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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
AICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL TULCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Roman, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, a 
făcut, în cursul zilei de joi, 15 
mai, o vizită de lucru în județul 
Tulcea. In această vizită, secreta
rul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Manea Mănescu. 
Gheorghe Oprea și de miniștrii 
Neculai Agachi, loan Avram și 
Teodor Coman.

Locuitorii vechii localități do
brogene, unul din importantele 
orașe-porturi, care, ca atitea alte 
centre ale țării cunoaște astăzi o 
viguroasă tinerețe, au trăit cu in
tensitate bucuria reintilnirii cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit un 
nou prilej de analiză a muncii des
fășurate pînă acum, de evidențiere 
a bilanțului in realizarea cincina
lului înainte de termen. Totodată, 
ea a prilejuit un amplu dialog al 
secretarului general al partidului 
cu colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din județul Tul
cea pe temele prezentului și viito
rului economic și social-cultural al 
acestui înfloritor colț de țară, în 
cadrul căruia au fost relevate po
sibilitățile de îmbunătățire, in 
continuare, a intregii activități, 
pentru infăptuirea marilor obiec
tive înscrise în documentele celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Sosirea secretarului general al 
partidului pe aeroportul orașului 
este intimpinată cu puternice urale 
și aclamații de mulțime. Expri- 
mind sentimentele tuturor locuito
rilor de pe meleagurile tulcene, 
tovarășul Ion Velișcu, prinvsecre- 
iar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean, a urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți, un călduros bun venit.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu trece 
in revistă garda de onoare alcă
tuită din detașamente de marinari, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire mi
litară a tineretului.

Un grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
buchete de flori. Inalții oaspeți 
sint invitați să guste din tradițio
nala piinc cu sare.

De-a lungul întregului traseu 
spre noua platformă industrială a 
orașului, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu il parcurg intr-o 
mașină deschisă, printr-un ade
vărat culoar viu, ca și in unită
țile vizitate, mulțimea aplaudă cu 
entuziasm, scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
manifestindu-și și in acest fel mul
țumirea și satisfacția de a-1 primi 
din nou în mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului.

Vizitind principalele trei obiec
tive ale marii platforme indus
triale din vestul orașului — Uzina 
de alumină. întreprinderea de fero
aliaje și viitorul șantier naval — 
secretarul general al partidului 
examinează împreună cu oamenii 
muncii, cu miniștrii de resort, cu 
specialiștii centralelor de profil și 
unităților de aici problemele siste
matizării intregii zone pe prin
cipii care să asigure o inaltă efi
ciență activității economice.

Momentul culminant al vizitei 
de lucru l-a constituit intilnirea 
secretarului general al partidului 
eu locuitorii orașului, care s-au 
adunat cu toții, tineri și virsinici. 
in centrul municipiului, in fata 
sediului Comitetului județean de 
partid, unde -au salutat cu deose
bit entuziasm, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului, dind glas 
și cu acest prilej sentimentelor de 
profundă stimă, dragoste și mul
țumire pe care le poartă secreta
rului general al partidului pentru 
activitatea sa neobosită pusă in 
slujba propășirii intregii noastre 
țări, fericirii și bunăstării poporu
lui român.

In aplauzele șl ovațiile miilor 
de cetățeni, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu. cuvîn- 
tarea fiind urmărită cu deosebită 
atenție de cei prezenți, care, prin 
îndelungi și repetate aplauze, prin 
urale și aclamații, și-au reafirmat 
hotărirca de a face totul pentru 
a transpune in viață programul 
partidului, hotăririlc Congresului 
al XI-lea, sarcinile și indicațiile 
secretarului generat al partidului, 
îndemnurile sale de a munci mai 
bine, de a-și aduce o contribuție 
tot mai mare la edificarea socia
lismului pe păinintul României.

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o ședință de 
lucru cu Biroul Comitetului jude
țean de partid.
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MÎINE Șl DUMINICĂ, ÎN ȘASE ORAȘE DIN ȚARĂ

„CUPA ROMÂNIEI- LA
PRIMA COMPETIȚIE 

IMPORTANTĂ A SEZONULUI

Iîn noianul competițiilor atletice 
cu caracter republican, cea mai 
importantă este, fără nici o îndo
ială, cea dotată cu „Cupa Româ- 

Iniei". In cele trei etape pe care Ie 
programează la 17—18 mai, 20—21 
septembrie și 4—5 octombrie, la 

Icele șase întreceri zonale ia parte 
un foarte mare număr de atlcți 
și atlete reprezentind toate jude- 

Ițele țării, ceea ce nu se întîmplă 
la nici o altă competiție a atle
tismului nostru. Este vorba, desi
gur. de cei mai valoroși atleți ai 
țârii, seniori și juniori.

ILa cele șase zone ale competi
ției se prezintă următoarele echi
pe : ZONA 1 : C.A.U., Steaua, Di
namo, Rapid. Metalul București,

I Argeș, Cluj, Iași, Brașov ; ZONA 
A Il-a : Ș.S.A., Progresul Bucu
rești. Constanța. Neamț, Bacău,

I Brăila, Galați, Suceava, Buzău ; 
ZONA a IlI-a : Dolj, Timiș, Bihor, 
Arad, Sibiu, Prahova. Mureș. Ma-

Iramureș, Caraș-Severin ; ZONA a 
IV-a : Hunedoara, Mehedinți. Te
leorman, Gorj. Olt. Alba, Vîlcea ; 
ZONA a V-a : C.S.Ș. București,

I Dîmbovița, Vrancea, Ilfov, Vaslui, 
Tulcea. Ialomița : ZONA a Vl-a : 
Satu Mare. Harghita. Covasna, Să-

Ilaj. Bistrița. Botoșani.
întrecerile din cadrul primei 

etape vor avea loc, în ordinea zo- 
Inelor, la : București (Stadionul Ti

neretului, simbâtă de la ora 15,30 
și duminică de la ofa 9), Bacău, 

| MARGINALII LA ETAPA
I DIVIZIEI A DE FOTBAL

Oradea, Hunedoara, Tîrgoviște, 
Satu Mare.

Fără a minimaliza cu ceva im
portanța fiecărei zone, pentru noi, 
totuși, cea mai interesanta — și pe 
care o așteptăm cu plăcere — este 
cea dinții, pentru că ea reunește, 
de fapt, majoritatea atleților frun
tași din țara noastră. Cu o săptă- 
mînă inaintea tradiționalului con
curs republican de primăvară al 
seniorilor (24—25 mai la Poiana Bra
șov) este un prim contact pe care 
fruntașii noștri îl au, în corpore, cu 
concursurile oficiale In aer liber.

Și un amănunt de ordin organi
zatoric : participarea în cadrul fie
cărei echipe este nelimitată la fie
care probă cu condiția ca atleții 
pină la 25 de ani (născuți pînă în 
1950) să posede categoria a II-a de 
clasificare în proba respectivă, iar 
ceilalți, mai „vîrstnici", să dețină 
categoria l de clasificare sportivă.

Sondajul nostru prin citeva școli din 

municipiul Ploiești

ACTIVITĂȚI SPORTIVE 
COMPLEXE ȘI ATRACTIVE

PENTRU ELEVI

ATLETISM -

Recordmanul țării la aruncarea 
diacului, Iosif Naghi (Steaua) a 
inccput promifător actualul sezon, 

aruncind 61,58 ni.
Foto Dragoș NEAGU

CAMPIONATUL A INTRAT ÎN ..LINIA DREAPTA

Am așteptat cu multă curio
zitate această nouă etapă 
de mijloc de săptămînă din 
Divizia A la fotbal. Ea a 

produs însă mai multă decepție 
declt satisfacție. S-a derulat una 
dintre cele mai terne și mai lip
site de echilibru „runde" din ac
tuala ediție. Cum să ne explicăm, 
pentru majoritatea formațiilor, ve
nite chiar după o perioadă de 
„respiro", modul insuficient în care 
s-au prezentat, considerație vala
bilă și pentru multe dintre învin
gătoarele de miercuri ? Cum poate 
ti categorisită evoluția a nouă for
mații care nu numai că nu reușesc 
să cucerească vreun punct în de
plasare. dar marchează numai 
două goluri in 810 minute de ten
tative spre porțile adverse ? Ce să 
zicem despre această veritabilă 
„letargie" a golgeterilor Diviziei 
A ? Dudu Georgescu, Dânilă, Mu- 
reșan, Oblemenco, Iordănescu, Tă
tarii, Roznai, Radu II, Ghergheli, 
Broșovschi — i-am numit pe frun
tașii întrecerii eficacității — au 

dovedit o surprinzătoare neproduc- 
tivitate. îngrijorător este și faptul 
că integrala nereușită a formațiilor 
din deplasare o înregistrăm pentru 
a treia oară în actualul campionat 
(ea s-a mai produs și in etapele 
nr. 15 și 25), iar totalul de numai 
două goluri reușite de oaspeți il 
notăm pentru a patra oara, după 
„rundele" a 3-a, a 15-a și a 17-a.

O constatare, de atitea ori făcu
tă în privința campionatului nos
tru, reapare și acum : modul d» 
pregătire și regimul de efort al 
echipelor noastre de frunte sint 
încă necorespunzătoare, deși s-au 
înregistrat, mai cu scamă în se
zonul de primăvară, unele reu
șite evidente și în randamentul 
selecționaților din lotul reprezen
tativ. Dar se pare că, mai cu sca
mă cind intervin pauzele inevita
bile determinate de programul in
ternațional, și în viața echipelor 
— mai cu seamă a acelora care nu 
sint prea mult solicitate de selec
ționări — apar relaxări <le nedorit 
în ceea ce privește activitatea de

BataCliu (nr. 11) 
a reluat cu capul 
balonul, e.rpediin- 
du-l in plasă, in 
timp ce portarul 
reșifean CdVistan- 
tin privește, ne- 
maiputind să in
tervină. (Fază din 
meciul „U" Cluj- 
Napoca — F.C.M. 
Rețifa 2—1).

Foto :
Ioan I.ESPUC
Cluj-Napoca

pregătire și de menținere a ritmu
lui competițional. Ceea ee ne face 
să propunem F.R.E. studierea 
programării unei competiții, pe 
zone, intre echipele de A, care si 
se desfășoare in zilele cind cam
pionatul este întrerupt. Pentru că, 
așa cum am constatat și din re
centa pauză, nu toate echipele au 
avut grijă să-și perfecteze meciuri 
cu colege dc categorie, dată fiind 
și împrejurarea că formațiile de 
B erau indisponibile. E o temă de 
reflecții, această problemă a men
ținerii tonusului competițional la 
un nivel cit mai ridicat.

Subiectul cel mai controver
sat, cel mai solicitat rămi- 
ne acum, cind s-a intrat pe 
„linia dreaptă"» lupta pen

tru evitarea, retrogradării. Deși 
lormațiile din coada au înregistrat 
eșecuri (Chimia. F.C. Galați etc.),

Eftimie IONESCU

(Continuare lit pag; 2-3)

Este un fapt bine cunoscut că educația fizică și sportul, ca acti
vități de interes național, constituie o parte componentă a procesului 
de educare comunistă a tineretului. în acest sens. Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973 face o importantă precizare : . 
„O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii calității și eficienței 
procesului de invăiămini în cadrul erelor de educație fizică din școlile ■ 
de toate gradele. In acest scop, programele de educație fizică vor fi 
orientate in așa fel incit să asigure un conținut adecvat pregătirii 
temeinice a elevilor și studenților ; cea mai marc parte a activităților 
se va desfășura în aer liber".

In ce măsură unitățile școlare înfăptuiesc această importantă pre
vedere, ce modalități sint folosite pentru a atrage în circuitul acti
vității de educație fizică și sport marea masă a elevilor, cum sint 
gospodărite și folosite spațiile afectate școlilor ?

Iată întrebări la care am căutat răspunsul cu prilejul unui sondat 
realizat în citeva unități școlare dc diverse profiluri din municipiul 
Ploiești.. •

Vreme închisă, rece, sub ame
nințarea ploii. Iată cadrul... me
teorologic în care a debutat son
dajul nostru. Loc de popas — 
Școala generală nr. 21. Și. totuși, 
cerul de plumb al Ploieștiului n-a 
modificat de fel dorința dc mișca
re. de sport, a elevilor de aici. 
Micii fotbaliști, dirijați de Ion 
Nistorică din a IV-a B, pregăteau 
planul dc „bătaie" în vederea des-, 
fășurării campionatului de ..mini", 
care angajează, practic, întreaga 
școală. Prof. Ion Dolniceanu, șeful 
catedrei de specialitate, și prof. 
Maria Codrcanu sint iubiți și sti
mați de elevi pentru modul cum 
au știut să dea curs — alături de 
conducerea școlii, de comitetul de 
părinți — dorinței lor. aceea de a 
transforma întregul spațiu al curții 
într-un microcomplex pentru exer
cițiu fizic. Cei de la „21“, copii 
vrednici la învățătură, la sport 
ca și în activitățile cu caracter 
obștesc, au fost nelipsiți de Ia 
munca de materializare a acestui 
important proiect. Acum, ei se 
bucură din toată inima pentru că 
sint beneficiarii unor terenuri dc 
handbal, fotbal redus, baschet, te

SPARTACHIADA COOPERATISTĂ LA BASCHET FEMININ
De azi oină duminică, sala 

Tractorul din Brașov găzduiește 
întrecerite Spartachiadei coopera
tiste internaționale la baschet fe

nis, ai pistei de atletism și ai po
ligonului de tir.

Am văzut la lucru citeva clase, 
ne-am dat seama de interesul față 
de orele de educație fizică mani
festat de elevi. Microcomplexul 
sportiv al școlii nu cunoaște odih
na. indiferent de starea vremii. 
Echipați cu treninguri în proporție 
de 90 la sută, elevii de aici oco
lesc in mod deliberat sala dc sport, 
preferă să lucreze in aer liber.

Directorul școlii, prof Iacob Ba- 
laban, sc declară satisfăcut de 
felul cum copiii răspund la acțiu
nile sportive de masă, începind cu 
întrecerile pe clase și pînă la com
petițiile cu caracter municipal. 
Este un cadru didactic cu multă 
experiență pedagogică, gata ori- 
cind să se afle lingă elevi, să 
contribuie la promovarea inițiati
velor. Numai așa, Școala generală 
nr. 21 a ajuns fruntașă pc muni
cipiu. pc toate planurile (deci și 
sportiv). Iar faptul că aici, in a-

Tiberiu STAMA

(Continuare în paa- 3-3)

minin. Iau parte selecționatele 
Start Polonia. Septemvri Bulgaria. 
Sparlacus Ungaria și Voința Româ
nia.



SE CONTUREAZĂ ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Cu două săptămini înainte de 
inaugurarea campionatelor euro
pene de box de la Katowice (1—8 
iunie) echipa română începe să 
se contureze. Pentru majoritatea 
categoriilor, de pe acum, selecțio
nerii s-au decis, fie alegînd dintre 
candidați, fie acceptînd (cînd a 
fost cazul) pe singurul titular în
dreptățit.

Sînt citeva categorii la care ho- 
tărîrea a fost categorică : cocoș — 
Mircea Tone (deși gălățeanul nu 
mai are vitalitatea din trecut), 
semiușoară — campionul european 
Simion Cuțov (care trebuie să 
lupte cu mai multă perseverență 
pentru reglementarea greutății 
corporale, dacă vrea să-și apere 
cu succes titlul), ușoară — Paul 
Dobrescu (preferat lui Calistrat 
Cuțov, uzat intr-un număr mare 
de meciuri), semimijlocie — Victor 
Zilberman (într-o uimitoare reve
nire, care — consolidată cu vo
ință și seriozitate — ii poate duce 
pînă la atît de rivnitul titlu, de 
care a fost altădată foarte aproa
pe), mijlocie mică — Alexandru 
Tirboi (o soluție de moment), 
mijlocie — Nicolae Chipirog (in- 
tr-o tentativă curajoasă de a pro
mova un tînăr, după absența for
țată a lui Alee Năstac, operat la 
arcadă, și eliminarea imprudentu
lui Sandu Tirilă), semigrea — 
Constantin Văran (senzațional câș
tigător al „Centurii de aur“, po
sesorul unui frumos palmares, în 
care figurează, ca învinși, trei ad
versari sovietici) și grea — Mir
cea Simon (o încercare inedită 
de a trimite direct în bătălia pen
tru titlul suprem — potrivit cre
dinței antrenorului său Constan
tin Nour — un element excepțio
nal dotat tehnic, dar lipsit de ex
periență competițională interna
țională).

După cum se vede, au rămas 
în discuție doar trei categorii. La 
scmimuscă, s-a impus selecției 
Remus Cozma, cel mai în formă 
dintre seniori, căruia i se opune

RALIUL MOTORETELOR
ROMÂNEȘTI, LA 

JUMĂTATEA DRUMULUI
• SPORTIVI ÎNCEPĂTORI, LA 
ÎNĂLȚIME • CÎND SE FORȚEAZĂ 
MOTOARELE • DE CE A LIPSIT 
ECHIPA ÎNTREPRINDERII CON

STRUCTOARE ?

Campionatul republican de regu
laritate și rezistență, rezervat mo
toretelor românești „Mobra“, a ajuns 
la jumătate de drum. Noua formu
lă de desfășurare a raliului moto
retelor românești, adaptată la re
gulamentul concursurilor interna
ționale similare, a dat viabilitate 
competiției. Astfel, simplifieîndu-se 
o serie de prevederi, firește, s-au 
eliminat repetatele contestații de 
altă dată. De asemenea, traseul a 
fost judicios ales, iar media orară 
s-a fixat in concordanța cu durita
tea drumurilor și posibilitățile aler
gătorilor începători. Cu toate aces
tea ar mai trebui clarificat sistemul 
de stabilire a rezultatelor finale, 
care a produs discuții. Organizarea 
întrecerilor, asigurată de F.R.M., în 
colaborare cu asociația sportivă E- 
lectro Sf. Gheorghe (instructor An
drei Fazekaș), a fost mai mult de- 
cît mulțumitoare.

In ceea ce privește evoluția con- 
curenților, remarcăm nume mai pu
țin cunoscute, ca strungarul Tudor 
Cjobotaru (C.S.M. București), ele
vul Lucian Zamfir (I.K.A. Tg. Mu
reș), electricianul Nicolae Sava (E- 
lectro Sf. Gheorghe) și alți tineri 
care au participat pe motociclete 
proprii, ajvngînd, la mai toate 
punctele de control, ia orele indi
cate pe carnetul de bord. Și incă 
ceva : formația studenților de la 
I.E.F.S. (antrenor — Florin Costa* * 
che), debutantă in competiție, pre
cum și cele două echipe ale C.S.M. 
București (antrenor — Petre Paxino) 
au dat adesea o replică viguroasă 
rutinaților lor adversari. In schimb, 
cu excepția echipajelor Steagul roșu 
Brașov (antrenor — Otto Ștefani) 
și Torpedo Zărneștl (antrenor — 
Paul Miilner), majoritatea sportivi
lor consacrați au forțat motoarele 
pentru a ajunge cu avans la punc
tele de control, dar apoi au suferit 
defecțiuni regretabile.

CRAIOVA, 15 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au con
tinuat intrecerile din cadrul pri
mei etape a campionatului repu-
*J5can de călărie. In cea de a 
-aua zi de concurs a fost rindul 
specialiștilor in dresaj să intre in 
concurs. Conform așteptărilor, pro
ba de categorie ușoară a fost do
minată de sportivii de la Steaua,

Spre surprinderea generală, de la 
start au lipsit echipa întreprinderii 
„6 Martie» din Zărnești, construc
toare a micii mașini indigene, pre
cum și reprezentanții unităților co
laboratoare (Sinterom Cluj-Napoca, 
Victoria Florești, Metrom Brașov 
ș.a.) care ar fi avut prilejul să 
testeze produsele proprii în condi
ții de concurs. Iată ce ar fi putut 
constata : motoarele au răspuns mai 
bine la solicitările sporite ale dru
murilor, nesemnalîndu-se, ca la e- 
dițiile trecute, pene ireparabile la 
cadru, instalația electrică, furca și 
amortizoarele de față, iar anvelope
le au avut un coeficient mai mare 
de rezistență. Din păcate, cele mai 
frecvente defecțiuni au apărut da
torită superficialei asamblări (șu
ruburi nestrînse, suduri slabe, ari
pile de față nefixate etc.) ceea ce 
impune mai multă exigență din 
partea controlului de calitate al în
treprinderii constructoare.

Traian IOANIȚESCU 

un contracandidat 
foarte tînăr și ne
experimentat, re
velația gălățeană 
Teofil Ghinea. Fă
ră a pune la îndo
ială talentul și ca
litățile lui Ghinea, 
fără a nega valoa
rea experienței po
tențiale cîștigată 
într-o mare com
petiție cum sînt 
campionatele euro
pene, opinăm în 
primul rind, în a- 
semenea cazuri, 
pentru varianta care 
nu anulează șansa 
unui senior aflat 
la apogeul carie
rei sale. Categoria 
muscă impune o 
foarte dificilă op
țiune : dacă cine
va (cine ?) ar pu
tea să ne garante
ze că Ibrahim Fa
redin va fi mai 
activ în atac și că 
goana lui în jurul 
ringului, pasivita
tea lui mobilă 
(dacă se poate 
spune așa) nu va 
impresiona negativ 
juriile, atunci am 
vota pentru el cu 
ochii închiși ; dar, 
altfel, cum să-i re
fuzi lui Constantin 
Gruiescu posibili
tatea de a-și apă
ra titlul european pe care-1 de
ține, intr-un moment în care se
riozitatea și rutina lui sînt totuși 
o garanție? In sfîrșit, la pană, 
vedeta ultimului ari, Gheorghe 
Ciochină, suportă încă, nu fără

OLANDEZII CU CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ 
LA TURNEUL DE POLO DIN CAPITALĂ

Poloiștii din reprezentativa țării 
au continuat pregătirile pentru a- 
propiatul turneu internațional din 
Capitală, susținînd mai multe par
tide de verificare în compania u- 
nor echipe bucureșțene. Selecțio- 
nabilii privesc cu mare atenție în
trecerile din săptămîna viitoare 
(20—24 mai), dorind să se prezinte 
la înălțime in fata publicului fa
vorit. Semnificativă in acest sens 
este declarația recordmanului de 
selecționări in echipa națională 
(189), Gheorghe Zamfirescu : 
„Ne-ani propus să ciștigăm acest 
turneu, dar mai ales să nc revan
șăm in fața iugoslavilor și olan
dezilor, ale căror echipe ne-au în
vins Ia limită la C. E. de la Vie- 
na. barindu-ne calea spre o me
dalie".

O FORMAȚIE PREGĂTITĂ 
DE IVO TRUMBICI

Reprezentativa „Țării lalelelor" 
și-a anunțat sosirea la București

REFLECȚII DUPĂ FINALELE DE FLORETĂ

TINERETUL ÎNTRE SURPRIZĂ
Cele două finale ale campiona

telor republicane de scrimă, la 
floretă fete și sabie, au scos 
pregnant în relief asaltul tot mai 
insistent al tinerilor și foarte ti
nerilor trăgători spre vîrful pi
ramidei. Și chiar dacă proba de 
sabie a revenit, surprinzător, de
butantului intr-o finală a seni
orilor, dinamovistul Ion Pantcli- 
moneseu, in timp ce întrecerea 
floretistelor a fost dominată de 
consacrata Ecaterina Stahl, datele 
problemei rămin aceleași. Pentru 
că finala de sabie a reunit pe 
planșe numai tineri (din care doi 
încă la vîrsta junioratului, Pan- 
telimonescu și Frunză), iar cea 
de floretă a numărat trei dintre 
cele 6. recrutate de asemenea 
din noul val : Eva Lengyel, Vi
orica Draga și Magdalena Bar- 
toș.

Ce departajează. însă, cele două 
probe la această oră este confir
marea valorică pe plan interna
țional și, mai ales, ținind cont 
de tinerețea acestor sportivi, 
perspectivele pe care le lasă să 
se intrevadă. Sabrerii sînt, evi
dent, în ascensiune. In po
fida absenței sabrerului nr. 1 
al țării, Dan Irimiciuc, finala a 
atins cote valorice remarcabile, 
prin conținutul ei tehnico-tactic 
și prin dirzenie, replica celor mai 
tineri nefiind cu nimic mai pre
jos decit cea a mai experimen
talilor adversari, multi dintre ei 
componenți ai lotului reprezen
tativ. Și, clement îmbucurător, 
victoria fostului elev al Școlii 
sportive nr. 1 din Capitală, proas
pătul dinamovist Ion Pantelimo- 
nescu, n-a fost rodul întî----lării.
ci al ambiției cu care aeesta 
și-a etalat atuurile recunoscute,

Mircea Simon și antrenorul său Constantin Nour 
Foto : N. DRAGOȘ

temei, concurența nu numai sen
timentală a eroului ultimelor cam
pionate europene, de la Belgrad, 
Gabriel Pometcu.

Victor BANCIULESCU

pentru ziua de 19 mai. Fostul in
ternațional iugoslav Ivo Trumbici, 
actualmente antrenor al poloiștilor 
olandezi, a selecționat o echipă 
redutabilă, cu 8 jucători care au 
evoluat anul trecut la ^iena, ce 
cuprinde pe : E. Kroon, W. Van 
den Schilde, G. Stroboer, W. Ke
rnan, II. Van Zeeland, R. Toonen, 
T. Buunk, P. De Zwarte, H. Smits, 
G. Ketelaar și H. De Gruyl.

REUNIUNE A ASOCIAȚIEI IN
TERNAȚIONALE A ARBITRILOR

Cu prilejul turneului internațio
nal din Capitală, F.R.N. organizea
ză și anuala intîlnire a biroului 
Asociației Internaționale a Arbitri
lor de polo. Vor fi prezenți în a- 
ceste zile, la București, printre al
ții : A. Angella (Franța), A. Fuchs 
(Belgia), A. Tsantas (Grecia), M. 
Manguiliot (Spania), R. Di Gen
naro (Italia), W. Goose (Olanda), 
F. Salamon (Ungaria) și J. Bau- 
wens (Belgia).

care nu îi întregiseră pină acum 
personalitatea. Pe fondul calități
lor sale (viteză de reacție, gin- 
dire tactică), actualul campion 
și-a grefat citeva din trăsăturile 
de marcă ale profesorului și an
trenorului său Cornel Felmuș, 
in special acuratețea tehnică și 
spiritul inventiv. Pentru ca Pan- 
telimonescu să-și consolideze 
poziția cîștigată va trebui să se 
fortifice, in primul rind pe plan 
fizic, capabil astfel să facă față 
durității acestei probe. Plutonul 
trăgătorilor de Ia Steaua, sosit 
grupat in urma campionului, s-a 
lăsat surprins de demarajul ne
așteptat al tinărului dinamovist. 
Cînd și-a revenit, finala era „ju
cată". Oricum, însă, sabia a do
vedit că are un Iot omogen va
loric, cu care poate aborda cu 
Încredere apropiatul examen al 
C.M.

Rcfcrindu-ne la floretă, se im
pune o observație de principiu : 
dacă tinerele Viorica Draga și 
Magdalena Bartoș sînt deja con
siderate titulare ale echipei re
prezentative, nu înseamnă că o- 
bligațiile lor devin mai mici. 
Dimpotrivă. Atît ele, cit și cele
lalte aspirante la selecționare 
(Aurora Crișu, Marcela Moldo
van, Eva Lengyel, Elena Pricop, 
Carmen Budur, Maria Lazăr ș.a.) 
au datoria să muncească cu și 
mai multă hotărirc la antrena
mente, pentru ca înscrierea lor 
in concursuri internaționale să 
nu se rezume doar la prezența pe 
foile de concurs. Fiindcă trebuie 
spus, acum, după încheierea cam
pionatului național și înaintea 
ultimei mari competiții interna
ționale fComo-,,Floreta de ar
gint") care precede „mondialele"

De duminică, In București

A lll-a EDIȚIE A C. E. 
DE TENIS DE MASĂ TĂCUT

ECHIP
A

IN
începînd de . duminică diminea

ță, sala Floreasca din Capitală va 
fi — timp de patru zile — gazda 
unei interesante competiții inter
naționale. Este vorba de cea de a 
IlI-a ediție a Campionatelor euro
pene de tenis dc masă tăcut, la 
startul cărora și-au anunțat parti
ciparea jucători și jucătoare din 
15 țări : Austria, Bulgaria, Belgia, 
Cehoslovacia, Danemarca, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Israel, Italia, Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, Ungaria și România.

Pentru aceste întreceri, organi
zate sub egida Comitetului Inter
național al Sporturilor Tăcute, an
trenorii echipelor României au al
cătuit garnituri redutabile, atît la 
fete, cit și la băieți. Iată, de altfel, 
componența lor : Lucreția Stan, 
Maria Nccșe, Marița Iorga, Lidia 
Dobra și Clara Kișmartoni — la 
fete, llarion Giju, Ion Ghiuruțan,

BOGAT CALENDAR INTERNATIONAL EA TIR
• -*

La Belgrad a avut loc zilele 
trecute un concurs internațional 
de tir la care au luat parte tră
gători din România, Ungaria și 
Iugoslavia.

Rezultate, armă liberă calibru redus
60 f : 1. Sipek (Iugoslavia) 592 p... 4. 
Vlădan 587 p, 5. Codreanu 586 p... 6. 
Olârescu 58T p, 9. Trăscăveanu 530 p, 
echipe : 1. Iugoslavia 2354 p, 2. Româ
nia 2335 p, armă standard 60 f femei : 
1. Pesut (iugoslavia) 591 p... 7. Oloh
583 p... 9. Matei 580 p... 11. Petrescu 577 
p, echipe: 1. Iugoslavia 1762 P, 2. Un
garia 1753 p, 3. România 1740 p, ju
niori : “. llca 593 p... 8. Pcntazi 572 p, 
9. Calolb 571 p, echipe : 1. Iugoslavia 
1763 p, 2. România 1736 p, pistol liber : 
1. Knezevici (Iugoslavia) 549 p, 2. Pop 
549 p... 5- Teodor 544 p... 8. L. Stan 540 
p, armă liberă calibru redus 3X40 f : 
1. Mllutinovici (Iugoslavia) 1136 p... 4.
Olârescu 1125 p... 6. Trăscăveanu 1119
p, 7. Vlâdan 1119 p, 8. Codreanu 1113 p, 
echipe: 1. Iugoslavia 4504 p, 2. Româ
nia 4476 p, ormă standard 3X20 f fe
mei : 1. Pesut 568 p... 7. Olah 557 p,

22 DE MEDALII CUCERITE 
DE HALTEROFILII JUNIORI 

LA „CUPA DUNĂRII"
Tinerii noștri halterofili, din e- 

chipa României prezentă la „Cupa 
Dunării" pentru juniori, s-au re
întors zilele trecute de la Dimi- 
trovgrad (Bulgaria), unde au avut 
o frumdpsă comportare. Despre a- 
cest lucru ne-au vorbit antrenorii 
Ștefan Petirescu, Tiberiu Roman și 
Ilie Ienciu, care au însoțit echipa.

ȘTEFAN PETRESCU : „Este
pentru prima oară cînd juniorii 
noștri obțin un asemenea succes 
la o competiție de o amploare 
atit de mare, la care au fost pre
zente puternicele reprezentative 
ale Bulgariei, Ungariei, Cehoslova
ciei, Austriei și R.F. Germania. Lo

FETE Șl SABIE

ȘI AFIRMARE
de la Budapesta, că randamentul 
lor in actualul sezon internațio
nal nu a fost cel scontat. Iată de 
ce, in absența reputatelor spor
tive Ileana Jenei și Ana Pascu, 
(indisponibile), misiunea antreno
rilor echipei de floretă este foar
te dificilă in alcătuirea unei e- 
chipe naționale apte să mențină 
în iulie, la Budapesta, poziția de 
frunte a acestei probe. Prezenta 
în finală a maestrelor emerite ale 
sportului Ecaterina Stahl, Suzana 
Ardeleanu și Olga Szabo n-a fost 
numai simbolică. Nu numai că pri
mele două s-au situat in fruntea 
clasamentului, dar acest trio — 
recunoscut pe plan mondial — a 
demonstrat încă o dată că numai 
prin pasiune, muncă și responsa
bilitate se poate păstra o poziție 
ciștigată după ani de trudă, de 
renunțări.

Și aceasta a constituit lecția 
cea mai de. preț a finalelor de la 
sfirșitul săptămînii trecute.

Paul SLAVESCU 
T. BRADEȚEANU 

Campionatul republican de

SPORTIVII DE LA STEAUA S-AU IMPUS

Dumi.ru Ardeleanu, Gheorghe Gli- 
gorovici, Franeisc Tem, Costel 
Lungu și Bella Toth — la băieți. 
Conducerea tehnică este alcătuită 
din prof. Eugen Suran — antrenor 
principal, secundat de prof. Radu 
Timiș și Mihai Enescu.

Este de subliniat faptul că te- 
nismanii noștri abordează întrece
rile cu ambiția conferită per
formanțele remarcabile obținute la 
ediția precedentă (1971. Belgia), 
cînd România a obținut trei me
dalii dc argint (simplu bărbați — 
Iiarion Giju, dublu mixt — llarion 
Giju, Lucreția Stan și dublu femei 
— Lucreția Stan, Maria Nccșe), 
una de bronz (dublu bărbați — 
llarion Giju, Mihai Enescu) și lo
cul III în clasamentul pe națiuni. 
Firește, la ediția de acum, care 
debutează duminică dimineață, la 
ora 8,30, obiectivele sint și mai 
mari.

CURS
Revenit din 

lotul olimpic 
primul test : 
cadrul câmpii 
(duminică, or 
București — ' 
ieții și antrer 
Voicu trăiesc 
men. Rezultat 
sâ le arate d 
pînă acum a 
există șanse ț 
remului de 2h

Îngrijorarea 
ată de optim, 
formanțele re 
întreceri inter 
de 4 zile" di 
tal, formația 
prinde memb:

8. Matei 551 p, 9. Petrescu 550 p, echi
pe : 1. Iugoslavia 1678 p, 2. Unqaria
1661 p, 3. România 1658 p, juniori: 1. 
Simovici (Iugoslavia) 562 p... 3. llca 556 
p... 7. Pantazi 546 p, 8. Calalb 535 p, 
echipe : 1. Iugoslavia 1665 p, 2. România 
1638' p.

Dintre rezultatele obținute de 
țintașii români sint de subliniat 
cele înscrise' de Mircea lira, Eva 
Olah (la 3x20 f) și juniorul Lau
ren (iu Pop.

In afara concursului internațio
nal programat in aceste zile la 
Suhumi (U.R.S.S.), pînă la C.E. 
de la București (19—22 iunie), 
sportivii noștri vor mai concura la 
..Cupa Țârilor latine și Greciei*  
(Atena, 19—25 mai), in R.D. Ger
mană (Suhl, 27 mai — 2 iunie), 
„Marele Premiu Carpați*  (Tunari, 
9—12 . iunie) și Balcaniada (14— 
18 iunie, Tunari), ultimele două 
competiții fiind deschise taleriști- 
lor.

S

cul 2 ocupat de echipa României 
este edificator, ca și cele 22 de 
medalii cucerite : 3 de aur, 8 de 
argint și 11 de bronz".

TIBERIU ROMAN : „Grație unei 
bune pregătiri, doi dintre sporti
vii romani au obținut 3 recorduri 
republicane de juniori : la cat. 
muscă, C. Chiru a „smuls" 87,5 kg 
(a incercat și 91 kg, ceea ce ar fi 
insemnat un nou record european, 
dar a ratat, de puțin), iar I. Szal- 
ma, la cat. 110 kg, a „aruncat" 175 
kg, iar la total a realizat 310 kg. 
Este de remarcat faptul că toți 
componența formației noastre s-au 
clasat printre primii 3 la toate ca
tegoriile ! C. Chiru locul I, V. Că-

Vasile Teod< 
României, ci 

din „

ACTIVI
(Urm'

priceru și I. Bula pe locul II, iar 
M. Veres, M. Pallos, F. Biro, C. 
Mathe și I. Szalma pe locul III. 
Dintre aceștia, la campionatele 
mondiale de juniori de la Marsi
lia, cele nuii frumase perspective 
le au C. Chiru, I. Buta și M. Ve
ros."

ILIE IENCIU : „Concursul de la 
Dimitrovgrad a fost excelent or
ganizat de gazdele bulgare. Ne re
ferim la ambianța in care s-au 
desfășurat întrecerile (in sală au 
fost prezenți tot timpul peste 1500 
de spectatori), la condițiile de ca
zare și de pregătire care au fost 
asigurate oaspeților. Vorbind des
pre valoarea halterofililor bulgari, 
pot afirma că tinerii care au evo
luat cu acest prilej se anunță vii
tori mari campioni. Cele 7 titluri 
cucerite și cele 6 recorduri mon
diale de juniori doborite cu acest 
prilej sint o dovadă a valorii pe 
care o au halterofilii juniori din 
Bulgaria".

★
Fără indoială că succesul junio

rilor noștri este remarcabil, dar 
performanțele lor, indeosebi dnpă 
ce trec de virsta junioratului, vor 
trebui necontenit îmbunătățite. 
Printr-o muncă asiduă, in care să 
fie angrenați atit sportivii cit și 
antrenorii, acest obiectiv poate fi 
;eal>zat.

Ion OCHSENFELD

ceasta unita 
găzduite mu 
dice sau de 
spectoratului 
mult.

In final, a 
referință : ii 
Ia sută di.O 
în sala de 
elevi scutiți 
fizică s-a ai 
5 la sută.

UN VE 
AL VO

Astfel poa 
2 „Mihai Vi 
ră de cultui 
mare efec 
peste 2 000 < 
rile de car 
junioare pe 
vadul bun < 
competența 
te, Mircea 1 
pescu și 5 
clase de v< 
lentă pepin 
ță în mun 
Petrolul năi 
jeze !) și ci

Dacă frui 
de sport a 
mai ales v 
amenajările 
le pentru 
zonele pri 
elevi de a 
de cultură 
de un cole 
cu multă 
Marinescu,

care s-au impus printr-o compor
tare bună. Pe primul loc s-a cla
sat Angliei Donescu cu Triumf, 
care a întrunit aprecierile juriului 
pentru execuția progresiei. El a 
fost urmat de Iosif Molnar cu Și
ret și Sorin Soveja cu Mister.

în completarea programului s-a 
desfășurat și o probă de obsta
cole, categorie semiușoară, la star-

călârie

ÎN ZII
tul căreia 
călăreți. In 
ria a rever 
(Steaua), ci 
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Tu ran dot ș 
Craiova) cu 
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Dumi.ru


CLISM A ROMÂNIEI
PRIMULUI TEST I UN SUFLET FRUMOS LA MINTE
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— a obținut rezultate meritorii. 
Iată-le .* etapa I (contratimp pe 
echipe, 19 km) : 3. Dinamo 25:25; 
etapa a II-a (circuit, 115 km)': 4. 
Vasile Teodor ; 8. Mircea Ramaș- 
canu ; etapa a IlI-a (contratimp in
dividual. 29 km): 5. M. Raniașcanu; 
15. V. Teodor ; etapa a IV-a (cir
cuit, 84 km) : 6. Vasile Teodor ;

. etapa a V-a (circuit, 90 km): 
M. Ramașcanu; 4. V. Teodor;
tapa a Vl-a (bloc, 200 km): 7. V. 
Teodor ; 18. M. Ramașcanu ; cla
sament general : 4. M. Ramașca
nu; 7. V. Teodor; clasament final 
pe echipe : 1. Finlanda și Berli
nul Occidental ; 3. Dinamo Bucu
rești ; 4. Danemarca; 5. Norvegia; 
6. Olanda ; 7. Opel-Schiiler ; 8. 
Franța ; 9. Elveția etc.

Coroborate cu rezultatele obți
nute în aprilie (Braunschweig și 
diferite orașe din Italia), cele din 
Berlinul Occidental vin să ateste 
creșterea nivelului pregătirii olim
picilor, apropierea lor de l'orma 

.sportivă care să le permită intra
rea in rindurile candiditilor la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

Antrenorul Nicolae Voicu, cel 
care răspunde de îndeplinirea a- 
cestui important obiectiv al spor
tului nostru cu pedale, ne spunea: 
„Nu este, fără îndoială, ușor. Am 
încredere însă în băieți. Mulți 
dintre ei se dovedesc sîrguincioși 
și primul test ne va dovedi că au 
muncit cu folos. La Campionatul 
Balcanic (18—20 iulie, în insula 
Rhodos) și la Campionatul Mon
dial (august, Belgia) ei trebuie să 
confirme creșterea nivelului ci
clismului românesc, necesitatea 
includerii echipei de 100 km con
tratimp in delegația olimpică a 
României".
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FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE JUDO 

ALE COPIILOR
înccpind de astăzi și pină dumi

nică, in sala de sport din Sibiu, 
vor avea loc finalele campionate- 

. lor republicane individuale de 
judo ale copiilor. Cei 277 de fina- 
liști, calificați din etapele ante
rioare ale competiției (aflată la a 
patra sa ediție) vor concura la trei 
categorii de virstă : 10—12, 13—14 
și 15—16 ani.

I
I
I
I
I
I

g 
g

La 6—1 — scor de tenis nu • 
de fotbal 
mai bun 
și chiar 
pru, dar 
— sigur 
ride și a glumi, înaintea 
cărei analize serioase. E ome
nește. Nu mai spun că se pot 
face analize serioase și cu zim- 
betul pe buze, cu gînduri pro
funde și inima ușoară. Orice ai 
face, 6—1 nu e un scor la care 
să te uiți încruntat, după ce a- 
ceiași danezi ți-au mîncat de 
atîtea ori sufletul... Intr-un fot
bal cit de cit frumos, lucrurile 
pot ajunge pină 
la scorul nemuritor 
de pe 
cînd, 
„Cupei 
tribunele 
mama focului 
nu știi cine e 
vingătorul, echipa 
din A sau aia din 
B ? Era insă lim
pede că cei de la 
Fulham, la 0—2, cintau cot la 
cot cu cei de la West Ham... 
Cintecul inainte de toate — 
cum ar spune poetul.

Dar epuizînd glumele — cea 
mai bună fiind aceea că dacă 
Dudu nu sărea atît de bine la 
mingea din min. 43, dacă avea 
o detentă mai slabă, marca, 
omul ratînd fiindcă a sărit prea 
bine, iar cea mai proastă fiind 
aceea a lui Răducanu cam din 
același minut cînd la Madrid 
„scotea" cu aceeași mină acel 
1—1 și el de neuitat — lăsînd 
deoparte tot ce-i hi, hi hi și 
ha, ha, ha, eu cred că la noi 
a venit iar vremea unui fotbal 
frumos la minte și la suflet. 
Mai ales la suflet. Nu cred că 
alunec în idilism cînd mă gîn- 
desc că la ora actuală sufle
tul echipei e cel puțin 
important ca tehnica 
a șutyjui ; 
picioarele, 
susținea că avem una 
mai bune echipe din Europa — 
nu știu dacă să-l cred, fie și 
așa, deși am admirat mai mult 
declarația lui Teașcă, intr-uri 
teleinterviu intern, spunînd 
foarte realist că la „Steaua" e 
încă prea pretențios să vorbdști 
despre stil...

internațional scor 
decît 5—1, 4—1, 3—1 

2—1, sau 1—0 cu Ci- 
nu mai bun decît 6—0 
că-ți vine a cinta, a 

o ri

Wembley, 
la finala 

Angliei", 
cîntă de 

de 
în-

ca jocul cu
Oaspetele

Una din cele mai bune poli
tici sufletești ar fi, după opinia 
mea, tocmai această evitare a 
superlativelor și a pretențiozi- 
tății, in vorbe și mai cu seamă 
în scris. Superlativele au harul 
și frumusețea lor dar uneori ele 
fac rău. Ele pot ațîța și otrăvi. 
Fără a încerca să nivelăm va
lorile reale, cred că nu putem 
ajunge la un fotbal frumos la 
suflet opunînd ziua și noaptea 
un jucător bun altuia și mai 
bun, lansînd sforăitor exclude- 

valori reale pentru a 
unei alte valori reale. 

Valorile reale — și 
avem asemenea 
valori, oricît ne-am 
plînge... — nu 
opun, nu se 
clud ; înainte 
a le da la cap 
trebuie 
iubite și 
Nu e fără prece
dent ca mari sau 
măricei jucători să 
slabă 

it să

reă unei 
face loc

la fel de 
pasei și 
capul și 

bu'gar 
din cele

prindă zi

CAMPIONATUL A INTRAT IN „LINIA DREAPTA"
(Urmare din pag 1)

VE COMPLEXE Șl ATRACTIVE PENTRU ELEVI
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de
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de
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ci

ghe Baizat, Vasile Roșea și Nico- 
lae Danieleanu. I-am găsit pe ele
vii anilor III A și E în plină acti
vitate, susținindu-și normele și 
probele Complexului „Sport și să
nătate* 1, Este o acțiune de mare 
interes, la nivelul tuturor celor 70 
de clase de aici, despre care ele
vii ne-au vorbit cu mîndrie (A- 
lexandru Lazăr și Dan Căpățină, 
ambii din III E), in perspectiva 
de a ciștiga întrecerea cu colegii 
lor de la celelalte școli și licee din 
municipiu. Separat — ne-a demon
strat cu date statistice prof. Vasi
le Roșea — elevii de la ,.Mihai 
Viteazul* 1 semnează o prezență ac
tivă la campionatele pe clase sau 
grupe de clase, iau parte la cel 
puțin 2 concursuri de cros pe tri
mestru.

Pentru a asigura un asemenea 
volum de activități, se înțelege că 
baza sportivă a liceului este per
manent solicitată. Prof. Traian 
Comănici, directorul liceului, ne-a 
apărut în postura celui care do
rește mai mult o afirmare și mai 
netă a elevilor sportivi pe care îi >_ î_ rcprc_

hand-

săli de 
cient, 
turi pentru sporirea lui. Alături 
de elevii djn anul I L 18, am pu
tut urmări activitatea sportivă a 
colegilor lor din anii I I. 12 și II 
U 6, in timp ce alții se pregăteau 
să participe la probe atletice (a- 
lergări și aruncări). Pină la gă
sirea unor soluții satisfăcătoare 
pentru toți, se impune ca colecti
vul cadrelor de specialitate (res
ponsabil, prof. Octavian Velieu) să 
întocmească o planificare cit 
judicioasă. Fiindcă toți elevii 
buie să aibă posibilitatea de a 
mișcare, exerciții fizice, după 
rințele și preferințele lor.

sport) se prezintă insufi- 
în prezent făcîndu-se efor-

mai 
tre- 
face 
do-

lul
i-

și vede in diferite loturi 
zentative, la volei, atletism, 
bal.

ELEVII ANULUI I L 18 NU
SINGURII...

ERAU

...prezenți pe multiplele terenuri 
de sport ale Grupului școlar de 
petrol și chimic. Prof. Georgeta 
Stănescu, director-adjunct, a ținut 
să sublinieze marea afluență a 
elevilor (3 500 numai la cursurile 
de zi 1) in activitățile sportive. De 
aceea, desigur, spațiul afectat 
sportului (terenuri in aer liber și

ri

★
Grijă pentru organizarea 

activități sportive cit mai 
plexe .și mai interesante, 
gospodăresc, am întîlnit și în alte 
unități școlare ploieștene, la Liceul 
nr. 1 „I. L. Caragiale* 1 (bază spor- 
tivă-model și un colectiv de spe
cialiști din rîndul cărora este ne
lipsit, nici chiar acum, după pen
sionare, neobositul prof. C. Pre- 
descu), la Liceul nr. 6, în școlile 
generale nr. 8 și nr. 25. în schimb, 
ne-am fi așteptat la mai mult in 
cazul Școlii generale nr. 7, cu un 
spațiu destul de mare, dar insu
ficient de bine gospodărit (sperăm 
ca prof. Al. Viniilă să nu rămînă 
dator), după cum sugerăm un plus 
de pasiune pentru organizarea ac
tivităților sportive colectivului Li
ceului mecanic auto, care dispune 
de o zonă corespunzătoare pentru 
jocuri sportive (cu predilecție de 
handbal) și atletism.

CiTEVA CONCLUZII

unor 
co in
spirit

Apare evident faptul că activitățile sportive se află în prim- 
planul preocupărilor marii majorități a unităților școlare din munici
piul Ploiești, valorificindu-se cit mai judicios spațiile afectate acestei 
importante activități didactice și sociale, incurajindu-se inițiativele 
pornite din rindul masei de elevi. Spiritul muncii colective, instaurat 
in cele mai multe școli, contribuie plenar la înregistrarea unor remar
cabile progrese în acest domeniu.

Se simte, in același timp. îndrumarea permanentă a Inspectora
tului școlar (inspector general — prof. Gheorghe Boșovei, inspector 
cu problemele de educație fizică și sport — prof. Mircea Simion), 
colaborarea cu ceilalți factori cu atribuțiuni in domeniul educației 
fizice și sportului de masă. Intr-un cuvint, sportul de masă din 
școlile ploieștene constituie o realitate. Experiența dobîndită aici ar 
putea 1’i. credem, valorificată de către organele de resort ale Mi
nisterului Educației și invățămintului.
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se 
ex- 
de 

ele 
apărate, 
înțelese.

%

r.. . . O _. 
ar fi trebui' 
buna. A te repezi 
diat : „scoate-l și 
xl“... e stupid. îi „< 
amîndoi. Mai a!es câ la meciul 
următor, 
prinde una 
— cuci de 
loare, nu-i 
unde sâ-și 
rele x, intimidat, copleșit 
atîtea superlative, prinde el o 
zi mai slâbuțâ pentru care 
asemenea nu ai de ce sâ-i 
capul. O politica înțeleaptă a 
valorilor trebuie să excludă nu 
jucătorii buni, ci vorbele rele, 
grele și proaste. Există un an
trenament psihologic a 
responsabilitate nu 
doar antrenorilor, ci și 
cronicarilor obsedați de clasa
mentele noastre și de impune
rea lor, cu orice preț — chiar 
acela al atentării la pacea su
fletească a jucătorilor... Altfel, 
golul lui Crișan e candidat de 
pe acum la „cele mai frumoase 
boabe ale anului". Un gol de 
pe extremă, dintr-o „bucată", 
încă ne mai vrăjește. Ora su
perlativelor încă nu a sosit.

tocmai 
prindă 
scriind 
pune-l 

,otrăvești

cînd 
o zi 
ime- 

pe 
Pe

cel cu ziua slaba 
din zilele lui bune 

aceea omul are va- 
mașină și are de 
revină — iar ma

de

de 
tai

cărui 
aparține 

noua,

BELPHEGOR

ACTUALITĂȚI

>•

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 0-2 (0-1). Peste 20.000 do
spectatoii au ținut să fie prezenți ieri la 
dsrby-ul bucureștean al divizionarelor 
B : R-upîd — Autobuzul, disputat pe sta
dionul Ciulești, în care formația fero
viară avea de trecut încă un obstacol 
pentru promovarea în prima divizie. Și 
acest obstacol a fost depășit, dar după 
multe emoții, și acest lucru datorită slo- 
bului randament al liniei mediane 
pidiste, cit și replicii foarte bune 
special după pauză) c pc.'ic.-.o. 
întrecere. A trebuit să vină Grigoraș (au
torului primului gol — min. 12 și coautor 
p _-i _>_ _i . ....
min. 85) î 
ca suporterii rapidiști 
A arbitrat bine Gh 
PEANA).

•a- 
(in 

a partenerilor de

■----- ............ .. 91 cuuuiui
la cel de-al doilea, înscris de Neagu — 
m!~. ?5) in sprijinul otoconților pentru

răsufle ușurdțî. 
Vosilescu I. (Pavel

• ELECTROPUTERE 
TROM BRAȘOV 2-0 
matia ciaioveanâ 
ticipe la 
calitatea Skoplje din ■ Iugoslavia 
mai) ea a disputat miercuri meciul cu 
Metrom Brașov din cadrul etapei a 28-a 
a Diviziei B, seria a l|-a. Golurile au fost 
realizate de Pelea (min. 44) și Cfrțu 
(min. 78). (T. Costin — coresp.)

CRAIOVA - 
(ÎMI).. Inlruc.it 

a fost invitată să 
un turneu internațional

ME- 
for- 
par- 

in lo-
(21—26

• CHIMIA RM. VILCEA - SELECȚIONA
TA CORPORATIVA A FRANȚEI. La 31 moi 
va avea fee Io Rm. Vilcea partida in
ternațională amicală de lotbal dintre di
vizionara A Chimia ți Selecționata cor
porativă a Franței. Vizita echipei Iran 
ceze constituie uit 'răspuns la meciul pe 
care Olimpia Salu More l-a susținut Io 
Paris cnul trecut.

LOTO

e hazardant să se spună că tentati
vele lor nu mai au șanse. încă pot 
apare surprize neplăcute, chiar de 
la locul 10 în jos.

.Tocmai pentru a avea cit de cit 
o imagine a „traseului**  de pină 
la sosire, a formațiilor de care 
amintim, iată programul lor : JIUL 
cil : Steagul roșu (D), Politehnica 
Iași (A), F.C. Galați (A), Polit. 
Timișoara (D), A.S.A. (A), „U“
Cluj-Napoca (D). C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA cu : Univ. Craiova (A), 
Chimia (D). U.T.A. (A), Steaua 
(D), Polit. Tim. (A). F.C. Constan
ța (D). F. C. CONSTANȚA 
Polit. Iași.(D), F.C.M. Reșița 
A.S.A. (D), Univ. Craiova (A), 
stud. (D), C.F.R. Cluj-Napoca.

cu : Polit. Timișoara
Cluj-Napoca 
F. C. Galați 

CLUJ-NA-

cu : 
(A), 
Sp.

(A). 
(A),U.T.A.

A.S.A. (D), C.F.R.
(D), Polit. Iași (A),
(A). Steaua (D). „V
POCA cu : F.C. Galați (D), F.C. 
Argeș (A), St. roșu (D), Dinamo 
(A). Olimpia (D). Jiul (A). POLI
TEHNICA IAȘI cu : F.C. Constan
ța (A). Jiul (D), Steaua (A), U.T.A. 
(D). Dinamo (D), Chimia (A). 
STEAGUL ROȘU cu : Jiul (A), 
Polit. Timișoara (D), „U“ Cluj-
Napoca (A), F.C. Argeș (A), Chi
mia (D). Dinamo (A). CHIMIA 
eu : A.S.A. (A), C.F.R. Cluj-Napo
ca (A), Sp. stud. (D), F.C.M. Re-

șița (A), St. roșu (A), Politehnica 
Iași (D). F.C. GALAȚI cu : „U* ‘ 
Cluj-Napoca (A), Steaua (D), jiul 
(D), Sp. stud. (A), U.T.A. (D), 
Univ. Craiova (A).

Rccapitulind după criteriul 
„jocuri-acasă, jocuri in deplasare", 
situația e aceasta : JIUL 3 acasă, 
3 in deplasare ; C.F.R. Cluj-Napo
ca : 3 acasă, 3 in deplasare ; F.C. 
CONSTANȚA : 3 acasă, 3 în de
plasare ; U.T.A. : 3 acasă, 3 în de
plasare ; „U“ CLUJ-NAPOCA : 3 
acasă, 3 in deplasare ; POLITEH
NICA IAȘI : 3 acasă, 3 în depla
sare ; STEAGUL ROȘU : 4 acasă, 
2 in deplasare ; CHIMIA : 4 acasă, 
2 in deplasare ; F.C. GALAȚI : 3 
acasă, 3 in deplasare. Deci, sub a- 
cest aspect, două competitoare se 
prezintă cu avantajul de a avea 
cite un meci mai mult de dispu
tat pe 
roșu și Chimia. E o situație 
poate ' ........................ ..
cum, se 
convingerea că, in clasamentul fi
nal se va apela și la departajarea 
după criteriul golaverajului. în a- 

. coastă privință, in momentul de 
față, din Întregul rtrup de nouă 
echipe de care ne-am ocupat, nu
mai Jiul și Steagul roșu au gol
averaje pozitive. Alt fapt demn de 
luat in seamă pentru perspectiva 
grelei lupte ce se va da in zonele 
joase ale clasamentului.

terenul propriu : Steagul
■ • • — care

cintări in balanță. După
întărește tot mai mult

Adnotări la „etapa derbyurilor
locale11 în Divizia B

Simbătă și duminică, diviziona
rele B s-au întilnit intr-o nouă 
rundă. A fost etapa derbyurilor lo
cale. Citeva exemple : Chimia 
Brăila — Progresul Brăila, S.C. ' 
Bacău — Știința Bacău, Petrolul 
Ploiești — Metalul Plopeni, Mo
lcom Brașov — C.S.U. Brașov. Con
structorul Galați — Oțelul Galați...

In general, atmosferă corespun
zătoare pe stadioane. „Meci dis
putat, atitudinea publicului — spor
tivă", consemnează arbitrul N. 
Hainea după partida de la Brăila. 
„Publicul foarte, sportiv și obiec
tiv". a notat in foaia de arbitraj 
N. Cursaru, deși Petrolul Ploiești 
a pierdut. La lei au stat lucrurile 
la Bacău. La Cugir. oaspeții au 
fost aplaudați la plecarea de pe te
ren și (lin stadion. Să notăm ges
tul ca atare, fâcind abstracție de 
faptul că Victoria Călan fusese in-• 
vinsă cu scorul (le 5—0 ! Să spe
răm că și la rezultate care nu sint 
favorabile localnicilor, atmosfera 
va fi la fel de... prietenească. A- 
mintind că și la Buzău, și la Paș
cani, și la Mediaș atitudinea pu
blicului a creat partidelor condiții 

.. optime de desfășurare (și aseme
nea exemple s-ar mai putea da), 
siulem insă nevoiți să ne oprim, 
din nou, asupra unor aspecte mai 
puțin îmbucurătoare. Partida Con
structorul Galați — Oțelul Galați 
(2—1 pentru prima echipă) s-a sol
dat eu eliminarea lui Adam (in
jurii) și Turna (insulte și intenție 
de lovire a arbitrilor), cu un me
moriu al asociației Oțelul in care 
se arată că arbitrul I. Țil'rea (Tir- 
govi.șle) a dezavantajat echipa sa. 
Este condamnabilă atitudinea an
trenorului P. lonescu (Oțelul) și a 
fostului arbitru T. Trofin, care —> 
la acest meci — au insultat pe 
conducătorii jocului și au instigat 
pe fotbaliști. La Ploiești, atmosfe
ra din teren și din tribune a fost 
umbrită de gestul antrenorului N. 
Marinescu (Metalul Plopeni), care 
l-a insultai pe arbitrul Cursaru, 
fiind ulterior evacuat din incinta 
stadionului.

Epilog 
Progresul București 
București. Metalurgiștii 
dus de la inceputul 
juniori (Nica și Giugiumicâ), dar, 
pe parcurs, ei au fost inlocuiți cu 
doi seniori, îneălcîndu-se astfel 
dispozițiile federației privind folo
sirea juniorilor. Progresul a sesi
zat prea tiiziu „manevra**,  depu- 
nind insă contestația abia miercuri, 
deci cu intîrziere.

Iată — acum — programul etapei 
a XXVII-a și arbitrii meciurilor.

SERIA I : Relonul «Săvinești —
C.F.R. Pașcani : Al. Grigorescu
(București), S. C. Tulcea — Oțeyul 
Galați: M. Buzea (București), U- 
nirea Focșani — S. C„ Bacău : C. 
Ghiță (Brașov), C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț : I. . Cimpeanu 
(Cluj-Napoca). Știința Bacău — Glo
ria Buzău : N. Hainea (Birlad), Me
talul Plopeni — Chimia Brăila : V. 
Roșu (București), C.S.U. Galați — 
Petrolul Ploiești : C. Bizinichi
(București), 
Celuloza Călărași.: 
rești), Progresul 
Fălticeni : 
rești).

SERIA A
Gaz metan 
ila), S.N. Oltenița 
A. Pilosian 
București — 
P. Mărășescu (lași), Oltul Sf. Gheor- 
ghe 
riuc 
dria 
cu (Caransebeș), 
~ București :

Metrom Brașov
: T. Gaboș (Cluj-Napoca),
București — C. S. Tirgoviște: 

Cursaru (Ploiești), Autobuzul
• Metalul Drobeta Tr. 
Marinciu (Ploiești). 
III-A : Rapid Arad — 

: C. Petrea (București), 
Arieșul Turda: 

il (București), Minerul 
— Corvin .a Hunedoara: 

(Ploiești), -Metalurgistul 
Vulturii Textila- Lugoj : 

Limona (București), ind. sirmei 
Turzii — Minerul ~~ "
Firvescu (Buzău), 

Șoimii Sibiu : 
Minerul Anina

M. Bădulescu 
Ai ud — Victoria

Vasiliu (Ploiești), Minerul 
Nouă — Mureșul Deva : 

Vilcea).

neașteptat la meciul 
Metalul 

au intro- 
partidei doi

(Bucui'ești),
Ploiești :

, Constructorul Galați — 
' : V. Teeiu ,(Bucu- 

B răi la — Fores ta 
Gh. Vasilescu I (Bucu-

II-A : Tractorul Brașov— 
Mediaș : T. Podaru (Bră-

C.S.U. Brașov: 
(Constanța), Metalul 

ELectroputere Craiova:

- Progresul București : V. Go- 
(Bacău), Automatica Alexan-
- Metalul Mija ; M. Nieolaes- 

Dinamo Slatina —
M. Fediuc (Su- 

Flaeăra
Rapid 
cea va), 
Moreni 
Voința 
N. ~ 
București — 
Severin; M.

SERIA A l 
F. C. Bihor :
U. M. Timișoara 
C. loniță 
Baia 'Mare 
M. - Moraru 
Cugir — 
Gh. ' ' 
c.
V. 
ian 
(Iași), 
mișoara; 
Metalul 
M.
dova
Stoieulescu (Rm.

Baia Spi'ie : 
Victoria Câ- 

M. Rotaru 
- C.F.R. Ti- 

(Caraeal), 
■ Cărei :

Mot- 
fl.

PRONOSPORT iNFORMEAZA
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 20 MAI 1975

La această tragere, pe lista de 
cîștiguri se numără autoturisme 
Dacia 1300 și Skoda S 100. excursii 
in U.R.S.S., Cehoslovacia și Spania, 
cîștiguri variate în bani.

Se efectuează 5 extrageji 
faze. In total se extrag 42 de 
mere cîștigătoare.

Cîștigurile se acordă pe 13 
tegorii. , ,

Numai variantele de 15 lei 
ticipă la 'toate extragerile.

★
NOU ! FRONO-OLIMPIC
Cu prilejul Jocurilpr •..Olimpice de 

la Montreal-1976. A., 
sport organizează; 
PRONO-OL1MPIC.

Se acordă :‘
— excursii la J.O. 

Canada 1976 ;
— autoturisme Dacia 1300, MosK- 

vici 408'412, Skoda S U00 : .
— cîștiguri variate în bani.
Biletele se găsesc ia agențiile Lo

to — Pronosport, Cluburile și aso-

in 2
nu-

ca-
par-

,S. Lwto-Prono*  
prima trageri.

de la Montreal

ciatiile sportive, unitățile comerțului 
și cooperației.
' NU CITAȚI ! PRONO-OLIMPJC.

CIȘ'IIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 MAI 1975

Fxlragerea I: 1 variantă 50l,.’i): 1 au- 
a 
a 
a

DE LI (OMISIA 
DE DISCIPLINA

tolurism 
2_.ii.o lei ;
4-a : 17,UU
577 1(1; a

REPORT

Dacia 1300 ; a 2-a : 2,20 
a 3-a : 7,50 a 6.475 iei; 
a 2.713 lei; a 5-a: 84,10 
6-a: 143,45 a 330 lei.
CATEGORIA i: 76U.045 lei.

Extragerea a Il-a: Cat. A: 1 varian- 
t.4 25'7o — 1 autoturism Dacia 1300 și 
1 variantă iO’',o a 28.000 lei ; B: 
a 24.614 hi; C. 8.95 a 4.400 lei: 
12,50 a 3.131 lei; E 
F: 121,85 a 323 iei

REPORT
Cișligui de la Categ. 1 1 autotu

rism Dacia 1300 — a revenit, parti
cipantului COLUMITRA MIHAI din 
Constanța, iar cîștigul de la Categ. A,, 
tot un autoturism Dacia 1300, a reve
nit participantului PORUMB ALE
XANDRU, din corn. Coehirleanca, ju
dețul Buzău.

5-a:

1.60 
D : 

75,85 a 519 lei; 
X: 1715,25 a Kill lei. 

CATEGORIA A: 308.273 lei.

luind in discuție 
nor jucători din . Diviziile 
centre ia de disciplină 
toareie sancțiuni :
• Mtrtab (oteagul 

(Universitatea Craiova) : 
tru atitudine nesportivă 
oltui.

Adam (Oțelul Galați) : mustrare.
Coechip»erui său lomo; o etapa s*j.ipen-  
dare.
• Cazul antrenorului echipei O.^.<ul 

Gutați, rompiiiu lonescu, vinovat de acte 
de indisciplină, a fost trimis spre ana
lizare Cplegiului de

0 D»ma (C.F.R. 
dat pe o etapă.

• Acumultnd trei 
nu vor juca duminică : 
rea Focșani), Cosiache (S. 
Chițu (Chimia Brăila), 
(Automatica Alexondria)± 
(C. S. Tirgoviște) 
Cărei).

Assarâ, «baterile u- 
A și B, Comis.□ 
a dictat uima-

roșu) și Marcu 
muuore — pen- 

u-iul față do

onlrenoi i.
Timișoato) : suspen-

cartonașe
Canoragiu 

c. ■ 
Socoi 

D. 
și Erdei

galbene, 
„j (Uni- 

Tulcea).
Și 
Cir.o.

(Victoria

Inlruc.it


Scrisoare din Canada

TOTUL PENTRU SPORTIVI masculin de baschet (grupa B)DUMITRU SPIRLEA I

DEVIZA VIITORULUI SAT OLIMPIC

Macheta Satului olimpic de la Montreal

PE LOCUL 4
La Budapesta s-a încheiat con

cursul internațional de pentatlon 
modern la care au participat 
echipe din 10 țări. Reprezentantul 
țării noastre, Dumitru Spirlea, 
după ce a condus în clasamentul 
individual după primele 4 probe, 
a trebuit să facă față unei puter-. 
nice concurente în proba de cros 
și încheie concursul pe un foarte 
onorant loc 4 în clasamentul ge
neral, fiind întrecut doar de 
3 sportivi sovietici. In ierarhia fi
nală, Spîrlea lasă în urmă penta- 
tloniști de faimă ca Oniscenko 
(U.RJS.S.), Fox (Anglia). Colladant 
(Franța). Clasamentul indivi
dual : 1. Lednev 5422 p, 2. Ivanov 
5355 p. 3. Smeliov 5349 p. 4. Spîr
lea 5344 p. 5. Sasics (Ung. B) 5333 
p, 6. Szombathelyi (Ung. B) 5330 p.

SCOR RECORD: ROMANIA
TARA GALILOR 164-50!

HAGEN. 15 (prin telefon). în 
ziua a patra a campionatului eu
ropean masculin de baschet (gru
pa B), reprezentativa României a 
repurtat o nouă victorie, 
data în fata echipei Țării 
înregistrind un scor 
164—50 (80—29). Antrenorii 
def și D. Colibaba-Evuleț 
zat toți jucătorii și au folosit în
trecerea drept un antrenament în 
vederea partidei de vineri, cu 
Olanda, al cărei rezultat are mare 
importanță pentru califcarea în
grupa A a C.E. Punctele formației 
române au fost marcate de :

20, Zdrenghea 18. Cernut 18.

de astă 
Galilor, 
record : 
M. Ne- 

au utili-

In dorința dc a oferi, în 1976. 
tuturor sportivilor participant!, 
condiții excelente de cazare, arhi- 
tectii Satului olimpic de la Mont
real și-au propus cinci obiective 
majore menite să contribuie la 
crearea unei atmosfere de frater
nizare pentru tinerii sosiți din toa
te colțurile lumii, obiective ce 
trebuie să răspundă gusturilor 
sportivului zilelor noastre.

Inovația caracterizează primul 
obiectiv : sat comun pentru băr
bați și femei (cu delimitările im
puse de regulamentul olimnic) : 
găzduirea mai multor delegații în 
aceeași clădire și chiar pe același 
etaj ; centralizarea serviciului de 
secretariat pentru diferite delega
ții ; oferirea unui meniu Interna
țional ; întocmirea unui program 
distractiv intens în £ăli și în aer

Sălii ’olimpic ^Xfi u#i< Sat al 
tineretului. în acest scor», aici vor 
avea loc activități didactice și cre
atoare, 
au 1__ ,_________--------— - — - . ...
dere. .saloane pentru conversație 
si schimburi amicale de opinii în- 
1i > sportivi. ,,,

La Montreal, tineretul va avea 
revelația descoperirilor : pentru cei 
mai mulți dintre sportivi, J.O; vor 
însemna efectuarea unei călătorii 
pe un continent îndepărtat. într-o 
țară străină. într-un oraș necu-

sre. eu jocuri noi și ,<Unamiee: 
fost prevăzute locuri |țatl<*tin-

noscut. Datorită excursiilor ce se 
vor organiza, ei vor descoperi ele
mente din istoria, geografia sau 
cultura orașului Montreal, a pro
vinciei Quebec, a Canadei, a Ame
rica de Nord.

Potrivit prevederilor. Satul r>- 
limpic va fi astfel dotat incit să 
permită o permanentă animație. 
Viața în Satul olimpic va fi un 
izvor perpetuu rie activități pa 
toate gusturile (film, muzică, dans 
etc). în loc să se închidă și să 
se plictisească ftl’ 'camera sil. 
sportivul va gfi«i în permanență o 
ocunație atrăgătoare, pe măsura 
dorințelor sale. încă de la sosire, 
un birou- snecial îi va Ajuta pe 
candidații olimpici să se familiari
zeze si să se integreze rapid in 
viata Satului olimnic și a orașului 
Montreal. în general.

în sfirșiț. Satul. AjiBmlc promlT 
te construcții slmpțe, diC ,ra( Țip* 
site de confort, servicii făta cu
sur. o ambiantă călduroasă, mari 
spatii verzi. si._ mai ales, multă 
prietenie si ' fr«teri|itate.

Cele patru Afiglnale semipira- 
mide de cite 17 etaie. care alcă
tuiesc viitorul Sat olimnic de la 
Montreal, vor aeoneri aproape 35 
dn hectare din marele complex o- 
limpic.

FABIAN DRESDNER
Montreal, mai 19T5

Concursul de sărituri de la

GLORGIAMA SACALLANII Șl
In cadrul marelui concurs inter

național desfășurat zilele trecute 
la Paris, sportivii români Georgia
na Săcăleanu și Ion Ganea au a- 
vut o comportare bună la trambu
lină și, respectiv, la platformă, un
de s-au clasat pe locul 6. Dintre 
ceilalți săritori ai țării noastre. 
Elena Cirstieă s-a accidentat la 
platformă și nu a mai putut con
cura. iar Alexandru Bagiu a gre
șit citeva pituri (tot la platformă) 
și s-a clasat pe locul 10. La în
treceri au participat medaliați o- 
limpici, mondiali și europeni, prin-

Paris

I. GANH PE LOCUL 0
tre care italienii 
Giorgio Cagnoio, 
Knappe ș. a. _______________
FORMA (10 Mi BĂRBAȚI : 1. D. 
Ambarțumian (U.R.S.S.) 573,39 p...
6. I. Ganea 433.92 p.... 10. Al. Ba
giu 336,39 p ; FEMEI : 1. Tatiana 
Vâlinkina (U.R.S.S.) 418.89 p.... 9.
Georgiana Săcăleanu 229.80 p ; 
TRAMBULINA (3 M) BARBATI : 
1. F. Hoffmann (R.D.G.) 596.22 
p,... 12. I. Ganea 439,11 p : FEMEI:
1. Heidi Becker (R.D.G.) 465,66 p„„ 
6. Georgiana Săcăleanu 374.61 p.

Klaus Dibiasi și 
suedeza Ulrike 

Rezultate : I’LAT-

CURSA PACII“, ETAPA A 6-a
Disputată ne traseul Hradec 

Kralove — Olomouc, etapa a 6-a 
a competiției cicliste internaționa
le .Cursa Picii- a revenit la 
sprint rutierului cehoslovac Fran
tisek Katis. cronometrat ne dis
tanta de 167 km cu 3 h 44:50. Pe 
locul 2 s-a clasat Al. Iudin 
(U.R.S.S.). In același timp cu în
vingătorul au sosit trei sportivi 
români : Eugen Dulehcru (locul 
12), Ioa Cojocaru și Valentin Ho
ta. Cu cel de 
au trecut linia 
Gavriil, Vasîle 
Pascale.

al doilea pluton 
de sosire NieoHp 
Sclejan și Vasile

In .clasamentul Reperai indivi
dual continuă să conducă polone
zul Ryszard Szurkowski, urmat la

TURNEE DE TENIS
BOURNEMOUTH. — în turul 2. 

Manuel Orantes l-a întrecut cu 
ft—2. 6—2 pe Martin Robinson, iar 
Guitiemn» Vilas l-a eliminat cu 
6—3. 6—3 pe Steve Krulcwitz. Alte 
rezultate : ProJsv — Mbttram 
ft—4 : 
«—6 : 
6—4 ; 
«—3 ;
9—8.

6—3.
3—6,
9—8.
6—4,

Lewis — Higueras 6—0, 
Taylor — Dell 4—6. 
Caujolle — Andrews 
Onhy Parun — Warboys

6—2. In turul trei, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins cu 
6—0. 6—1 
Franulovici. Alte rezultate 
les — Mac Nair 6—1, 6—2 
run ~ J."'
Kodes — Munoz 6—3, 6—1 : Proisy 
— Gisbert 6—2, 4—3 abandon ; 
Vilas — Dominguez 8—6. 6—4 :
Taylor — Ganzabal 3—6, 6—3, 6—4.

pe iugoslavul Zeliko 
Oran- 

O. Pa- 
Caujollc 4—fi. 6—0. 6—3 ;

PARIS. Turneul tradițional de 
la Roland Garros, în prinsa jumă
tate a lunii iunie, va reuni un 
lot valoro-s de jucători, în frunte 
cu Bjorn Borg (Si|e4iț*) oiștigă- 
lorul de anul trecut. * Guillermo

NăstaseVilas (Argentina). IHc
(România), Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.), Stan Smith
•Tan Kodes (Cehoslovacia), 
Parun (Noua Zeelandă), 
Orantes (Spdftia).

(S.U.A.).
Onny 

Mdntick

LAS VEGAS. In optimile de fi
nală, Vijay . Amritraj l-a elimi
nat cu 6—3. 6—4, pe Stan Smith ; 
Phil Dent l-a învins cu 6—3. 3—6. 
6—3 pe Raul Ramirez, iar Ross 
Case a di.șous cu 2—6, 6—2. 7—5 
de Marty Riessen.

Pirșu
Georgescu 16, 'l'arău 15, Oczelak 15, 
Moisescu 14. Niculescu 14, Diacones 
cu 10, Novac 10, Mihuță 8, Popa 6. 
în clasamentul seriei A conduc, 
neînvinse. România și Olanda, 
ambele calificate de pe acum pen
tru turneul final al grupei B. la 
care iau parte primele două echi
pe din fiecare serie.

Alte rezultate : seria 
gen) : Olanda — Elveția 
(48—26). R.F.G. — Tara Galilor 
113—47 (58—16), Olanda — Maroc 
134—54 (69—52) ; seria B (Boblin
gen) : Ungaria — Scoția 109—72 
(46—34), Franța — Algeria 117—61 
(47—38) ; seria C (Wolfeuhiittel) : 
Grecia — Islanda 108—78 (45—36). 
Albania — Luxemburg 95—7! 
(50—30), Polonia — Sued’n 77—"fi 
(47—34), Albania — Islanda 112—77.

A (Ha-
93—48

Giulio Onești-președinte 
al Adunării generale 

a C.N.O.
ROMA. 15 (Ațerpres). — Giulio 

Onești (Italia) a fost ales pre
ședinte al Adunării generale a 
Comitetelor naționale olimpice, cu 
prilejul reuniunii de la Roma. De
legații au adoptat, de asemenea, 
noul statut al Adunării generale.

DINAMO KIEV ÎNVINGĂTOARE MERITUOASA IN CUPA CUPELOR

9 secunde de Moravec (Cehoslovac 
cia). Pe, echipe «e •• menține in 
frunte. U.R.S.S. . 
nici ocupă docul 9.

Astăzi are Ioc etapa a 7-a. Lip- 
nik — Trzinec,,(153 km)
_____-___ ;—......... u ...

nai ti

Formația KxHnă-

0'1

CONGRESUL F.I.R.A.
COPENHAGA, 15 

— La Copenhji&i s-au 
lucrările Congresului 
internaționale de rugby la 
participă delegați din 19 țări. Pe 
ordinea de zi figurează, îatn- alte 
probleme, cererea de afilierex a 
federației de specialitate din 
U.R.S.S. în ceea ce privește inclu
derea rugby ului în programul 
olimpic, președintele F.I.R.A.. 
Marcel Batigne. a declarat câ 
deocamdată această chestiune 
nu va fi pusă în discuție.

(Agerpres).
deschis joi.

Federației 
care

Așadar. Dinamo Kiev, învingă
toare cu 3—6 în finala cu Ferenc- 
văros, a ciștigat pentru prima oa
ră prestigioasa întrecere a Cupei 
cupelor. Ceea ce fotbaliștii sovie
tici nu au reușit în 1972, in finala 
aceleiași competiții, cu Glasgow 
Rangers, în meciul de la Rarc'’’o- 
na, au izbutit acum, grație unui 
joc excelent, pe tot parcursul me
ciului. Foarte bine au evoluat 
Oniscenko — autorul a două go
luri. Blohin și Kolotov, iar apă
rarea, în frunte cu portarul Ruda
kov a anihilat acțiunile sporadice 
ale formației maghiare. Ferenc- 
văros, lipsită 'de aportul lui Ba- 
îint — suspendat de U.E.F.A. 
după meciul cu Steaua roșie — și 
a lui Branikpvițs, nu a forțat nici 
un mpmeni soarta partidei, lăs-nd 
« slabă impresie. După cum rela
tează în unanimitate agențiile de 
presă, Cupa cupelor se află in 
acest an în mîini bune. Dinamo 
Kiev, care . are în componența ei 
majoritatea internaționalilor din 
reprezentativa U.R.S.S. (Rudakov, 
Muntean. Troșkin, Blohin. Onis
cenko, Kolotov ș.a) este o forma
ție matură, bine pregătită, care 
va da cktcigur o replică viguroasă 
și altor formații in viitoarea c- 
diție a C.C.E.. la care va partici
pa grație titlului r>e care l-a ciș
tigat în 1974 (în U.R.S.S., eampio-

natul se desfășoară pe parcursul 
unui singur an — turul primăva
ra. returul toamna — așa încit la 
ediția C.C.E. 1975—76 participă 
campioana anului 1974).

In finala de la Basel, arbitrul 
scoțian Davidson a condus echi
pele :

DINAMO KIEV : Rudakov — 
Troșkin, 
vienko 
Konkov 
hi».

Fomenko, Reeiko. Mat-
- Muntean, Oniseenko.
- Kolotov, Burjak. Blo-

FERENCVAROS : Geczi — Mar
tos. Pxtaki, Răb, Megyessi — Ju- 
hăsz. Nytassi (Onhausz), Muha — 
Szabo, Mathe. Magyar.

După ce Dinamo Kiev a cîști- 
gat Cupa cupelor, în săptăminile 
următoare vom cunoaște celelalte 
câștigătoare ale cupelor europene: 
la 21 mai Cupa U.E.F.A. (Twen
te Enschede sau Borussia 
chengladbach). iar la 28 mai 
(Leeds United sau Bayern 
chen).

CADERE DE CORTINA
IN FOTBALUL INSULAR

\ finala „Cupei An- 
britanic de fotbal 

la un nivel deosebit, 
citeva dintre

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Sprinterul american Steve 

Williams o eșuat ir» tentativa sa de do- 
borîre a recordului mondial în proba de 
100 yarri (9,0), realixind, la Knoxville, 
doar 9,3. * In vederea participării la
Jocurile Mediteraneene, un lot de 14 at- 
leti claerienl vor urma, între 20 mai si 
14 iunie, un stagiu de antrenament in 
R. D. Germano.

AUTO • Porției por î Ia cea de-a 59-a 
ediție o cursei automobilistice de 
Indianapol'S, care se va desfășura 
ziua de 25 mat, au efectuat primul an- 
trenamant cTicial. Cel mai bur reAilțat. 
a fost obțiatet de pilotul american A. 1. 
Fovt, triplu cîștiqâtor al acestei tradițio
nale competiții, care a realizat pe un 
tur de circuit (4 km) o excelentă me
die orara de 312 150 km, oe o mașină 
nouă, tip ,,Foyi-Coyotte“, de construcție 
specială.

Ic 
in

BOX « L« camoionotele eiiroooăe ’ 
box, programate Intre 1 si 8 iunie la 
Katowice, echipa U.R.S.S. va fi glqatu- 
ito din următorii puailisli (i.t ordinea ce
lor tl categorii) : Aleksandr Tkacenko. 
Vladislav Zasipko, Viktor Ribakov, Asot 
Vetisicn. Valeri Lvov. litri Thorovski. Via- 
ceslav Bodnia. Leonid Sapoșnikov. Anatoli 
Klimanov, Viaceslav Lemeșev si Evqheni 
Gortskov. Șese dintre componentii Iota 
lui sînt debutanti la ..europenele'1 de 
box.

CĂLĂRIE • Concursul de la Vdsteros 
(Suedia) a continuat cu desfășurarea u-

nei noi prob© de obstacole, în care vic
toria a revenit sportivului englej Harvey 
Smith („Santos"), urmat de austriacul 
Hugo Simon („Royal Can").

HANDBAL * Campionatul masculin al 
R. F. Germania a fost cîstiqat de VJ.L. 
Gummersbach, care în finală a învins cu 
Î3—7 pe Grun-WeUs Dankerser»,

MOTO • ,.Marele Premiu ol Italiei", 
a cincea $« ultima probă a campionatu
lui mondial, se va desfășura duminica, 
19 moi, pe circuitul ,,D»no Ferrari" de la 
Imola. Participă ,,o$i" în frunte cu italia
nul Giacomo Agostini, veneiuelanul Al
berto Cecotko, spaniolul Anqef Nieta, su
edezul Kent Andersson, vest-qermanul 
DieMr' 8taun? englezul Phil Read și iaoa- 
nezu! Hideo Koncya. • La Notice (Ceho
slovacia), în etapa a patra a C.M. de 
motocros, la clasa 250 cmc victoria a re
venit yest-germanului Willy Bauer (,,Su- 
zuki“)a- In. clasamentul general conduce 
Willy Bauer cu 78 p, urmat de c*h> 
slovocul Jaroslav Falta - 54 p și bel
gianul Joel Robert — 47 p.

ȘAH • După 7 runde. în turneul do 
ta Varna cbnduqe Gurahenidze_ (U.R.S.S.) 
cu 5’2 ~
mană) 
4*/ 
remizat cu 
a întrerupt

VOLEI « 
o orașului 
învingind o selecționată

p, urmat de Muller (R. D. Ger-
— 5 p și Pîdevski (Bulqoiia) — 

p. Jn runda a șasea, Mihoi $ubă a 
Ermenkov, iar în runda a 7-a 
cu Pîdevski.

Echipa masculina de tineret 
Tallin a evoluat la Stoln*4'- 

locala cu 3—1.

încheiat cu 
gliei", sezonul 
nu s-a ridicat 
Cu toate acestea, 
cele mai atractive echipe ale ligii
vor reprezenta „insula" in viitoa
rea ediție a cupelor europene.

Capul de coloană il devine noua 
campioană Derby County, o în
vingătoare merituoasă, deși totalul 
ci de 53 puncte din 42 meciuri 
este cel mai scăzut, în statistica 
ultimelor două decenii. Derby s-a 
impus doar in finiș. Ivind con
ducerea cu două „simbete" înain
te de căderea cortinei. Pină atunci 
au fost anroane douăzeci de 
schimbări de lider, la conducere 
alternind Liverpool. Everton. Ips
wich. Stoke. Manchester City. Din 
formația campioană se remarcă 
apărătorii Kevin Hector și Colin 
Todd. mijlocașul Rov McFarland. 
ultimii doi fiourind in 11-le națio
nal. Derby joacă un fotbal spec
taculos, orientat spre ofensivă.

West Ham United — cistiaă- 
toarea cupei — este o legendă în 
fotbalul englez. Si ca. mai ales, 
este o echină căreia ii place să a - 
tace, făcîndu-si o adevărată filo
zofie din stilul deschis de joc. Din 
păcate, aceasta o expune adesea 
modulul mult mai prozaic in care 
acționează echipele așa-zis ..soli
de" s» West Ham s-a luntat de 
multe ori in coada clasamentelor. 
Mijlocașul internațional Trevor 
Brooking, „dispecerul" Billy Bonds 
si foarte tinărul portar Mervvn 
Day sint un trio de reținut. Iar 
antrenorul John Lyall este respon
sabil in largă măsură pentru re
centul succes al echipei.

Ipswich Town — altă echipă de 
clasă. Stoke City, puternica F. C. 
Liverpool si Aston Villa vor juca 
in Cupa VEFA. De notat că Ever
ton. care a terminat mai bine cla
sată ca Stoke, este înlocuită de 
aceasta, deoarece un oraș nu poate 
fi reprezentat decit de o singură

M(in- 
c.c.e. 
Mun-

Portarul echipei campioane Derby 
County, Colin Bulion, în dificul- 
tate, in meciul cu Queen’s Park.

echipă, iar pentru Liverpool joacă 
formația cu același nume.

Ca o notă generală a acestui 
sezon, se constată o scădere a 
violenței jocului. In schimb, unii 
jucători și-au făcut un obicei din- 
a contesta deciziile arbitrului. Pro
babil, este motivul pentru care în
registrăm un record de eliminări 
de pe teren : 105. Din nefericire, 
există incă prea puțini fotbaliști 
cu calități tehnice deosebite. Pon
derea revine in continuare jocu
lui atletic, ca și spiritului colectiv, 
tacticilor de tot felul. Ceea ce. «- 
desea. este in detrimentul artei 
fotbalistice.

STAN LEVENSON 
.Morning Star", Londra
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