L. Pașca, G. Po-

Intre 19 șl 24 mat echipele de volei 
ale țării noastre vor participa la în
trecerile noii ediții a Campionatelor 
balcanice, programată la Atena. Lo
tul masculin are în componenta sa 
pe : Schreiber, Uum&noiu, Tutovan,

CĂLĂREȚII LA NOVI SAD 
Șl SOFIA

Patru călăreți din lotul reprezenta
tiv vor lua parte la două concursuri 
Internaționale de obstacole, progra
mate la Nevi Sad (17—18 mal) și So
fia (23—25 mai). Este vorba de Eu
gen Ionescu, Nîcolae Gheorgltc, Du
mitru Loneanu si Aurelian Stoica. în
soțiți de antrenorii Petre Andreia- 
nu șl Dumitru Roșea.

pa, î. Petculcț. M. Prlpiș. C. P'liu 
(antrenori: șt. Roman și S. CTțiriță) 
a Selecționata secundă a României 
va lua parte la un turneu feminin, 
organizat la Praga. Intre 2t_și _2'> 
mal. alături de formațiile 
Cehoslovaciei. Cubei și Cr 
ta orașului Moscova.

2«
R.D.G..

de selecționa-

DINAMO PE LOCUL 3 ÎN
„CURSA CICLISTĂ DE 4 ZILE"

„Cursa de 4 rile a Berlinului Occiden
tal”, comnetiție ciclistă Internațională la 
care au luat narte rutieri din Danemar
ca. ' Olanda, Finlanda, Norveqia; Franța. 
România si alte tari., s-a încheiat, cu vic
toria a doi rutieri ( I ) ’ Jiirgen Kralt 
(Berlinul Occidental) șl Harry Honnus 
(Finlanda) — ambii cu timpul do 12h32 :18- 
Pe locul 3 s-a clasat R. Podlcsrh (Ber
linul Occidental) 13h33:22. O bunâ per
formanța au realizat cicliștii români 
Mircea Ramascanu (12h33:32 - locul 4) 
Si Vasile Teodor (12835:15 — tocul 7). Da
torită performanțelor lor, echina Dina 
mo a ocupat locul 3. ta 2:02 de forma
țiile Berlinului Occidental sl Finlandei, 
clasate oe primiri loc.

MFDAIII DE ARGINT PFNTRU 
BOXERI LA BRATISLAVA

Bratislava s-a desfășurat un 
...................... la care

Austria.
Ungaria 
români 

_____ _ _ ______ __ Nicolae 
s-au clasat pe Jd^ut doi la categoriile 
pană si respectiv mijlocie mică.

Ea ________
turneu Internațional de box, 
au participat sportivi din 
Bulgaria. Polonia, România, 
șt Cehoslovacia. Pugiliștil 
Mihal Ploieștcahu si Tudor

•I’ „vvnvn I ■ ----

BERLIN, 12 (Agerpres). — Par- 
ticipanții la competiția ciclistă 
„Cursa Păcii** au poposit pentru o 
zi la Karl Marx-Stadt. după ce nu 
străbătut pe teritoriul R. D. Ger
mane peste 500 km, în trei etape 
si un prolog. Liderul clasamentu
lui general este Hans-Joachlm 
Hartnick (R. D. Germană), urmat 
de V. Moravec (Cehoslovacia) la 
2 sec, Szurkowski (Polonia) 
8 sec. Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
37 sec. Pikkus (U.R.S.S.) la 41 
etc.

Iată clasamentul pe echipe, 
pă 3 etape : 1. U.R.S.S. ; 2. 
Germană — la 6:27 : 3. Cehoslova
cia — La 6:29 : 4. Norvegia — la 
7:09; 5. Polonia — la 12:19; 6.
Spania — la 12:28 ; 7. România — 
la 20:07 ; 8. Italia ; 9. R.F. Germa
nia ; 10. Bulgaria : 11. Danemarca 
— toate același timp ; 12. Anglia

in 
la 

sec.

PE SCURT ® PE

Pe stadionul V. I. Lenin din 
Moscova a avut loc un mare »pec- 
tacol cultural-rportiv, consacrat 
celei de-a 30-a aniversari a vic
toriei asupra fascismului. Cu acest 
prilej s-a desfășurat și festivita
tea de deschidere a celei de-a 
șasea edilii a Sncrtachiadei po
poarelor. din U.R.S.S Flacâra în
trecerilor a fos» aprinsă de du
blul campion olimpic, atletul Va
leri Borzov.

întrecerile finalelor Soartachia- 
dei $3 desfâșoarâ la 25 de ra
muri sportive și reunesc circa 
10 000 da concwrenti. La majorita
tea competițiilor Sondachiadei, 
rezultatele vor constitui un cri
teriu de seloc'ie in vederea J.O. 
de la Montreal.

CICLISM • Turul Spaniel a fost 
ciștigat dc rutierul spaniol Augustin 
Tamames, urmat de compatrloiii săi 
Domtngo Perurena — la 14 sec și 
Miguel Marla Lașa — la 33 sec. 
Marele favorit al cursei, campionul 
spaniol Luis Ocana. a ocupat locul 
4, la 1:32 de învingător. Primul cla

„Cupa Dunării** la haltere (ju
niori) s-a încheiat la Dimitrov- 
grad (Bulgaria), cu citcva perfor
manțe remarcabile 
români, clasați pe 
Ultimele rezultate : 
Tașkov (B) ; 282,5 
(R) 252,5 kg (115 ; ^..u, , ca.. 
mimijlocie — Milkov (B) 302,5 kg; 
cat. mijlocie — Belicionski (B) 
312,5 kg, 2. N. Căpriceru (R) 280 
kg (125 ; 155) ; cat. semigrea — 
Obreskov (B) 305 kg... 3. Malhe 
(R) 285 kg (127,5 ; 157,5) ; cat. grea 
— Drontarov (B) 332,5 
Szalma (R) 310 kg (135 ; 
supergrea — Kireev (B)

Clasamentul pe echipe 
garia 66 p : 2. România 
Ungaria 45 p :, 4. C.I.-..J

ale sportivilor 
locuri fruntașe. 
Cat. ușoară — 
kg... 3. Pallos 
137,5) ; cat. se-

kg... 
175) ; c: 
330 kg. 
: 1. Bul- 
45 p ; 3.

_ r Cehoslovacia 37 
p : 5. Austria 25 p ; 6. R. F. Ger
mania 21 p.

M. ȘUBA IN TURNEUL 
DE LA VARNA

Tn turneul

olandezi.
Celebrul patinoar artificial „Uithof" din Haga. frecventat de numeroși 

suporteriI
... ______  de șah de la Varna.

Mihai $ubi. a întrerupt partidele' 
cu Szymczak (Polonia) și Nana 
Aleksandrin (U.R.S.S.) și a pierdut 
la Vukici (Iugoslavia) și Gurghc- 
nidze (U.R.S.S.). în clasament, 
după 4 runde. conduce marele 
maestru bulgar Pidevski cu 3'A p.

I
I
I

BASCHETBALIȘTII DINAMOVIȘTI VICTORIOȘI IN ULTIMUL 
MECI LA PARDUBICE

Competiția Internațională .njasrullnl
<lc baschet desfășurată la Pardilblre 
a fost clșligată de formația Dtnimo 
Tbilisi, urmată de echipele ; .Slavi, 
Praga. Levski Spartak Sofia, Uinama 
București, Ruda Hvezda .și G.warJla

SCRIMERUL PETRU, KUKI

Wroclaw. In' ultima zi ■ Dinamo 
București — Ruda Hvezda 80—76 
(40—43) : Dinamo Tbilisi — Slavia 
Praga 71—63 (:>6—-SC) : Levskl-Spnrtak 
Sofia — Gvâjjia Wroclaw 
(51—45).

96—78

I
I
I

Concursul internațional de flo
retă de la Bonn a reunit la start 
140 d? trăgători, din 11 țări. ; Finala 
a fost dominată de. tinerii trăgă
tori Frederic Pietruska (Franța).

GIMNASTII AU EVOLUAT 
LA WIESBADEN

In localitatea veșt-gc'rmană Wi, 
badea k-.a desfășurat un Conctirs in
ternațional masetilih de' glnlnastl.'i. 
la care au participat echipe alcă
tuite din cite patru sportivi. Pe pri
mul loc s-a situat selecționata R. F. 
Germania — 160.75 p, urmată, de for
mațiile Ungariei — 165,10 p. Elveției 
— 162.83) n. României. — lGț.53 p. Ita
liei — 160 91) p sl Poloniei — 160.55 p. 
Din echipa României au lipsit cunos- 
cuții gimnaștl Dan Greclt. campion 
mondial la inele, șl Mihal Borș. I.a 
individual compus, victoria a revenii 
vest-gCrmanului Eberhard Cîlemjer — 
57.10 p. secundat de ZoUari''Magyar 
(Ungaria) — is,75 p. ,L' ,

■ K-.’J ■ . I, n m „Ut »-n------------------- ------ -r-—r—:—■

— la 21^4 ; 13. Belgia — la 26:32 ; 
14. Olanda — la ,27:46 ;'t.f.'^ba
— la 43:23 ; 16. Iugoslavia la 
51:37 : 17. Ungaria — la lh 03:38.

Marti se desfășoară etapa a 4-a. 
Freiberg — Praga' (16-1 km).

------------------------------------------------ ------ -—-

IN FINALĂ LA BONN
Matthias Beljr (R.F.G.) și 
Kuki (România). Locurile 
diurn au fost . stabilite în 
unui baraj susținut de cel 
vest-germamil Harald Hein, 
obținind în- turneul final cite trei 
victorii.

Iată clasamentul final : 1. Fre
deric Pietruska (Franța) 3 v (d.b.). 
2. Matthias Behr (R.F.G.) 3 v
(d.b.), 3. Petru Kuki (România) 
3 v (d.b.). 4. Harald Hein (R.F.G.) 
3 v (d.b). 5. Thomas Bach 
(R.F.G.) 2 v. 6. Jean-Marie Safra 
(Franța) 1 v.

Petru 
pe po- 

urma 
trei și 

toți

I
I
I
I
I
I

Oricit ar părea de curios și ori- 
cit de bine ar juca Cruyff, dinco
lo do faima — dealtfel binemeri
tată — a fotbalului din „Țara la
lelelor". dincolo de strălucitul pal
mares din ultimii ani al unor clu
buri ca Ajax sau Feycnoord, O- 
landa a intrat in istoria sporturi
lor — și a onorat-o deplin — 
cu patinajul. $1 nu de azi. de ieri, 
ci dc pe vremea cind Europa avea 
încă ierni aspre și geroase, 
înghețau bocnă toate canalele 
create de om — de la gurile 
nului.

Alunecatul pe gheață nu 
numai o necesitate, ci și o activi
tate de agrement, care lua aspect 
dc masă. Ba, s-ar putea să se fi 
jucat și hochei, do vreme ce într-o 
cronică din sec. 15 șc zice : „super 
piscinam glace concretani depug- 
nare“, adică : se luptau pe supra- 

apei înghețate ! în gravuri 
vechi se distinge un fel dc 

patine. Dar mulțimile por- 
promenadâ sau ușoară a- 
pe patine, dc-a lungul ca- 
unduindu-sc cu grație pe 
formează ceea ce cunoaș- 

de „carnavalul 
Și țstăzi, cu o tradiție

pe 
in

de

Ri-

era

fața 
mai 
golf 
nite, 
lergare,
nalclor, 
gheață, 
tem sub numele 
Olandei**.
de peste 70 de ani. se dispută tra
diționala ..cursă a marilor de vînt“, 
cu 3000 1000 de participant (in
clusiv femei, copii și virstnici) 
care parcurg vreo 200 km, peste 
lacuri, pe canale, prin orășele. 
Dacă am adăuga și numele citor-

va mari campioni ai ultimilor ani 
(Ard Schenk. Cornelius Verkerk, 
Stien Baas-Kaiser. Attje Keulen- 
Declstra la patinaj viteză, sau 
Sjoukje Dijkstra și Diane de 
Lceuw la patinaj artistic), tabloul 
ar fi aproape complet.

Dar vocația sportivă a Olandei 
nu poate ii redusă la patinaj. încă 
in tabolul lui Pieter Brueghel, 
din sec. 16, „Copii Ia joacă", se 
vede varietatea pasiunilor ludicc 
la olandezi. Acolo, copiii înoată, 
se luptă, sar capra, fac un fel de 
gimnastică la sol. ba in alt tablou 
chiar sar cu prăjină peste un 
piriias. în timpurile noastre, dra
gostea de sport și-au manifestat-o 
deplin olandezii cu prilejul Jocuri
lor Olimpice organizate la Amster
dam in 1928. Stadionul olimpic, 
construit atunci, simboliza și pre
vestea succesul unor ramuri spor
tive. în mijlocul ovalului format 
de tribunele uriașe, cu trepte de 
beton și suporți de oțel, se joacă 
fotbal, dar incinta mai e contura
tă si de un velodrom cu turnante 
înalt înclinate, ce duc cu gindui 
la cxcelenții cicliști olandezi. Și ar 
fi păcat să uităm în acest succint 
portret al sportului olandez pe ce
lebra atletă Fanny Blankers-Kocn. 
mamă a doi copii, care a strălucit 
in arena olimpică la diverse probe 
de alergare și sărituri și care a 
colecționat, pe merit, o seamă de 
medalii olimpice, (vib.)

30 p ;TURNEUȚ,,;.. U.E.F A. juniori 
(etapa a doua). Grupa A : Franța 

Luxemburg 7—0 (3—0). Dane
marca — Turcia 2—2 (0—2) ; gru
pa I> ; Irlanda de Nord — Irlan
da 2—0 41—0), Anglia — Elveția 
4—0 (2—0) ; grupa C : R.F. Ger
mania — Finlanda 1—1 (0—0).
R.D. Germană — U.R S.S. 1—0 
(0—0) ; grupa D : Ungaria — Țara 
Galilor 4-0 (3—0). Italia — Polo
nia 1—0 (O-—0). în clasamentele
celor patru grupe conduc echipele 

. < m; 

ECHIPA DE JUDO A UNIUNII SOVIETICE 
A CUCERIT TITLUL CONTINENTAL

euro- 
dumi-

I.YON. 12. Campionatele 
pene de judo s-au încheiat 
nică noaptea, o dată cu întrece
rile pe echipe. Titlul continental 
a revenit reprezentativei Uniunii 
Sovietice, care a dispus în finala 
de echipa Franței. 2—2 (20—10 
punctaj tehnic). Medaliile de bronz 
au fost obținute de formațiile

Iugoslaviei și Poloniei. Echipa 
României a fost întrecută, la ca
pătul unor partide viu disputate, 
de selecționata Olandei : 2—2
(10—15). După cum arată și re
zultatul. victoria a fost decisă de 
punctajul tehnic, favorabil forma
ției olandeze.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
sat dintre străini a fost olandezul 
TIennie Kuipers, pe locul 5. Ulti
ma etapă a competiției, disputată 
contracronometru individual la San 
Sebastian, a revenit Iul Jesus Man- 
zaneque (Spania) — 31,700 km In 
44:23,8. • La Geneva s-a încheiat
Turul Romandiei, cîștigat de spa
niolul Francisco Galdos. Asul bel
gian Fddv Merckx s-a clasat în mod 
surprinzător pe locul 14. la 12:28. 
Ultima etapă (contracronometrvr in
dividual) a revenit iul Merckx cu o 
medie orara de 45,075 km.

TENIS • A 5-a ediție a Circuitului 
WCT (campionatul mondial de tenis 
,,indoor“) a revenit tenis'manului a- 
merlcan de culoare Arthur Ashe, 
învingător cu 3—6, 6—4. 6—4, 6—0. 
asupra suedezului BjOrn. ( Borg, în 
finala disputată dumimCă' seara la 
CoMseum-ul din Dallas .(T.cxas). 
Ashc obține pentru prima oară 11- 
tlult inr Borg este pentru a doua 
nană consecutiv clasat al doilea. 
Precedentele ediții au fost cisligate. 
pe rînd. do K. Rosewall, (de 2 ord), 
S. Smith sl J. Newcombe a Aus
tralienii Bob Carmichael șl Ph. Dent 
îsi dispună finsla .turneului de la 
Kansas Citv, în semifinale : Car
michael — Richev 6—4. 6—4 : Dent- 
Andrcws 7—5. 2—6. 6—4. • Ken

nosewall a cîștigat turneul de la 
Louisville : 7—6, 7—6 în finala cu
Stan Smith.

Capitala Italici găzduiește fn 
cursul acestei săptămîni cîteva 
importante reuniuni ele luării 
ale organizațiilor olimnice. As
tăzi șl miinc se Intîlnesc re
prezentanții comitetelor olim
pice naționale, dună care va 
urma țedlnta Comisiei execu
tive a C.J.O.

Președintele C.I.O., ’ordul 
Kilianin. va tine <» conferință 
dc presă la 17 mai.

TENIS DE MASA o Echipele clu
bului Sparta* Praga au cucerit ,,Cu
pele campionilor europesi- (ediția 
1974—75). In finala competiției mas
culine. formația echos’avară a în
vins pc vidsnik Zanre’"». fosta de
ținătoare. bit 5—3 (Ortoviki cîști- 
gă cu 2-0’ia Surbek și StLnancîci). 
La feminin jucătoarele pragheze au 
dispus cu 5—2 de B. T. Stockholm. 
Ambele finale s-au desfășurat la 
Frankfurt pe Main. '

Fr-anfl-i. Angliei, R.F. Germania și 
Italici.

PRELIMINARIILE OLIMPICE. 
La Alger : Algeria — Tunisia 1—1 
(0—1). Returul. în iunie, la Tunis.

CAMPIONATE. ANGLIA” Din 
prima ligă au retrogradat Chelsea, 
Carlisle și Lutton. Au promovat 
în prima ligă Norwich City, Aston 
Villa și Birmingham. La Cupa 
U.E.F.A., in noua ediție, vor par
ticipa F. C. Liverpool. Ipswich, 
Stoke City și Aslon Villa.

SCOTIA. Finala „Cupei Scoției" 
dintre Celtic și Rangers s-a înche
iat la egalitate : 2—2. Meciul se 
va rejuca în cursul lunii august.

OLANDA : Campionatul s-a în
cheiat cu victoria echipei PSV 
Eindhoven — 55 p. urmată de Fe- 
yenoord Rotterdam — 53 p și Ajax 
Amsterdam — 49 p. în ultima eta
pă : F.C. Twente Enschede — Fe- 
yenoord 1—1 : MW Maastricht — 
Ajax 0—0 : PSV Eindhoven — F.C. 
Den Hang 3—1. Echipele Wage- 
nlngen si Haarlem au retrogradat.

BULGARIA (etapa a 24-a) : 
ȚSKA Sofia — Pernik 2—0 ; Spar
tak Pleven — Akadcmik 1—1 ; 
Levski Spartak — Trnkia 2—2 ; 
Dunnv Ruse — Slavia Sofia 1—1. 
Clasament : 1. ȚSKA — 32 p ; 2.

Akatlcmik
29 p.

PORTUGALIA : Campionatul ‘ a 
fost ciștigat de formația Benfica 
Lisabona — 49 p, urmată de F.C. 
Porta — 44 p și Sporting Lisabona
— 43 p. în ultima etapă : Bele- 
nenses — Sporting 2—0 ; Benfica
— Unio Tomar 3—1 : Vitoria Sctu- 
bal — Leixoes 8—0 (!)

IUGOSLAVIA (etapa a 
Liubliana — Velez 2—0 ; 
Roș’e — Radnicki Niș 3—2;
— Partizan 2—1; Proletar
nianin — Hajduk Split 2—0 ; Voj- 
vodina — Dynamo Zagreb 3—0 ;
Sarajevo — O.F.K. Beograd 2—0. 
Clasament : 1. Ha.jduk — 33 p ; 
2. Vojvodina — 37 p ; 3. Steaua 
Rosie — 34 p.

UNGARIA ‘ ‘
M.T.K.
1—1 ; 
0—0 ; 
1—0 ; Honved 
Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 41 
p ; 2. llonved — 38 p ; 3. Fercnc- 
văros — 30 p,

• I.a Dortmund. In finala Cam
pionatului internațional școlar (ju
cători pînă la 15 ani). Anglia a 
învins cu 4—2 (1—1) R.F. Germa
nia.

28-a) :
Steaua 

Skoplio 
Zri-

(elapa a 25-a) :
— Gyor 1—0 ; Vasas — Pecs 
Diosgyiir — Ujpesti Dozsa 
Bekescsaba — Ferencvăros

Videoton 4—1.

Wtttffrtele știtiouittmeierezult^ței
Campionatele europene de baschet

ROMANIA - R. F. GERMANIA 84-69 (33-39)
HAGEN, 12 (prin telefon). în ziua 

Inaugurală a grupei B a campio
natului european masculin de bas
chet, reprezentativa masculină a 
României a lntîlnit, într-o partidă 
de mare importanță pentru cali
ficarea în grupa A a competiției, 
echipa R. F. Germania. La capătul 
unei întreceri echilibrate, sportivii 
români au cișligat cu scorul de 
84—59 (28—39).

ALTE REZULTATE : seria A : F - 
veția — Maroc 96—69 (45—21), O-
landa — Țara Galilor 139—54 (64—21). 
seria B ; Franța — Scoția 88—63 
(48—20) ; seria C ; Suedia — Luxem
burg 83—41 (44—24), Polonia — Is
landa 123—71 (Gl—34).

Echipa României joacă marți cu 
Elveția și miercuri cu Maroc.

ROMANIA INTiLNEȘTE SPANIA IN „CUPA DAVIS"
Pe terenul cenîrol d? la Rea! Club din Barr*?|ona a luat sfirș’t ieri întilnirea d-* 

tenis Spania — Anqîia, din cadrul sferturilor de finală ele „Cupei Davis'* (zona earn 
p^-ană — grupa A). La scorul general de 2—2, partida decisivă dintre campionul 
soaniol Monuel Orantes șl englezul Roger Taylor s? întrerupsese duminica seara dir» 
cauza ploii. Oran'es conducea cu 4—3 în pdmul set și în continuare el și-a valori
ficat rezistența, cistigind un adevârat maraton : 6-3, 3-6, 7-5, 6—8, 7-5 I Deci, in 
final : Spania — Anglia 2—2.

Astfel, se califica ec’ileo Spaniei, irmind să îr.tilneascâ, pe teren oropriu, for
mația României, la sfirșiti'l lunii iulie. R ?prezen‘.ativa țârii noastre este calificata direct 
în semifinale.
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