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Președintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu. 
Maiestatea 
Alteța Sa 
țul Țărilor 
în Delta Dunării.

La această croazieră au partici
pat tovarășii Manea Măneseu, pri
mul ministru al guvernului, Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Velișcu, președintele 
Consiliului Popular al județului 
Tulcea. Au luat parte, de aseme
nea, persoanele oficiale olandeze 
care însoțesc pe suverana Olandei 
și pe prințul Țărilor de Jos.

Călătoria in Deltă a inceput din 
orașul Tulcea.

în rada portului, unde era an
corată nava prezidențială „Mihai 
Viteazul", se aflau mii de locui
tori ai municipiului, care au făcut 
o caldă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La sosirea inalților oaspeți olan
dezi, echipajul navei adunat ia 
front prezintă onorul.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au intîm- 
pinat eu cordialitate pe suverana 
Olandei și pe prințul Țărilor de 
Jos.

în aclamațiile tulcenilor, nava 
prezidențială pleacă apoi din port 
spre Delta Dunării, escortată de 
șalupe rapide.

De-a lungul canalului Sulina. 
nava prezidențială a fost salutată 
cu multă bucurie de locuitorii pi
toreștilor așezări de pe cele două 
m^uri.

în timpul croazierei, președintele 
N'colae Ceaușescu și tovarășa 
Elena -Ceaușeseu s-au Întreținut 
îndelung, intr-o ambianță de caldă 
cordialitate, cu Maiestatea Sa re
gina Iuliana și Alteța Sa Regală 
Bvnhard. prințul Țărilor de Jos.

De la Sulina se continuă, de la 
bordul elicopterelor, vizitarea Del
tei Dunării.

r,a sosirea pe aeroportul Tulcea. 
oficialitățile locale, mii de tulceni 
intimpină cu căldură pe oaspeți.

Nicolae 
tovarășa Elena 

vineri, pe 
regina Iuliana și 

Regală Bernhard, prin
de Jos, într-o croazieră

tovarășul 
Și 

au invitat, 
Sa

O gardă militară prezintă onorul.
Președintele Republicii Socialiste 

România, 
Ceaușescu, 
Ceaușeseu, ____
Iuliana și Alteța Sa Regală Bern- 
hard, prințul 'pârilor de Jos, au 
plecat apoi spre București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa se aflau în intimpinare to
varășii '
banu, 
Lupu, 
Oprea, 
ghe Radulescu, _____
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei. Iosif Banc, Mihai Gere, Ion 
Ioniță.

tovarășul Nicolac 
și tovarășa Elena 

Maiestatea Sa regina

Cornel Burtică, Lina Cio- 
limil Drăgănescu, Petre 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Dumitru Popescu, Gheor- 

Iosif Ugiar, Ilie

★
s-a încheiat vizita 
Maiestatea Sa re- 
Alteța Sa Regală

Vineri seara 
oficială pe care 
gina Iuliana și 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 
au făcut-o in țara noastră, la in
vitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Dc la reședință pînâ la aeropor
tul Otopeni. unde a avut loc cere
monia plecării, inalții oaspeți re
gali au fost însoțiți dc președintele 
Nicolac Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
veniți la aeroport, au aclamat cu 
multă căldură pe 
Nicolae Ceaușescu și 
Sa regina Iuliana. Cei doi șefi de 
stat răspund prietenește caldei 
manifestări făcute de bucureșteni.

Are Ioc apoi ceremonia oficială.
La scara avionului, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros ră
mas' bun de la Maiestatea Sa re
gina Iuliana și Alteța Sa Regală 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 
își string miinile cu multă cordia
litate.

Un grup dc pionieri oferă bu
chete de flori.

înalții oaspeți răspund încă o 
dată prietenește saluturilor adre
sate de cei veniți să-i conducă 
Ia plecare.

La ora 18,20, avionul oficial a 
decolat.

președintele
Maiestatea

mine, ftiipa a 29 a
i! Divinei A 1(1 fotbal

i
l

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE HANDBAL
iSE ÎNCHEIE CU DERBYUL STEAUA-DINAMO

Mîine, Universitatea Timișoara intilnește Universitatea București

Terezia Popa („U“ Timișoara) înscrie în meciul cu I.E.F.S. desfășurat 
trecutăin etapa

I
Azi și miine se vor desfășura 

ultimele meciuri ale actualei ediții 
— a XVII-a — a Diviziilor A la 
handbal, la finele cărora vor putea • 
fi proclamate cele două formații 
campioane, și vor fi desemnate 
echipele care incepind din sezonul 
viitor vor coborî o treaptă în 
ierarhia republicană, urmînd să e- 
volueze in categoria B.

în ceea ce privește cele două 
titluri de campioane ale țării, po
sesoarele lor erau cunoscute încă

AAECIURI IMPORTANTE

înainte de a se disputa această ulti
mă etapă : UNIVERSITATEA TIMI- 
SOARA (feminin) și STEAUA 
(masculin), două puternice echipe 
care s-au distanțat autoritar de 
principalele lor urmăritoare. Așa
dar. cele două derbyuri programa
te în acest final de întrecere : 
Steaua — Dinamo (azi la București 
de la ora 17,30 pe terenul Steaua) 
și Universitatea Timișoara — Uni
versitatea București (miine, Ia Ti
mișoara) nu mai sînt încărcate cu 
atributul mizei, ceea ce rje îndrep
tățește să sperăm că aceste patru 
echipe de frunte ale handbalului 
nostru se vor strădui și — credem

— vor reuși să ridice mult cota 
spectaculară a celor două jocuri, 
satisfăcând chiar și pe cei mai oxi
gen ți spectatori.

Ceva mai aprigă este lupta pen
tru evitarea retrogradării. în fie
care din cele două Divizii A cite 
una din cele două formații care 
retrogradează este încă de mult 
cunoscută : Sparta Mediaș (care 
n-a părăsit ultimul loc de la pri
ma etapă...) și Universitatea Cra
iova care, la fel, a stat în majo
ritatea timpului pe poziția a 12-a. 
Cine Ie va urma în Divizia B ? 
La fete, meciurile Rapid — Uni
versitatea Iași (miine. teren Giu- 
lcști, ora 11) și Sparta Mediaș — 
Mureșul Tg. Mureș sint hotărîtoa- 
re. în cazul cînd Universitatea Iași 
pierde Ia București și Mureșul Tg. 
Mureș cîștigă la Mediaș, ceea ce 
este mai mult decit probabil, a- 
tunci ieșencele vor părăsi prima 
scenă competițională. La masculin, 
disputa pentru evitarea locului 11 
se dă intre Independența Sibiu 
(joacă Ia București cu Universita
tea) și CAROM (intilnește pe te
ren propriu pe Universitatea CIuj- 
Napoca). Firește, echipa CAROM 
are prima șansă...

în uvertura 
campionatului 
tîlnit ieri, la 
Dinamo și Minaur Baia __
capătul unui joc spectaculos, Di
namo a cîștigat cu un scor re
cord pentru actuala ediție : 36—31 
(17—15). Principalii realizatori :
Schmitt 11, Nicolescu 9 (Dinamo) 
și Răzor 9, Palko 6 (Minaur). (C. 
GRUIA, coresp. județean).

ultimei 
masculin, 
Brașov,

etape a 
s-au in

formațiile 
Mare. La

PENTRU ZONA RETROGRADĂRII
Maratonul fotbalistic al 

noastre scene 
runda a 29-a. Fără îndoială că 
fiecare partidă are, în felul ei, o 
anume importanță pentru confi
gurația clasamentului. în primul 
rînd atrag .și acum atenția jocu
rilor care urmează să clarifice

primei 
continuă mîine cu 

Fără

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO 28 18 4 6 54-27 40
2. A.S.A. 28 15 3 10 38-32 33
3. Univ. Craiova 28 12 8 8 41-26 32
A. F.C.M. Reșița 28 13 4 11 44-37 30
5. Olimpia 28 12 6 10 30-27 30
6. Steaua 28 13 3 12 46-34 29
7. F. C. Argeș 28 12 4 12 43-36 28
8. Sp. studențesc 38 12 4 12 34-36 28
9. Poli. Timișoara 28 12 4 12 24-31 28

10. Jiul 28 11 5 12 35-29 27
fi. C.F.R. CIuj-Napoca 28 9 9 10 23-27 27
12. F. C. Constanța 28 10 7 11 31-36 2/
13. U.T.A. 28 11 4 13 31-34 26
14. ,,U“ CIuj-Napoca 28 9 8 11 23-32 26
15. Politehnica lași 28 11 2 15 35-49 24
16. Steagul roșu 28 9 5 14 32-26 23
V. Chimia 28 7 9 12 24-48 23
18. F. C. Gclați 28 9 5 14 20-43 23

In partida-tur, la Craiova, apărarea clujeană (tricouri cu dungi) a luptat 
mult cu atacanții craioveni, asa cum mărturisește și această imagine. 

Miine, probabil că rolurile se vor schimba
în acest final de sezon, în fața 

soarta echipelor prinse în „hora" unei echipe cu prestații mai slabe 
retrogradării. Din acest punct de decit în prima parte a campio-
vedere, se cuvin a fi relevate me- natului, o escaladare în clasament ;
ciurile Chimia Rm. Vîlcea — derbyul bucureștean Sportul stu-
A.S.A. Tg. Mureș, F. C. Galați — dențesc — Steaua, confruntarea
„U" CIuj-Napoca, Politehnica Iași— de la Arad dintre două vechi ri- 
F. C. Constanța. Puncte de atrac- vale și, desigur, evoluția sătmă- 
ție mai reprezintă: partida de la renilor în compania autoritarului 
Reșița, unde F. C. Argeș încearcă lider al campionatului.

PROGRAMUL ETAPEI

• Toate meciurile încep la ora 17, cu excepția celui de la Rm. 
Vîlcea, televizat cu începere de la ora 15.

București : DINAMO — OLIMPIA Satu Mare
(Stadionul Dinamo)

Rm. Vîlcea : CHIMIA — A.S.A.
CIuj-Napoca : C.F.R. — „U" Craiova
Brașov : STEAGUL ROȘU — JIUL
Reșița : F.C.M. — F. C. ARGEȘ
București : SP. STUDENȚESC — STEAUA

(Stadionul Republicii)
Galați : F. C. GALATI — „U“ CIuj-Napoca
lași : POLITEHNICA — F. C. CONSTANȚA
Arad : U.T.A. — „POLI" Timișoara

REINTILNIRE CU ATLETISMUL-
„CUPA ROMÂNIEI-

DA STARTUL SEZONULUI
Ne reîntîlnim, așadar, cu atletis

mul și cu atleții. Atletismul cu 
A mare, atletismul in aer liber, pe 
stadion, atletismul olimpic. Ne re- 
întîlnim cu atleții fruntași după 
multe luni de pregătire sîrguin- 
efoasă și un sezon de sală care 
ne-a adus satisfacții mai mari ca 
niciodată.

Mîine, „Cupa României", aceas
tă competiție al cărei nume spune 
mai mult — și mai frumos — de
cât al unei neutre „divizii" va pune 
practic în mișcare întreaga suflare 
atletică de la noi, aducind în în
trecere toate județele țării, cele 
mai puternice echipe de club. Mii- 
ne, pe șase stadioane din țară 
47 de unități își vor măsura pu
terea atletică, contribuția la forța 
de ansamblu a atletismului româ
nesc.

„Cupa României" dă startul ofi-

„CUPA VICTORIEI"

A ÎNCHEIAT SEZONUL DE SCHI
După cîțiva ani de Întrerupere, s-a 

reluat tradiționala competiție de schi 
de primăvară ,,Cupa Victoriei0, orga
nizată pe versanții masivului Bilea. 
In ultimele zile, peste 69 de schiori 
fondiști și alpini ai județului Brașov 
au luat parte la două Întreceri, de 
fond și slalom. Semnificația deosebită 
a acestor concursuri rezidă în posi
bilitatea de a prelungi sezonul corn* 
petițlonal și, deci, activitatea specifică, 
ca și în făptui de a oferi șansa unor 
retușuri de tehnică. în special pentru 
cei mai tineri participanți. Vremea 
ploioasă și zăpada foarte moale au 
constituit ’ dificultăți suplimentare, 
necesitînd adaptarea rapidă la condi
ții inedite, mai puțin obișnuite în 
acest sport.

Remarcînd inițiativa valoroasă a co
misiei județene de schi Brașov, a - 
preciem In mod deosebit entuziasmul

tinerilor participanți, care s-au stră
duit să dea întrecerilor o notă de 
sărbătoare.

Rezultate tehnice : FOND : 5 km ju
niori î 1. I. Cimpoia (Șc. sp. Rîșnov) 
22:12, 2. I. Tamaș (Dinamo) 22:53, 3.
1. Rîpeanu (D) 23:37 ; 3 km juni
oare : 1. Marinela Moșoiu (Fundata) 
17:25, 2. Mariana Olciolu (Fundata) 
18:01, 3. Doina Filip (Șc. sp Rîșnov) 
19:51 ; SLALOM JUNIORI : 1. G. Ră- 
dulescu (Șc. sp. Brașov) 53,1. 2. B. 
Marinescu (Șc. sp. Brașov) 53,7. 3. 
S. Peter (D) 53,9 ; junioare : 1. Ro
xana Cocișiu (Șc. sp. Brașov) 63,0,
2. Mariana Axinte (L.E.S. Predeal)
65,0 3. Doina Frățilă (L.E.S.) 65,2 ;
SLALOM SPECIAL SENIORI : 1. Dan 
Cristea (D> 45,0. 2. ion Cavași (D)
46,4, 3. Nicolac Barbu (D) 48.3.

Mihai BARA
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cial al ultimului sezon 
Montrealului. Un sezon 
tru cei mai buni, va constitui o 
repetiție generală în vederea spec
tacolului olimpic.

Concursul de 
este punctul de atracție al week- 
end-ului atletic, aducînd in arenă 
crema atletismului nostru. Ne vom 
reîntîlni cu Argentina Mems. Do
rina Cătineanu. Valeria Ștcfănescu, 
Virginia Ioan, Carol Corbu. Gheor- 
ghe Ghipu și alte nume „de afiș" 
ale sportului românesc. Vom fi pe 
„Tineretului", dar vom aștepta cu 
nerăbdare și rezultatele de la Ora
dea sau Bacău, unde Natalia An-

dinaintea 
care, pen-

pe „Tineretului"

DORINA CĂT1NEANU

drei și Ilie Floroiu vor concura 
pentru județele lor.

Sperăm că startul in sezonul *75 
va fi de bun augur...



NOUTĂȚI 
AUTOMOBILISTICE
Activitate remarcabilă, în acest 

Început de sezon, la un sport a- 
plicativ mult iubit : automobilis
mul. Un raliu studențesc, organizat 
de clubul sportiv „Medicina" din 
Timișoara, la care au luat parte 
Sportivi din Cluj-Napoca, Reșița, 
Balș, Drobeta-Tr. Severin, Sibiu, 
Timișoara ; concursul de viteză pe 
circuit, în Capitală, dotat cu „Cupa 
Jean Calcianu" ; întreceri de în- 
fleminare și — pînă acum — două 
etape din cadrul campionatului 
național de viteză pe circuit, la 
Timișoara și Alexandria, unde 
câștigători au fost, în ordinea ca
tegoriilor : C. Căpriță (Fiat 850 
cmc. coupe), Doru Gîndu (Dacia 
1100), Eugen Ionescu-Cristea (R. 8 
Gordini), Gh. Morassi (R. 12 Gor- 
dini), Virgil Balaș și Dorin Motoc 
(Dacia 1300), grupele 1 și 2. Re- 
ferindu-ne la același campionat, 

i precizăm datele cînd vor avea loc 
| următoarele etape, precum și ora- 
, șele respective : 29 iunie — Baia 
Mare, 31 august — Constanța. 21 
septembrie — Brăila, 5 octombrie 
•— București.

Astăzi începe și campionatul 
național de raliuri. Prima etapă 
se desfășoară la Iași (tradiționalul 
„Raliu al lașului"). Următoarele 
etape ale acestui campionat vor 
fi : 14—15 iunie „Raliul Banatu
lui", 1—3 august „Raliul Dunării", 
6—7 septembrie „Raliul Olt", 18—19 
octombrie „Raliul Castanilor". O 
ultimă informație referitoare la 
automobilism : finala campionatu
lui republican de indemînare, pro
gramată inițial pentru ziua de 11 
mai, s-a amînat Ia 21—22 iunie.

Spre sfîrșitul lunii, va avea loc 
cea de a doua etapă a campiona
tului national de karting (la Slo
bozia). Următoarele 3 etape sînt 
programate la Constanța (iunie), 
Brașov (septembrie) și București 
(octombrie).

SPORTUL, REALITATE PREGNANTĂ ÎN VIAȚA SATELOR BUZOIENE

—DIN SPORTURILE—

Arcașii din secția de copii și juniori a asociației șportive Voința Satu 
Mare. Foto : Ion MIHAICĂ

ARCAȘII DIN
După municipiile Tg. Mureș și 

Cluj-Napoca, cu recunoscute merite 
In dezvoltarea tirului cu arcul, lată 
că șl Satu Mare începe să se afir
me în acest frumos sport aplicativ, 
ale cărui origini se pierd în negura
vrcuiuux.

Este meritul consiliului asociației 
sportive Voința (secretar, Fr. Fcny- 
vessi) de a fi dat curs inițiativei 
unui nucleu de entuziaști, dornici să 
formeze în Satu Mare prima secție 
de tir cu arcul (instructor voluntar 
Mihai Bîrzu). O inițiativă primită 
la început cu îndoială de foarte 
mulți. Dar oamenii au perseverat, 
s-au impus atenției, prin seriozita
tea pregătirilor și talent. Ciștigarea 
a trei titluri de campioni republi
cani, anul trecut, prin Gh. Bîrzu, 
H. Buzașu și Ileana Molnar și, de 
asemenea, a unui al patrulea titlu,

SATU MARE
pe echipe, la nivelul juniorilor a fă
cut să se deschidă multe porți spre 
viitor acestei discipline sportive.

într-adevăr, sprijinului acordat sec
ției de tir cu arcul de activiștii din 
cooperația locală și de UCECOM 1 
s-a alăturat cel al organelor spor
tive sătmărene, prompte în a în
curaja, ca întotdeauna, inițiativele 
valoroase și mai ales pe oamenii 
care înțeleg să muncească cu pasiu
ne și spirit responsabil. Crcîndu-li-se 
condiții adecvate (material și un 
teren în incinta căruia tinerii ar
cași își vor amenaja, chiar anul a- 
cesta, un poligon special), sporti
vii de la Voința Satu Mare au per
spective și mai largi de afirmare, 
în întrecerile cu arcașii din celelal
te orașe ale țării.

T. BRADEȚEANU

La Mizil

UN STADION RENĂSCUT 
PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
— Pe urmele materialelor publicate —

Aproape tot gardul împrejmui
tor deteriorat, pista de atletism 
uzată și invadată de buruieni, ves
tiarele degradate, cu tavanele gău
rite și dușumelele putrezite de 
ploaie — iată imaginea stadionu
lui Progresul din Mizil, reprodusă 
în coloanele ziarului nostru. Așa 
arăta baza sportivă menționată la 
sfîrșitul anului 1973. Acum insă...

— Mărturisesc, ne spunea zilele 
trecute tov. Mihai Pirosca, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S.-Mizil, 
că ziarul ne-a ajutat in momentul 
cel. mai dificil ca să schimbăm 
înfățișarea jalnică a stadionului 
nostru, tn urma semnalului critic 
respectiv, organele de resort ne-au 
pus la dispoziție materialele strict 
necesare începerii lucrărilor de re- 
amenajare. Pe parcurs, restul ma
terialelor au fost procurate cu fon
duri provenite din cotizațiile mem
brilor asociațiilor sportive și cu 
cei peste 15 000 lei încasați pe 
fierul vechi strins de elevi și ti
neri muncitori in cadrul unor ac
țiuni voluntare.

Am aflat apoi că din toamna 
anului trecut munca patriotică nu 
a mai încetat la stadion. Cele 
patru cabine au fost rezidite cu 
cărămidă luată de la demolarea 
băii populare, li s-a înălțat aco
perișul, au fost dotate cu instala
ții sanitare și racordate la rețe
lele electrică și de încălzire cen
trală. Toată manopera a fost efec
tuată în timpul liber de meseriași 
ai întreprinderilor mecanice și Re
laxa, ai cooperației meșteșugărești 
și de consum locale, ai S.G.C.L. 
și C.A.P. In prezent se confecțio
nează de către tîmplari, iubitori ai 
sportului din localitate, ușile și 

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂

ferestrele de la vestiare. înarmați 
cu sape, tîrnăcoape și lopeți, elevi 
de la Liceul și școlile generale 
din oraș au săpat canalul conduc
tei de apă pentru întreținerea ga
zonului. Pista de atletism a fost 
nivelată, iar pentru recondiționa- 
rea ei s-au adus, deocamdată, 60 
tone de zgură. In locul gardului 
din seîndură s-a ridicat altul din 
prefabricate, în ziua vizitei noas
tre oameni de diverse vîrste de la 
Consiliul popular orășenesc „plan- 
tînd" ultimii stîlpi din beton. Prin
tre cei care nu mai pridideau 
montînd plăcile la ultimii metri 
de gard, l-am întâlnit și pe tov. 
Ghcorghe Sturz, tehnician la bi
roul de sistematizare al Consiliu
lui popular, care ne-a informat că 
pînă acum s-au depus la reame- 
najarea stadionului mii de ore de 
muncă patriotică, evaluate la peste 
250 000 lei.

...Priveam împreună cu prima
rul orașului, tov. Mielu Codescu, 
peisajul înnoit al stadionului.

— Intenționăm, ne-a explicat 
dinsul, să construim din țeava ve
che pe care, după cum puteți ve
dea, am și adus-o la teren, o tri
bună metalică cu o capacitate de 
circa 1200—1300 locuri. In partea 
opusă, pe movila aceea de pămint, 
vom amenaja citeva rinduri de 
locuri taluzate pentru spectatorii 
de la tribuna a doua. Mai avem 
și alte proiecte sportive, inițiate 
de cetățeni ai urbei noastre, care 
consideră că nu mimai primăria 
trebuie să se ocupe de treburile 
edilitare.

Traian IOANIȚESCU

„In mediul rural, organizațiile U.T.C., cu sprijinul conduce
rilor unităților agricole ți consiliilor populare, vor extinde și per
manentiza pe sate, comune, grupe de comune concursuri, între
ceri care să desemneze pe cel mai bun sportiv la diferite ramuri 
ți probe, festivaluri, serbări ți duminici cultural-sportive".

(Din Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației Fizice și sportului).

Sportul tn mediul rural ? Este 
wn capitol despre care în județul 
Buzău, nu cu mulți ani In urmă, 
ee putea spune destul de puțin. 
In aceste zile, reporterul care se 
interesează de activitatea sportivă 
din comunele și satele județului își 
poate nota multe, chiar foarte 
multe.

Mai întîi, trebuie arătat că. în 
Județul Buzău există asociații 
sportive in toate comunele (83 la 
număr). Și, astfel, s-a ajuns ca 
in prezent, 53 echipe de fotbal și 
10 de handbal (băieți și fete) 
să fie angrenate In campionate 
județene sau de calificare. Un

mare accent s-a pus pe amenaja
rea de terenuri sportive. Astfel, 
în prezent, la Poșta Cilnău, Zi
duri, Săhăteni. Nehoiu, Berea, 
Țintești, Vernești și alte așezări 
rurale din județ se pot vedea a- 
menajări sportive frumoase, bine 
întreținute, unele chiar împrej
muite și gazonate. Pretutindeni, 
totul a fost realizat de către or
ganizațiile U.T.C, cu sprijinul larg 
al conducerilor unităților agricole, 
consiliilor populare, deputațiior și 
cetățenilor, prin valorificarea re
surselor locale La Blăjani, de 
pildă, s-a făcut ceva aproape de 
necrezut Deoarece în această zo

Cărfi noi

METODICĂ Șl FOTBAL

pentru dazvoterea 
caft'tățitor motrice 

te fotbaliști

Bibliografia lucrărilor privind 
metodica și teoria jocurilor s-a 
îmbogățit recent, prin strădani
ile Editurii sport-turism, cu 
încă un volum, semnat de 
prof. dr. Leon Teodorescu jt 
intitulat ..Probleme de teorie 
și metodică în jocurile spor
tive". Avînd la bază numeroase 
observații proprii, precum și 
ale altor specialiști recunoscuți, 
lucrarea se adresează atît vi
itorilor antrenori și profesori, 
cit și celor care se află in ac
tivitate, deoarece pune în dis
cuție probleme noi — evident 
fără a le putea epuiza — din 
acest dificil domeniu al in
struirii sportivilor, pentru a- 
tingerea cotelor înaltei perfor
manțe. (Em. F.)

O nouă lucrare de speciali
tate, destinată în primul rind 
tehnicienilor din fotbal, a apă
rut recent sub îngrijirea E- 
diturii sport-turism. Cartea 
lui Dumitru Gîrleanu. intitula
tă „Lecții pentru dezvoltarea 
calităților motrice la fotbaliști", 
oferă antrenorilor care activea
ză la toate eșaloanele de pre
gătire — copii, juniori și se
niori — un material didactic 
bine selecționat, cu un bogat 
conținut metodic, axat pe ac
tualitate. Remarcabilă ni se 
pare străduința autorului de a 
prezenta cele 190 de lecții, 
privind dezvoltarea calităților 
motrice, intr-o succesiune logi
că, ceea ce-i conferă lucrării, 
în ansamblul său, un caracter 
de o deosebită utilitate practi
că. (M. I.)

Pag.a2a Sportul a

nă nu există suprafață dreaptă, 
s-au... săpat terenuri de sport 
(fotbal și handbal) Intr-un deal. 
Suprafețele de joc sînt împrej
muite, iar pină la cabine a fost 
adusă și apă curentă. La Mînză- 
lești, comună la poalele Penteleu- 
lui, lingă Bisoca, unde de ase
menea nu există suprafață dreap
tă, s-au făcut terenuri prin nive
lare. In afara activităților obișnui
te, aici, o dată pe an, asociația 
sportivă a comunei (președinte — 
Radu Stan) organizează un festi
val sportiv. Sînt invitați circa 100 
de tineri și vîrstnici din cîteva 
comune și din orașul Buzău, cu 
care cei localnici se întrec la fot
bal, volei și atletism. Participan- 
ții, în vîrstă de la 5 la 40 de ani. 
In același timp, au loc jocuri 
distractive și programe artistice. 
Ziduri... O comună cu terenuri 
sportive în toate cele 4 sate ale 
sale. Printre altele, aici este în
drăgit ciclismul. Sute de tineri și 
adulți participă, periodic, la dife
rite concursuri și excursii ciclo
turistice.

Cu o astfel de activitate spor
tivă în mediul rural, nu este de 
mirare că în comunele și satele 
județului s-au format mulți in
structori sportivi voluntari (în 
prezent activează 155), zeci de ar
bitri (unii au devenit chiar arbi
tri divizionari), că în multe că
mine culturale — cele din Stîlpu, 
Puiești, Vintilă Vodă ș.a. — există 
săli pfectate practicării diferitelor 
discipline. Sportul a devenit o 
realitate pregnantă în viața sate
lor buzoiene

• FESTIVALUL SPORTULUI CO
OPERATIST, inițiat de A. S. Vo
ința Ploiești, a reunit aproape 
300 de tineri in cadrul unor viu 
disputate concursuri de handbal, 
gimnastică, box, scrimă, na/ono- 
dele si minifotbal. • UN REU$IT 
CONCURS DE ORIENTARE TU
RISTICĂ s-a desfășurat în orașul 
Caransebeș, cu participarea a 
numeroși elevi și eleve din șco
lile și liceele orașului. Victoria 
a revenit echipelor Liceului pe
dagogic (la feto) și Liceului nr. 1 
(la băieți), a PARCUL SPORTIV 
DINAMO BRAȘOV S-A ÎMBOGĂ
ȚIT cu încă 4 noi terenuri de te
nis, amenajate după ultimele ce
rințe tehnice. In prezent clubul 
dinamoviștilor brașoveni dispune 
de 8 terenuri, dintre care unul 
dotat cu instalație pentru noctur
nă. a „CUPA POȘTAȘILOR", LA 
CICLOTURISM, intrată în tradiția 
concursurilor populare din jud. 
Dîmbovița, a angrenat la actu
ala ediție numeroși practicanți oi 
sportului cu pedale. învingătorul : 
Vasile Nițoi do la Oficiul poș
tal nr. 1 Tirgoviște. Celui mai 
tînăr concurent, Stelicâ Lungu, 
precum și celui maî vîrstnic par
ticipant, Ion Coman, li s-au acor
dat diplome. Pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de Oficiul 
Pucioasa. j* PESTE 300 DE 
TINERI, membri ai asociației spor
tive „Hîrtia" din Piatra Neamț, 
și-au disputat întiietatea în con
cursuri de popice, șah și tenis 
de masă. Trofeele puse în ioc 
au fost cucerite de Vasile Chî-

s.
riac (popice). Constantin Burcu- 
leț (șah) și Constantin Scorup- 
ski (tenis de masă). • ȚĂRANI 
COOPERATORI DIN SABED, jude
țul Mureș, au primit, în cadrul 
unor atractive întreceri de popice, 
tenis de masă și șah, replica ti
nerilor muncitori aparținind aso
ciației sportive „Electromureș" din 
Tg. Mureș. Asemenea întreceri 
sportive prietenești au loc în fie
care an, tur-retur. MEMBRII E- 
CHIPAJULUI SALVAMONT SIBIU 
Șl IUBITORII DE DRUMEȚII au 
transportat mari cantități de ma
teriale necesare refacerii refugiu
lui de sub virful Cîndelul, pentru 
asigurarea securității traficului tu
ristic. • „CROSUL VICTORIEI", 
orqanizat de Comitetul orășenesc 
U.T.C. Miercurea Ciuc în cola
borare cu C.J.E.F.S. Harghita, a 
atras la startul diferitelor probe 
peste 2 000 de participant?. Lau- 
reații : cat. pînă la 14 ani — Csil- 
la Petres și Tiberiu Babotâ, 15—16 
ani — Maria Csiszer sî Ambruș 
Konrad, 17—19 ani — Vilma Balint 
și Istvan Kadar. a NOUL COM
PLEX SPORTIV „MILCOVUL* DIN 
FOCȘANI, dat săptămîna trecută 
în folosință, are o capacitate de 
15 000 de locuri și este compus 
din terenuri de fotbal, tenis, hand 
bal, volei, o pistă de atletism,
o sală de atletism și una de
lupte.

Corespondenți : FI. Albu, N.
Magda, C. Gruia, M. Avanu, R.
Toma, 1. Păuș, 1. lonescu, V.
PașcanUj, V. Mcnoliu.
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TITU FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. Un dis
tih pentru Nadia Comăneci, cîștigătoare 
a patru medalii de aur la C.E. de gim
nastică :

scorul Dembrovschl (min. 26), a egalat 
Ceapkovici (min 51) și a înscris golul 
victorios Dobrin (min. 52).

OPREA MOȚATEANU, POIANA MARE. 
Nu sînteți primul care ridicați problema 
rejucărli meciurilor în care s-au comis 
greșeli de arbitraj. Gîndiți-vă, însă, că, 
dacă s-ar adopta o asemenea măsură, 
n-ar mai rămîne nici un meci necontestat. 
Pentru conducătorii de echipe și pentru 
suporteri, arbitrul e totdeauna vinovat 
dacă n a cîștigat echipa favorită.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Evident, tur
neul de la Dallas — fără Connors, Năs- 
tase, Newcombe și alți jucători de prim

Avem dovada cea mai clară. 
Că Nadia e o ...comoară.

De acord I Mi-aș permite să închin șl 
eu un catren micuței marii campioane : 
Mămica ei s-a bucuiat :
La 13 ani, campioană I
Și cînd s-a-ntors, cu drag i-a dat, 
Ca-ntotdeauna : o... bomboană I

VASILE IRIMIA, IAȘI. Din 1966 - afir
mați dv. — nu s-a mai transmis la tele
viziune nici un meci în deplasare al Po
litehnicii lași. N-aveți destule emoții cu 
jocurile pe care Politehnica le joacă 
acasă ? Vreți să vă crească tensiunea, 
urmărind și ratările înaintașilor ieșeni 
în partidele din deplasare ? Noi, oricum, 
cm scris. Televiziunea va decide.

TUDOR VRABIE, BUCUREȘTI. In preli- 
minoriile C. E. din 1971 : România — 
Cehoslovacia 2—1, la București. A deschis

plan — a devenit un turneu ca oricare 
altul, dar aducător al unui titlu de... 
„campion mondial" indoor.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Lui Dudu 
Georgescu, realizatorul a două goluri în 
meciul cu Danemarca și candidat la 
„Gheata de aur" 4

Mult succes in clasament 
Pentru „gheata minunată". 
Care in acest moment 
E aproape... încălțată I

DAN CREȚAN, TG. JIU. Țineți pumnii 
strînși pentru Dudu ? Eu unul nici nu 
mai pot să-i deschid.

VALER GHEORGHE. In mod automat, 
orice jucător care a primit trei cartonașe 
galbene, consemnate in foile de arbitraj, 
este suspendat pe o etapă. In cazurile 
amintite de dv., jucătorii aveau două 
cartonașe, și nu trei (există și „carto
nașe" neomologate de Comisia de dis
ciplină, cum ar fi cele primite la înlo
cuirea jucătorilor în alt loc decît la mij
locul terenului, greșeală care se pedep
sește de către arbitru, dar nu se ...nu
mără de către această comisie).

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. Scri
soarea dv. ne-a parvenit tîrziu, după con
sumarea etapei a... 27-a. Catrenele dv. 
și-au pierdut, deci, actualitatea.

GHEORGHE BURETEA, PITEȘTI. Efec- 
tuînd o etapă de suspendare, la primi
rea unui cartonaș roșu, jucătorul res
pectiv se poate considera un... norocos : 
I se anulează cartonașele primite pînă 
atunci și numărătoarea lor reîncepe.

Ilustrații : N. CLAUDIU



La „Locomotiva44 București

CONDIȚII OPTIME PENTRU
0 ACTIVITATE SUSȚINUTĂ

Pe proiectantul Mihai Bărbulescu 
l-am cunoscut cu prilejul unei între
ceri de cros, organizată în cadrul ac
tualei ediții a „Cupei tineretului" de 
asociația Locomotiva din 
unde s-a numărat printre 
alături de lăcătușii Ștefan Cristescu, 
Mihai Brăjilă și muncitoarele Maria 
Mihăilescu șt Viorica Popa. „în ca
drul asociației noastre se desfășoară, 
după părerea mea. o intensă activi
tate — ne-a spus cu acest prilej Mi
hai Bărbulescu — sportul bucurin- 
du-se de o largă audientă".

Am încercat să aflăm amănunte 
suplimentare de la secretarul asocia
ției, Mircea Cimpeanu care ne-a răs
puns cu amabilitate : „Fie la Parcul 
Copilului, fie la baza proprie, se des
fășoară in prezent, dtlpă o strictă 
planificare, etapele de masă ale „Cu
pei tineretului", atletismul, popicele și 
tenisul de cimp fiind disciplinele 
care au polarizat deocamdată aten
ția, reunind la start mai mult de ju
mătate din numărul membrilor aso
ciației. Urmează ca săptămina viitoare 
să demareze întrecerile handbaliștilor 
și să continue cele atletice și de po
pice. In plus, trebuie să adaug că 
există o bună conlucrare cu organi
zațiile U.T.C., în special cu cele de la 
M.T.Tc., IPtANA și IPCF".

Am fost prezenți la cîteva dintre 
aceste întreceri. La Parcul Copilului 
s-au desfășurat probele de 100 m și 
1500 m. Multă animație, dispute 
dîrze. Primii clasați — lăcătușii Va- 
sile Boiniccanu, Romeo Crcțulescu, 
Mihai Biro, tîmplarul Iosif Herlo și 
inginerii Pompiliu Suciu și Dan Ni- 
țescu. La arena de popice se lansează 
bilă după bilă. In luptă pentru întîie- 
tate se află 12 echipe. Deocamdată, 
cei de la I.I.C.M. s-au evidențiat prin 
precizie și omogenitate. 120 de tineri 
și tinere participă la concursul de 
tenis de cimp. Reținem cu această 
ocazie numele proiectantelor Marilena 
Bălănescu, Anelise Gali, Lucia Ro
man, ale laboranților Constantin Vin- 
tilescu și Ion Nedelea.

Capitală, 
fruntași,

Discutăm cu Mihai Brățilă, 
ponsabil cu activitatea sportivă 
cadrul comitetului U.T.C. de

res
in 

--------  ------------- la 
M.T.Tc., el _ însuși unul dintre parti
cipanta activi la acțiunile organizate 
de asociația Locomotiva : „Ne stră
duim să mobilizăm tinerii din orga
nizația noastră la diversele competiții, 
nu pentru a ne îndeplini numai obli
gațiile ce ne revin in această direc
ție, ol și eonștienți de faptul că spor
tul, exercițiile fizice, acționează cu 
eficiență atît pe planul întăririi capa-

START BUN IN CEA MAI AMPLĂ

între-unor

orientare 
avut loc 
Pădurea 
la care

tinerl- 
naveta

tinere- 
Secre-

abia 
sediul

sec- 
din cadrul 

județean

COMPETIȚIE SPORTIVĂ DE MASĂ
„Cupa tineretului» — ediția de vară — a luat 

startul, după cum se știe, ta 6 aprilie. în dorința 
de a vedea ce s-a Întreprins pînă acum In cadrul 
acestei mari ' ‘
dețe : Argeș,

acțiuni, ne-am deplasat în trei ju- 
Teleorman *•-•-■**

Sil pornit
...în județul ARGEȘ, 

în întreprinderi și In
stituții, în școli sau 
cooperative meșteșu
gărești, în mediul ru
ral, întrecerile din 
prima etapă sînt în 
toț, observîndu-se tot

S
-au scurs cinci săptămini de la startul 
oficial in competițiile de masă. Cea mai 
cuprinzătoare dintre acestea, „Cupa ti
neretului" — aflată la a doua ediție de 
vară — polarizează in această perioadă 
atenția organelor și organizațiilor cu atri

buții in domeniul sportului.
Avînd în față învățămintele trase din expe

riența anului trecut și suficient timp pentru declan
șarea acțiunilor in noua ediție de vară, majori-

cității organismului, cit și pe cel al 
educației".

Asociația sportivă Locomotiva se 
impune, așadar, in rîndul celor exis
tente în Sectorul 8 al Capitalei, prin- 
tr-o atentă preocupare privind mate
rializarea în cît mai bune condiții a 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului. Star
tul bun în „Cupa tineretului" consti
tuie și el un exemplu.

Emanuel FANTANEANU

• La Brăila, Stadionul municipal de atletism este deschis in aceste zile, de dimineața 
pinâ seara, numeioaselor intieceri programate in cadrul „Cupei tineretului". Săptămina aceasta 
el a fost animat de participanții Ia competiție din școlile generale 1, 3, 8 și 23. Astăzi și miine 
elevii brâiieni susțin meciuri «le fotbal și handbal interșcoli.

• Au început întrecerile de atletism, fotbal, handbal șî volei în cadrul asociației Pro
gresul Brăila.

• Și in orașul Fâurei „Cupa tineretului** se află în actualitate, 
liceu au luat parte la concutsuri dc atletism și meciuri de fotbal

C.F.R. s-au întrecut la volei.

comuna lorica ou fost organizate întreceri de atletism, 
numeroasă a sătenilor.

I.R.T.A. ți
• In 

participare

Iubitorii sportului 
interclose, iar cei

volei fi handbal,

și Galafi.

cu dreptul...
osebită efervescență, 
ceea ce nu-i de mira
re, dat fiind importan
ța pe care o acordă 
„Cupei tineretului" 
Inspectoratul școlar 
județean.

Foarte bun începu-

de 
de

la 
la

cu o

de tineri din secțiile T.C. 5, Revizie de vogoone și Depoul de locomotive ale 
asociației C.F.R. Arad sînt angrenați in competiția fotbalistică iar constructorii de vagoane au 
dat startul meciurilor de popice ți fotbal, la care s-au insei is cite 32 de echipe.

• Duminica a ovut loc, in cadiul acțiunii „Primăvara arădeană*, un mare cro$ Io care 
au participat 2 400 de tineri.

• Prezențe numeroase la competițiile organizate de Voința lași: 300 de popicari, 400 
de trăgători, mu Iți iubitori ai probelor atletice, echipe de volei și handbal.

• In liceele ieșene nr. ! y 8 competițiile ou cuprins toate probele prevăzute în pro
gramul „Cupei tineretului", urmînd să se dispute doar finalele pe școolă. Do asemenea, 
intrucît se apropie sesiunea de examene, studenții au încheiat faza pe institute.

• La Intrepiindetea de reparat material rulant din Pașcani sînt în toi întrecerile de 
fotbal, popice, volei și atletism, iar in comunele ieșene Prisâcani și Dagița cele de trîntă, 
fotbal, velei, oină și atletism.

• 260

Raid anchetă în județele
Argeș, Teleorman și Galați

brică), r 
le din Crîngeni 
Matei - ’ / 
țoape (prof, ion 
tu), Șc. gen. nr. 
lexandria (prof.

Școlile genera- 
(prof.
Vîr- 
Bra- 

1 A-
Nic.

Nedelea),

tatea asociațiilor sportive din întreprinderi, instituții 
ți școli au trecut la organizarea unor activități ce 
se bucură de largă participare. Este ți firesc, în- 
trucit prima fază a popularei competiții se des
fășoară la nivelul unităților de bază : secție, ate
lier, clasă etc. In virtutea acestui considerent, faza 
intîi a competiției trebuie să constituie esența 
preocupărilor tuturor factorilor cu răspunderi, lată 
de ce găsim util să vedem cum se desfășoară faza 
de masă a celei mai mari competiții a tineretului...

odată Inițiative orga
nizatorice demne de 
toată lauda. La în
treprinderea textilă 
Pitești (A. S. Textilis- 
tul) campionatele pe 
asociație la fotbal, po
pice, tenis ș.a. sînt în 
plină desfășurare, ca 
și la Argeșeana, unde 
în întreceri 6înt an
grenate multe femei. 
Remarcabil startul la 
A. S. Voința (frumoa
sa bază sportivă pro
prie, devenită gazdă a 
întrecerilor, poate fi 
asemuită uneori cu un 
furnicar), A. S. Fores- 
ta " ...........
A.
C. _ ,. .
nerii și tinerele din a- 
ceste mari unități in
dustriale și din coope
rația meșteșugărească 
sînt angrenați în com
petiții ‘ 
cîmp, 
volei, 
școli se constată o

(C.P.L. Pitești), 
S. Muscelul (ARO 
Lung Muscel). Ti-

de tenis de 
fotbal, popice, 

handbal ș.a. în 
de-

tul șl în mediul rural. 
Albești, Oarja, “ 
Uda, Morărcști, 
Poienari, Receaj 
dea, Topoloveni 
sînt numai clteva 
comunele în care 
trecerile pentru prima 
fază a popularei com
petiții sînt pe prim 
plan. Iar sătenii do
vedesc, din nou, că au 
îndrăgit exercițiile fi
zice și sportul. „In u- 
nele unități industriale 
însă — ne spunea tov. 
Gh. Crețu, prim-vlce- 
președinte al C.J.E.F.S. 
Argeș — lucrurile nu 
stau prea bine. O co
laborare strinsă între 
asociația sportivă, or
ganizația U.T.C. și co
mitetul sindicatului ar 
duce la impulsionarea 
activității sportive de 
masă, a „Cupei tine
retului" fn specia], la 
cîștigarea de noi a- 
depți al sportului".

Bradu, 
Corbi, 

, Ve-

din 
în-

Cușmlr), Liceul indus
trial chimie (prof. Nic. 
Mohanu). Din păcate, 
se sesizează însă un 
început slab la asoci
ații sportive ca „Auto- 
matica“ șl „Uleiul", a-

parținînd 
prinderi.

Surpriza 
cînd, 1 
C.J.E.F.S. Teleorman, 
ne interesăm de pri
mele rezultate înregis
trate în „Cupa 
tulul" la sate. _____
tarul C.J.E.F.S. (Iulian 
Stancu) șl șeful 
ției sport 
comitetului
U.T.C. Teleorman (To
ma Gh. Vrinceanu) ne 
anunță c& întrecerile 
ediției de vară n-au 
început încă, deoarece 
„după calendar4* aceas
ta se va întîmpla... la 
27 iulie/ ~ 
moment, 
loc din 
duminici 
Live.

Sigur, 
tlvitatea în cadrul „Cu
pei tineretului" nu 
este încă la nivelul 
cerințelor, după 5 săp- 
tămîni de la start, 
poate fi într-un fel 
sau altul explicat, dar 
că cel însărcinați să 
organizeze întrecerile 
nici nu știu de începu
tul ediției de vară este 
pur și simplu de ne
înțeles.

i vine 
la

Pentru un 
în comune au 
cînd în cînd 
cultural-spor-

faptul că ac-

40 000 dc participiului in prima tazd

DC necrezut!
Evident, întrecerile 

din cadrul ediției de 
vară a „Cupei tinere
tului* au început șl în 
județul TELEORMAN. 
Am aflat aici de fru
moase acțiuni inițiate 
de către A. S. Ener
gia Islaz și A. S. Rul
mentul — ambele din 
Alexandria, A. S. Pe
trolul (Schela Videle), 
A. S. Chimistul și 
C.I.C. — din Tr. Mă
gurele, A. S. Textila 
— Roșiori de Vede, în

cadrul cărora au loc 
micro-campionate, ti
nere și tineri joacă 
handbal, tenis de 
cîmp, fotbal, popice, 
se organizează în
treceri la atletism, 
trintă, ciclism, orien
tare turistică ș.a. De 
asemenea, vești bune 
din sectorul școlar. 
Merită menționate
pentru felul în care au 
început populara com
petiție Liceul din Sal
cia (prof. Iulian Do-

în județul GALAȚI, 
start 
Pînă 
întrecerile 
competiții au fost an
grenați peste 40 ooo de 
iubitori al sportului.
După cum aflăm de la 

C.J.E.F.S. Galați, suc
cesele se datorcsc alît 
măsurilor organizato
rice luate în strînsă 
colaborare cu toți fac
torii cu atribuții, 
și unor valoroase ini
țiative locale. A 
organizată instruirea 
tuturor președinților 
de asociații sportive 
din întreprinderi, școli 
și din mediul sătesc, 
a cadrelor șl activiști
lor voluntari pe ra
muri de sport, la Ga
lați, Tecuci și pe cen
tre de comune.

Printre inițiativele 
care e-au bucurat de 
un mare succes se nu
mără : 
trîntă, desfășurat 
Grupul 
pe clase, 
prins peste 8 000 de e- 
levi, în prezent 
f&șurlndu-se faza 
terclase: 
sportivă organizată în 
comuna

de
in

bun augur, 
prezent în 

popularei

particlparea 
care fac

cît

fost

concursul de 
la 

școlar C.S.G., 
care a cu-

des- 
in- 

duminica

Independența,

cu 
lor 
epre orașe și obiective 
industriale, a atras 
peste 300 de persoane; 
cursele cicliste ținute 
pe rutele Galați — 
Bujoru, Galați — Fol- 
tești și retur, la care 
au participat zeci de 
sportivi din asociațiile 
Constructorul, Ancora 
și din mai multe școli; 
concursul de 
turistică ce a 
de curind în 
Gîrboavele șl 
au luat parte echipe 
mixte din liceele mu
nicipiului Galați șl din 
județ.

In prezent se desfă
șoară ample întreceri 
în cadrul „Cupei ti
neretului" în munici
piul Galați (asociațiile 
sportive Constructorul, 
Ancora, “ ’'_
Grupul 
etc.), la Tecuci (Meta
lul, Flamura roșie, 
Grupul școlar agricol 
ș.a), în comunele In
dependența, Cudalbi, 
Tudor Vladlmirescu, 
LieșU ș.a.

Modesto FERRARINI 
V. T. MUREȘ

Constructorul, 
Metalosport, 

școlar C.S.G.

r 1
I TURISM

Vacanță, concedii, 
parcă, ~~~

LITORAL NON-STOP!
Invitații la sport, excursii, agrement 

neasemuit pitoresc, peisaje naturale des- 
edificii ale istoriei de ieri și de astăzi a pa- 
de mii de sportivi 
munților semeți, in 
pe Litoral.

turism... Locuri de un 
prinse, parcă, din cărțile de basm, mărețe 
triei. Ca toți ceilalți oameni ai muncii, sutele 
minunate colțuri de țară, poposind la cabanele 
stațiuni de odihnă și balneoclimaterice, ori

e două zile, splendid și 
însorit în această lună a 
florilor, Litoralul 
ceput sezonul 
Asta înseamnă 

vestitele stațiuni de la 
Eforie Nord, Techirghiol, 
Sud, Costinești, Olimp, 
Jupiter, Venus, Cap Aurora, Saturn 
și Mangalia se vor îndrepta din 
nou sute de mii de turiști români 
și străini (peste 1 000 000 veniți a- 
nual prin O.N.T.). Pentru toți oas
peții s-au făcut pregătiri intense, 
o recentă conferință de presă' or
ganizată de conducerea Centrului 
de turism O.N.T. „Litoral'" oferin- 
du-ne posibilitatea de a consemna 
noutăți importante în domeniul 
modernizării tuturor stațiunilor, al 
creșterii capacităților de cazare și 
îmbunătățirii serviciilor, al progra
melor culturale, turistice și spor
tive etc.

Prima noutate, cea care de fapt 
ne-a dat o dimensiune mai exactă 
a dezvoltării și perspectivelor lito
ralului românesc, a f 
vestea atît de plăcută că 
au descoperit și poezia de 
mării, a perlelor turistice 
întind de la Năvodari 
Mangalia.

Așadar, din acest an 
vorbi despre un litoral non-stop 
(în lunile dc iarnă un mare număr 
de oameni ai muncii și-au petre
cut concediile în stațiunile de va
canță și tratament). Cu atît mai

Salba de lacuri a Lito
ralului oferă minunate 
posibilități pentru spor
turile nautice. Iată o fru
moasă imagine surprinsă 
pe lacul Siutghiol.

vor străbate toate aceste 
vilele moderne ale atîtor

D și-a în- 
estival. 

că spre 
Mamaia, 

Eforie 
Neptun,

de plăcută 
in frumosul 

Litoralului.

Soare, 
Momente 
recreare 
decor al
Să amintim luxurian
ta vegetație care-i va 
intimpinâ in acest an 
pe turiști. A început și 
plantatul a... 2.000.000 
flori de sezon !

fost insă 
i oamenii 

iarnă a 
care se 
pînă la

putem

mult în această perioadă 
mai—iunie) și, fără îndoială, 
„vîrfurile" sezonului (iulie—august) 
este de așteptat o afluență crescu
tă pe întregul litoral. Dar, toate 
stațiunile sînt pregătite, cum spu
neam, pentru o activitate non-stop, 
astfel încit sînt create condiții op
time și pentru „seriile" din sep
tembrie, octombrie...

Ne-am bucurat, desigur, să con
statăm că în acest an — parcă mai 
mult decît în cei anteriori — spor
tul semnează o prezență deosebită, 
complexă, în viața litoralului. Pen
tru oaspeții români și străini este 
asigurat un amplu program turis
tic cuprinzînd, în afara cunoscute
lor itinerare pe Valea Prahovei, 
Suceava. Delta Dunării etc., multe

(lunile 
fn

trasee premieră — Moldova
centrală, Pitești — Curtea de Ar
geș, Hidrocentrala de pe Lotru, 
zona Porților de Fier... Pentru nu
meroșii amatori de sport, organi
zatorii plăcutelor vacanțe pe lito
ral au pregătit o activitate mai 
bogată și mai diversă ca oricînd, 
care va fi găzduită de o remar
cabilă bază materială sportivă și 
de agrement: 41 de piscine (6 
acoperite), 57 de terenuri de tenis 
și volei (un mare număr au fost 
amenajate de curind la Cap Auro
ra, Venus și Saturn), de baschet, 
7 baze nautice cu o dotare cores
punzătoare, 30 de terenuri de mi
nigolf, 5 bowlinguri, teren de tir 
cu arcul, spații pentru echitațte 
etc.

Mai semnalăm o surpriză : da
rea in funcțiune in acest sezon a 
unei instalații de teleschi nautic 
(la Mamaia) cu o lungime a pistei 
de 1400 m, pe care se 
ge o viteză de pînă la 
Există și un program 
Îmbogățit, pe parcurs) 
numeroase competiții 
internaționale, cu

poate atin-
70 km/oră ! 
(care va fi 
cuprinzînd 

interne și 
__ __________ , participarea 
unor sportivi și echipe de certă 
valoare.. Dar, să nu uităm că în 
acest an sute de mii de oameni 
toate vîrstele vor înota zilnic 
apa mării, sub soarele generos al 
litoralului...

Dan GÂRLEȘTEANU

de 
in

I 
I 
I

Sportu^o^^^l



ACTUALITADIVIZIA A, RUNDA NR. 29

reprezen-

c
PE PRIMUL LOC

PO-

deschis scorul prin P. 
în min. 15. Mureșenii

ta la 8 iur 
dusă de o 
mani, avîn 
ghe Limo 
Francisc C

PUBLICUL TIMIȘOREAN

• GLORIA BISTRIȚA — MINERUL BA 
putat la Bistrița, intilnirea amicală dintre <1 
localitate și Minerul Baia Sprie. Partida a 
de 4—3 (4—1) in favoarea gazdelor. Au marca 
pentru Gloria, respectiv Ferenczi (3). (I. TU

Dumitru (echipament de culoare închisă) incearcă să stopeze un atac 
Moment din partida Steaua — Sportul studențesc disputată in tur.

al studenților, purtat de Chihaia.

TROFEUL PETSCHOVSCHI"

DINAMO—OLIMPIA 0—1 (0—0). 
Tartidă care a adus pe stadionul 
din Satu Mare un număr record 
de- spectatori peste 20 000 ! Liderul 
a resimțit șocul provocat de golul 
lui Iancn (min. 50), un gol rea
lizat din poziție dificilă și prin- 
tr-un șut trimis la „păianjen" și 
n-a mai replicat cu eficiența din 
alte purtide în deplasare, în care 
a fost condus. Și, cu toate că an
trenorul Nicușor îl trimite în te
ren pe Sălceanu, în dorința de a 
întări ofensiva, dinamoviștii nu 
realizează egalarea. Victorie meri
tată a Olimpiei. Pentru mîine e 
de așteptat lansarea ofensivei- 
revan.șâ a bucureștenilor.

Arbitrul partidei i C. SZILAGHI 
(Baia Mare).

UIIIMIA RM. VILCEA — A.S.A. 
TG. MUREȘ 1—3 (I—3). A fost 
un. joc frumos mai ales după pau
ză, chiar dacă cele patru goluri 
s-au inscris in primele 45 de mi
nute. Decisă în atac (cum proba
bil va fi și mîine !) echipa vîb- 
ceană a 
Ghcorghe, 
au. trecut însă peste șocul psiho
logic și, într-o jumătate de oră, 
s-au detașat prin golurile marcate 
in ordine da : Mureșan (min. 30 
și 42) și Hajnal (min. 45).

Arbitrul partidei : GH. 
POVICI (București).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
VKRStTATEA CRAJO VA
(0—0). Echipa de pe Someș 
cat întotdeauna bine meciurile cu 
Universitatea, indiferent de locul 
ocupat de cele două formații in 
clasament. In toamnă, la Craiova, 
după ce a stăvilit iureșul oltean 
din primul sfert de oră, C.F.R.-ui 
și-a... revenit, a deschis scorul 
prin Adam, și, deși egalată, a reu
șit să ciștige unul din punctele 
puse in joc. Și mîine clujenii pox 
obține un rezultat favorabil. Pen
tru că : 1. evoluează pe teren pro
priu ; 2. Universitatea nu se mai 
află in forma din campionatele 
trecute.

Arbitrul partidei : T.
(Sibiu).

STEAGUL ROȘU — JIUL 0—0. 
O partidă viu disputată, de mare 
angajament. Brașovenii și-au or
ganizat foarte bine apărarea (cu 
l’escaru „libero"), marcindu-1 strict 
pe- Roznai (rol îndeplinit de Mihă- 
ilescu). Așa se face că, deși Jiul 
a obținut dominarea teritorială, 
n-a putut fructifica nici una din
tre situațiile pe care i le-a oferit 
această superioritate. Gazdele au 
greșit neincercînd aproape deloc 
poarta de la distanță. Nu trebuia 
omis, de asemenea, că din teren 
a lipsit „dispecerul" Jiului, Mul- 
țeaeu.

Arbitrul partidei : A. MUNICH 
(București).

UNI-
1—1 

a ju-

ANDREI

F.C.M. REȘIȚA — F.C. ARGEȘ 
1—1 țt—0). Un meci care a- onorat 
echipa reșițeană și pe antrenorul 
ei Reinhardt, prin maniera mo
dernă in care au acționat purtăto
rii tricourilor „roș-negru“. Oas
peții au dominat cu inteligență, 
au înscris, un gol spectaeulos prin 
Atodiresei (min. 25) și n-a lipsit 
mult ca scorul să fie mai consis
tent. Egalarea piteșteană a venit 
destul de greu (Jercan — min. 79, 
din lovitură liberă). Deși reșițenii 
au avut prestații mai slabe in a- 
cest sezon,, avantajul terenului îi 
indică favoriți, mai ales că F.C.M. 
Reșița mai aspiră la unul din locu
rile care- răsplătește pe ocupantă 
cu o participare in Cupa U.E.F.A.

Arbitrul partidei : C. MANUȘA- 
RIDE (București).

F.C. GALAȚI — „U“ CLUJ-NA- 
PW A 0—1 (0—0). A fost, totuși» 
un meci echilibrat, in care „lan
terna’* a stăpînit multă 
locul terenului și a 
periculos. Gazdele au 
să înscrie în min. 56 
în urma unei centrări 
a lui Batacliu. Din acest moment 
partida a căpătat, din nefericire, 
alte dimensiuni, avînd un „final 
fierbinte și un epilog neplăcut". 
Să sperăm că miine disputa va ii 
sportivă, frumoasă, în pofida zo
nei retrogradării în care se află 
ambele formații.

Arbitrul partidei : FR. COLOȘI 
(București).

SPORTUL STUHENȚESC — 
STEAUA 3—2- (1—1). Jucătorii mi
litari au luat conducerea prin go-

vreme mij- 
contraatacat 
reușit insă 
prin Coca, 

foarte bune

Sportul studențesc disputată in tur.

Iul lui Dumitru (min. 21). au fost 
egalați (min. 33 — Rădulescu,
splendidă transformare a unei lo
vituri libere), au marcat din nou 
(Năstase — min. 55) și se părea 
că vor obține victoria, ei fiind a- 
proape tot timpul la cîrma jocului. 
Dar... lovitură de teatru in finalul 
disputei ! Tănăsescu (min. 84) și
M. Sandu (min. 85) au realizat
două goluri neașteptate, iar echipa 
lor o victorie nesperată pe terenul 
Stelei! ” _‘
revanșa miine, în 
frumoase confruntări 
trecută ?

Arbitrul partidei : 
CEANU (București).

Va reuși Steaua să-și ia 
returul acelei 

din toamna

toral a trebuit să treacă însă prin 
mari emoții în min. 49, cind Sîmi- 
onaș era gata-gata să înscrie. Ul
timele 20 de minute vor fi insă 
decisive și dobrogenii obțin vic
toria la un scor la care nu mai 
visau parcă nici ei. Primul a mar
cat Mărculescu, în min. 72, apoi 
Iovănescu a transformat un pe
nalty (min. 74), pentru ca Tănase 
să stabilească scorul final în 
min. 84.

Arbitrul partidei : L RUS (Tg. 
Mureș).

N. PETRI-

TIMIȘOA- 
alte ocazii, 
avut mult»

care au

U.T.A. — 0POLI“ 
RA 0—0. Ca și în
acest derby atractiv a 
momente de „suspense' 
perpelit inimoasa galerie studen
țească. Bojin, Lața, Surdan, Dașcu 
s-au jucat eu ocaziile de gol. Me
hedinții avea sâ rateze o lovitură 
de la 11 ra (min. 33). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost portarul 
arădenilor — Iorgulescu — care 
a făcut adevărate „minuni*4. Am
bele formații se pare că sînt ho- 
tărîte să infirme mîine slabele lor 
evoluții din ultima vreme.

Arbitrul partidei : V. IACOB 
(Oradea).

POLITEHNICA IAȘI — F. C. 
CONSTANȚA 0—3 (0—0). După o 
primă repriză nulă din toate punc
tele de vedfere, constănțenii sprin- 
tează după pauză cu efect pe ta
bela de marcaj. Echipa de pe li

CREȘTE SOLICITAREA COMPETIȚIONALA,
CRESC EXIGENȚELE PREGĂTIRII

S-a vei bit mult, în ultimii ani, despre așa-numita 
necesitate obiectivă a ritmicității activității conipeti- 
ționale la nivelul performanței fotbalistice ; despre 
realizarea unui calendar competițional, în măsură să 
satisfacă în cele mai bune condiții și în primul rînd 
interesele majore de reprezentare a soccerului româ
nesc 
nevoile 
pe plan 
aceasta, 
la o cit 
unic și 
fotbalului nostru și-a găsit mereu, din diverse cauze, 
o rezolvare parțială, datorită cărui fapt și rezultatele 
nu au fost, integral, cele așteptate.

Anul acesta, pentru prima oară după multe încer
cări nereușite, ideea realizării unui 
să asigure prin echilibru, ritmicitate 
a solicitărilor, îndeplinirea unor 
mari sarcini de performanță s-a 
bucurat de o atenție ce merită 
evidențiată. Este, fără îndoială, 
meritul F.R.F., al organelor sale 
specializate — Colegiul 
antrenorilor și sectorul 
tema (donate — care au 
cadrane» armonioasă și

în arena internațională, fără a neglija totuși 
reale ale cluburilor și dorința lor de afirmare 
național. In practica lucrurilor însă problema 
a concentrării eforturilor pentru a se ajunge 
mai bună sincronizare — în cadrul unui plan 
viabil — a ansamblului de obligații ce revin

calendar capabil 
și progresivitate

și generînd o motivație în plus pentru mo- 
rezervelor de energie ; 4. reducerea la mi-

Pe teme actuale
central al 
relații in- 
urmărit cu 
eficientă, i

i perseverență în- 
în perspectivă, a 

tuturor obligațiilor competiționale din acest sezon, 
Intr-un program de activitate fără precedent, s-ar 
putea spune, ca volum, complexitate și densitate.

Subliniind un astfel de aspect caracteristic al pro
blemei în discuție, considerăm interesant de remar
cat și cu acest prilej care au fost de fapt premisele 
în orientarea și elaborarea actualului calendar com
petițional, aflat in prezent, ca desfășurare, în preajma 
ceiei mai înalte cote de inleres și intensitate.

,Jn alcătuirea programului activității fotbalistice 
din acest an — precizează prof. N. Petrescu, pre
ședintele Colegiului central al antrenorilor — am 
(inul seama de o serie de imperative pe care le re
clamă. indiscutabil, ideea tie performanță. Printre 
aceste» aș- include : 1. realizarea .unui număr de 69—70 
meciuri pentru echipele șii jucătorii noștri fruntași, 
tinind seama de condiția atingerii unui nivel fistic 
superior și a linei rezistențe competiționale. cores
punzătoare cerințelor pe plan european și mondial ; 
2. creșterea capacității de efort specific pe toată 
durata unei intilniri, pe calea combinării judicioase a 
jocurilor oficiale și de pregătire eu antrenamentul 
propriu-zis ; 3. intercalarea unor partide de campio
nat in cursul săpiămimi pentru stimularea organis
mului Ia efort, la disciplină și coeziune de echipă, 
sniza jocului sensibilizînd mai mult receptivitatea ju-

cătorilor 
bilizarea 
nimum posibil a stagiului de pregătire a jucătorilor 
din loturile reprezentative, pe timpul convocării lor 
in vederea susținerii unor intilniri inter-țări ; 5. asi
gurarea unei intensități de jocuri și a unei progresi- 
vilăți, ca dificultate, in programarea partidelor inter
naționale, în așa fel incit forma jucătorilor să cores
pundă solicitărilor reale ale fiecărui examen inter-țări 
in parte".

Și acum, în citeva cuvinte, să vedem în ce constă 
efectul practic al acestor măsuri care, în ansamblul 
lor, au urmărit mai mult ca oricind o bună ritmici
tate competițională și, pe această bază, o redimen- 
sionare calitativă a pregătirii fotbalistice. Referin- 
du-ne, mai întii, Ia constatările făcute pe marginea 
campionatului intern a cărui desfășurare — cu mici 
excepții — a fost continuă, rezultatele obținute, în 

special pe planul pregătirii fizice 
și al coeziunii în joc, pot fi apre
ciate ca satisfăcătoare și, în unele 
cazuri, chiar bune. Semnificativă 
în această privință este compor
tarea meritorie a echipelor din a 
doua jumătate a clasamentului Di

vizie A. La nivelul echipelor reprezentative și în pri
mul rind a acelei de seniori, concluziile ne îndeamnă 
și mai mult a aprecia că ne găsim pe un drum bun. 
Dovezile cele mai elocvente ni le oferă comportarea 
„tricolorilor" in cele patru meciuri internaționale sus
ținute în acest sezon și in special în meciurile cu 
Spania și Danemarca.

Dar, sâ nu uităm că, așa cum s-a mai afirmat 
recent, dificultatea solicitărilor competiționale este în 
creștere și că, privind programul in continuare, luna 
iunie reprezintă un veritabil vîrf de efort căruia va 
trebui sâ-i facă față cu succes jucătorii noștri frun
tași (patru meciuri de campionat, unul din cupă și 
trei intilniri inter-țări, cu Scoția și dubla confruntare 
din preliminariile Jocurilor Olimpice cu Danemarca). 
Să nu neglijăm, de asemenea, nici faptul că, pe 

oboseală, mani- 
dau jucători în 
desigur, o mare 
regimul de efort

_ _ asemenea,
alocuri, au apărut unele semne de 
festate îndeosebi la echipele care 
ioturile naționale. Aceasta impune, 
atenție în ce privește conținutul și 
in cadrul procesului de instruire la cluburi, măsuri 
de perfecționare a sistemului de refacere a organis
mului după joc, o viață ordonată în spiritul pe care 
it reclamă marca performanță. Intr-un cuvint, o 
foarte judicioasă organizare a activității sportive, care 
să asigure o optimă suportare a eforturilor. în condi
țiile pe care le oferă ritmicitatea solicitărilor compe- 
tiționale.

Mihai IONESCU

• ARBITRI ROMANI LA ME
CIUL CIPRU — PORTUGALIA. 
Intilnirea internațională Cipru — 
Portugalia, din cadrul Campiona
tului european, care se va dispu-

• BUCUREȘTI — 
PROVINCIE (JUNI
ORI). între 19 și 22 
mai se va organiza la 
Snagov un trial de ju
niori la care vor Ii 
convocați 76 de ju
cători din întreaga ța
ră, născuți după 1

august 1957. La sfîrși- 
tul acțiunii, antreno
rii C. Ardeleanu și V. 
Zavoda vor alcătui 
din cei mai buni ju
cători o selecționată a 
PROVINCIEI care va 
intilni, la 22 mai, tot] 
la Snagov,

• OBSERVATOR ROMAN LA 
MECIUL ANGLIA — SCOȚIA. Fo
rul nostru de specialitate intențio
nează să trimită un observator la 
meciul Anglia —- Scoția, care se 
va disputa la 24 mai, pe stadionul 
Wembley. Partida are loc cu nu-

mai o sap 
tre Romul 
rești și 
pentru cu 
a jocului 
din CamJ

Situația în „Trofeul Petschov- 
hi“ (decernat anual de ziarul 

nostru celui mai sportiv public), 
după 
rea : 
9,07 ; 
9,00 ; 
Arad, 
10. 2
8.64 ; 12. Rm. Vilcea 8,61 ; 13. Iași 
8,50 ; 14. Pitești 8,46 ; 15. Brașov 
8,30.

28 de etape, este următoa-
1. Timișoara 9,28; 2. Reșița 
3—4. Tg. Mureș și Galați

5—9. București, Cluj-Napoca, 
Constanța și Satu Mare 8,98 ; 

Craiova 8.80 ; 11. Petroșani

t. DlNAb
2. Univ. <
3. F. C.
4. „PofT*
5. „Poli"
6. F. C.
7. U.T.A.
a. Steaua
9. Sp. sti

10. A.S.A.
11. C.F.R.
12. Olimpi
13. F. C.
14. F.C.M.
15. „U" C

-^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
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• In cele nouă par
tide ale etopei a 
XXVIII-a s-au marcat 
20 de goluri, totalul 
ajungind la 610 : 461 
gazdele, 149 oaspeții.

o Galul cu nr 600 
a fost înscris de Dem- 
brovschi, in min. 58 
al meciului „Poli” 
Timișoara — F. C. Ga
lați.
• Ologu și Bata- 

diu au reușit să mar
cheze cite două go
luri în această etapă.

• Hirlab este al 
21-lea jucător elimi
nat de pe teren de la 
inceputul campionatu
lui. In realitate 
înregistrat a 22-a 
minare, deoarece
dreanu (F. C. Galați) 
a văzut de două ori 
cartonașul roșu (etapa 
a X-a oi* a

s-a 
eli- 
Ca-

S Singura 
de la 1T m

XXVII-a).

mai mari 
fost obținute 

echipei 
în
a-

• Cele- 
note au 
de jucătorii 
F. C. Argeș- : 81 
timp ce vâlcenii 
cumulat doar 62

P. 
au
P-

„con- 
prin

4. Numărul lor a a- 
juns astfel la 46,, din
tre care Schepp, Col
nic și Ologeanu au la 
activ cite două note 
de 4.

1. DINAI
2. Univ.
3. F. C.
4. ,.Poli |
5. r. C.
6. Steau

• Clasamentul 
stanței", întocmit 
adiționarea celor mai 
bune 11 note, după 28 
de etape, are urmă
toarea configurație : 
1. Dinamo 2 187 p; 
A.S.A. 2 172 p: 
Univ. Craiova 2 155 
4. Olimpia 2.137 p;
F. C. M. Reșița 2.134 

6—7. Sportul stu- 
Steagul 
8. Jiul 
Stea ia 

F. C. Ar- 
11.

2. 
X 
p;
5.

• Jucătorii celor 18 
divizionare au comis 
238 de faulturi, cele 
mai multe aparțin c 
chipei Olimpia: 20,
iar cele mai puține - 
cîte 9 
F. C. Argeș, 
lași și Sportul 
țese.

formațiilor 
„Poli" 

studen-

7. „Polii
8. a.s.aI
9. Sp. sl

10. u.r.Al
11. Olim J
12. C.F.R.I
13. F. C. I
14. F. C.l
15. Jiul 1
Î6. „U“ ci
17. Chimii
iii. S:<*G;|I

p;
dențesc și 
roșu 2 104 p;
2 103 p; 9.
2 097 p; 10.
geș 2 091 p; 11. F. C. 
Constanța 2 085 p; 12. 
„U" Cluj-Napoca 2 084 
p; 13. U.T.A. 2 079 p; 
14. „Poli” Timișoara 
2.073 p; 15. „Poli” 
lași 2 070 p; 16. C.F.R.
2 062 p; 17. F. Q Ga-

lovitură 
o etapei 

a fost transformată de 
Batacliu. Pînă în pre
zent s-au dictat 43 de 
penaltyuri (34 trans
formate, 11 ratate) : 
29 pentru gazde, 16 
în favoarea oaspeților.

lăți 2 016 p; 18. Chi-
mia 1 990 p.

• încă patru jucă-
tori (Hirlab, M. Ma
Han, Bucureseu și
Lungu) au primit nota

• Primele locu 
clasamentul ora 
după 28 etape, 
ocupate de : 1
iova 23.700; 2. Timi
șoara 22 100; 3. Gaiati 
18 200 ; 4. Satu Mare
14 200: 5. Reșița 13 800;

â, București 12 300.

etapei 
urmărite de 

de spectatori,

c Partidele 
au fost 
113 000 
cei mai mulți — 30 000 
— au asistat Ia me
ciul Univ. Craiova — 
Steagul roșu, iar cei 
mai puțini — 3 00'1 — 
s-au înregistrat la in
tilnirea ,,U“ Cluj-Na- 
poca — F.C.M. Reșița.

I.
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DEMBROVSCHI

Și cițiva 
reprezentati- 

de ani ies din hotel, 
Marii Nordului, să 
de emoții. După o 
scurtă, la întoar- 
unu! din terenurile 
lingă plajă. cițiva

• In prima repriză, deși a des
chis scorul foarte repede, Politeh
nica Timișoara a evoluat slab, ne
mulțumind pe cei peste 15 000 de 
spectatori din tribunele stadionu
lui „1 Mai". După pauză însă, un 
jucător — Dembrovschi — și-a amin
tit, brusc parcă, de perioada când 
era titular, in „TT'-le reprezentativ 
al țării și și-a ... dat drumul la 
jac. A alergat mult, a marcat un 
gol, și-a pus coechipierii în po
ziții ideale de șut. „Morohai, ju
cătorul pe care l-am desemnat sâ-l 
marcheze pe Dembrovschi în 
treimea noastră de teren, nu a 
putut face față iureșului fostului 
băcăuan. Norocul nostru ? Rată
rile timișorenilor dintre minutele 
45—75 — afirma, după meci, Ștefan 
Caidum, antrenorul aălățenilor.

micul ecran mal sînt însă a- 
proape două ore.
dintre jucătorii i 
vei de 23 * 
pe malul 
mai uite 
plimbare 
cere, pe 
verzi de 
tineri danezi vin lingă jucă
torii români și le propun un 
„meci ad-hoc“. Și selecționa
ta română (Purima — Ft. 
Marin, Grigoraș, M. Rădu- 
canu, medicul echipei și cro
nicarul partidei de la Hol- 
bacc) joacă cu selecționat» 
plajei Kastrup, formată din 
7 (șapte) juctăori pină la 2.3 
de ani. S-a jucat o singură 
repriză scurtă, de 30 de mi
nute, și selecționata română 
a cîștigat in final < 
(golgelerii echipei : FI. 
și Grigoraș, 
prefațînd, 
Grigoraș :

cu 5—2 
. Marin 

cîte 2 goluri), 
cum mărturisea 
„o victorie 

scor in meciul de la 
rești!“ Ceea ce a și

la 
Bueu- 
fost...

• Duminică la Copenhaga. 
Lotul de tineret a intrat în 
febra meciului 
COanemarca. de 
rești. Pină la

a intrat 
Rorr-.iziia 
la... Bn-ai- 

întîlnirea cu

• Nt&tase, atacantul 
Steaua și al lotului de 
sub 23 de ani, are o recentă 
datorie față de antrenorul fe
deral' Cornel Drăgușin. In pri
mul rînd sub aspectul evolu
ției sale in ultima partidă a 
lotului, și apoi pentru prin- 
soarca făcută între cei doi la 
începutul meciului România — 
Danemarca, de la București. 
Atunci, Năstase a indicat : 
.,3—0 pentru noi !“ Cornel 
Drăgușin a pronosticat ; .,5^—0 
pentru echipa noastră !“ Și 
cinci goluri diferență au fost!...

echipei 
tineret

• Duminică, la Baid 
meci important, Miner 
nul. va fi arbitrat de 
din Ploiești. La cen« 
Morarii, care s-a n 
citeva meciuri de DN 
linie, oficiază... doi frd 
de Remus și Alexandru 
(acesta din urmă a 
de Divizia B, la Prahl 
au categoria I de cl 
sînt în lotul divizionar I 
bitrează la B. Pe cir] 
la linie in Divizia A 1 
frați am văzut în mod 
bitri—frați, însă, rar, I 
în premieră la un asel

• Clujeanul Liui 
constatat cu surpi 
și-a pierdut sacoșd 
pament pe aeropori 
penhaga. Necazul 1 
însă îndulcit de ga 
nului Dânilă, cel <1 
ferit să-i dea ghetj 
joc 
nica

pentru meciul
Iași — C.F.R. Ci

Mijlocașul echif 
Mare, Bathori IISatu 

eveniment fericit cu ti 
tea meciului de mien 
mia Rm. Vilcea. Duml 
Bathori II s-a căsătol 
a vizionat la televizai 
mânia — Danemarca, I 
soția lui, seara, tina 
au sărbătorit evenimd 
pania echipierilor șl 
Primul joc după c| 
susținut cu Chimia Rrl 
prilejuit mijlocașului! 
posibilitatea unei prJ 
bune, el reușind de I 
derea scorului. |



ȘEDINȚA BIROULUI F.R. FOTBAL
va fi con- 
arbitri ro
pe Gheor- 

linie de
1 Btizea;

Au fosl alcătuite loturile reprezentative A și de tineret pentru partidele cu Scoția 1

—

INTRE JOCUL CU DANEMARCA Șl CEL CU SCOȚIA

i, s-a dis- 
Sloria din 
rezultatul 
și Ciocan

Aseară 
Biroului 
ciul cu 
gătire a 
vederea < 
Stănescu

juniori 
EȘTIULUI. 
unii : de- 
selecționa- 
inere spe- 
să fie re- 
otul repu-

juniori 
'6.

celei din- 
la Bucu- 

□un prilej 
•rofunzime 
adversari 

in.

E
E

4 63-21 45
7 81-21 39
4 37-18 36

► 9 56—38 35
8 57-43 35
8 46-33 33

11 52-39 31
10 56-36 30
10 59-42 30
12 41-46 26
13 39-53 26

9 25-30 25
14 36-68 24
15 38-44 21
16 35-55 19
13 20-54 19
17 33—85 18
20 26-69 T2

ho
15
15

19

£4

117-48
122-47
80- 54
81- 74
77-74 

102-70
91-87
79-78
93-78

85
71
64
63
60
59
59
59
53

14

24 83-73 57
I9 55-57 5J
23 62-80 53
f6 82-81 51

56-111 47
s 55-83 4o
7 58-87 45

59-133
58-95

41
35

6
7
7

2 16-10 14
3 22—14 13
3 21-15 13
4 17-14 13
3 14-16 13
5 19-14 12
4 14-12 12
4 14-12 12
4 11-11 12

15-15 12
5 11-14 11
4 14-17 1 ’
4 11-16 10
5 9-12 9
5 9-13 9

8
7
7

9-10
18-22
12-19

O 1
O 3

i a avut loc la sediul F.R.F. o ședință a 
federal, în cadrul căreia s-a analizat me- 
Danemarca și s-a discutat planul de pre- 
echipelor reprezentative A și de tineret în 

dublului meci cu Scoția. Antrenorul Valentin 
a prezentat observațiile colectivului de 

tehnicieni care a răspuns de pregătirea echipei pen
tru meciul cu Danemarca, relevind at it aspectele 
pozitive din jocul echipei cit și unele elemente cri
tice asupra cărora atenția responsabililor echipei na
ționale va trebui să se îndrepte în viitorul apropiat. 
Membrii Biroului federal au luat în discuție proble
mele ridicate, au făcut propuneri asupra programului 
de pregătire a lotului. în urma ședinței, a fost alcă
tuit lotul de 18 jucători pentru meciul de la 1 iunie 
și care cuprinde pe următorii :

PORTARI : Răducanu, forgulescu ; FUNDAȘI : 
Cheran. Sătmăreanu II, G. Sandu, Sameș, Anghelini ; 
MIJLOCAȘI : Dinu, Dumitru, Dudu Georgescu, Bă
lăci, Boloni ; ATACANȚI : Crișan, Luces eu, Dobrin, 
Kun, lordănescu, Marcu.

Lotul va fi convocat în ziua de luni 26 mai. orele 
11, la sediul F.R.F. Antrenorii Valentin Stănescu și

D. Nicolae-Nicușor au 
gătire care cuprinde, 
verificare cu o echipă 
campionatul municipal.

Intilnirea România — Scoția se va disputa du
minică 1 iunie, de la ora 17, pe stadionul „23 August" 
și va fi condusă de o brigadă de arbitri din Turcia.

în legătură cu echipa de tineret sub 23 de ani, 
antrenorul Cornel Drăgușin a prezentat o analiză a 
meciului cu Danemarca și lotul pentru partida cu 
formația similară a Scoției, care se va desfășura 
simbătă 31 mai, de la ora 17, la Pitești. Lotul de 
tineret cuprinde următorii jucători :

PORTARI : Moraru, Purcaru ; FUNDAȘI : Purima, 
Zamfir (F. C. Argeș), Grigoraș, FI. Marin. Smaran- 
tlache, Ilajnal : MIJLOCAȘI : Dumitriu IV, Beldeanu, 
I. Marin ; ATACANȚI : Troi, Mulțescu, Năstase, 
M. Răducanu, Radu II, Manea.

prezentat programul de pre- 
intre altele, 
de Divizia B

două jocuri 
și cu o alta

va disputa

de 
din

I
i
I
I
1

I

• Meciul România — Danemarca din cadrul pre
liminariilor olimpice, programat la București în ziua 
de 4 iunie, se va disputa pe stadionul „23 August" 
din Capitală in nocturnă, de la orele 20.

I
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ELIMINAREA DEFICIENȚELOR,
FORTIFICAREA ECHIPEI,

1MPEBATWE 1CIMLE
ÎN ACTIVITATEA „TRICOLORILOR*

i
i
I
I
I

Corespondență PREGĂTIRILE SCOREI ÎN VEDEREA
specială pentru

„SPORTUL"

w I
I

MECIULUI DE LA 1 IUNIE
• Trei partide-test, pînă la cea cu România # Wil

lie Ormond, nemulțumit de evoluția in fața Portugaliei, 
cheamâ pe Bremner ți Jordan # Amănunte despre lot

Programul echipei reprezentative 
Scoției cuprinde, in vederea me-

de

I

Acum, după ce impresiile jocului cu Danemarca s-au sedimen
tat, e momentul, — credem — să facem cîteva observații, în pers
pectiva meciului (devenit), cheie al grupei a IV-a : cel cu Scoția, 
la București.

Acest 6—1 cu Danemarca reprezintă, ca scor, un rezultat peste 
așteptări, comparabil, in economia grupei, chiar cu valorosul 1—1 
din Spania. De altfel, reacțiile presei scoțiene după acest rezultat 
indică o alertare a cercurilor fotbalistice din insulă, care merg 
pină acolo incit cer fortificarea la maximum a echipei care va 
juca la 1 iunie, la București.

Deci, un rezultat foarte bun, cu implicații posibile pentru bă
tălia viitoare a grupei.

Dacă rezultatul este considerat ca atare, jocul nu poate căpăta 
calificativul peste satisfăcător, din mai multe motive.

Fără_ îndoială că, independent de această ultimă observație, tre
buie să admitem că echipa națională a căpătat o oarecare matu
ritate, pe fondul unui început de stabilitate, determinat dc jonc
țiunea firească intre „vechea gardă“ și cei nou veniți. Dar, în 
meciul cu Danemarca, această maturitate a contribuit doar la apa
riția unor momente de strălucire, sinonime — de cele mai multe 
ori — cu momentele de înscriere a golurilor, in multe din fazele 
jocului s-au manifestat scăderi de tempo și vigoare, poate și sub 
influența evoluției inevitabiLe a scorului.

Ce anume a plăcut mai puțin in jocul cu Danemarca ?
Se poate vorbi in primul rind despre sincronizarea insuficientă 

a liniei de mijloc.
Se poate vorbi, în al doilea rind, despre startul slab al liniei 

de atac, determinat de începutul ezitant al lui Crișan și mai ales 
de faptul că Dobrin nu este un virf de atac veritabil, apt să ani
hileze marcajul strict al adversarului. Fără îndoială că la incon
sistența acțiunilor ofensive de la începutul jocului a contribuit și 
nesusținerea omului cu mingea, cauzată tot de deficiențele jocului 
de la mijlocul terenului.

Se poate vorbi, în al treilea rind, despre insuficienta susținere 
a atacului din partea compartimentului defensiv, lucru manifestat 
in reținerea exagerată a fundașului liber Sătmăreanu II și a fun
dașului dreapta Cheran care nu a încheiat decisiv sprinturile pline 
de promisiuni pe care le inițiază.

O observație merită loviturile libere, atit spre poarta adversă 
cit și spre poarta proprie. S-a putut constata, încă o dată, că lovi
turile libere executate la poarta adversă, din apropierea careului, 
nu sint tratate cu destulă concentrare. In timp ce jocurile din 
campionatul nostru oferă destule exemple pozitive — vezi lovi
turile libere ale lui Dumitru — cele din meciul cu Danemarca au 
purtat amprenta improvizației. Pe dc altă parte, una din puținele 
lovituri libere la poarta noastră s-a soldat cu singurul gol ai oas
peților, după un desen care amintește foarte mult de loviturile li
bere executate de Bransch, la Leipzig. La această lovitură liberă, 
provocată de Răducanu, mingea a pătruns foarte ușor printr-un 
zid care, incercind să diminueze distanța față de 
handicapat, devenind mobil și, doci, penetrabil.

Jocul cu Scoția este o încercare mult mai grea 
nemurea.

Clasa superioară a scoțienilor și vigoarea lor 
constitui un obstacol mai puternic. Nu trebuie să excludem 
nici cealaltă perspectivă : in fața unui adversar mai puternic, echi
pa noastră a știut (de foarte multe ori) sa forțeze tempo-ul, să-și 
amplifice efortul și să elimine fadingurile care-i caracterizează 
jocul ori de cite ori replica adversarului nu necesită o concentrare 
permanentă.

Dar, pentru ca evoluția echipei noastre din mult așteptatul meci 
cu Scoția să ducă la un rezultat bun, este necesar ca întreaga 
echipă să joace cu „sufletul" dc la Madrid și cu gîndul că in 
România există fotbaliști la fel de tale.ntați ca aceia crescuți în 
legendele care se țes despre jucătorii străini".

I
I
I
I
I

I Iseara, ceea ce ar face, 
inutilizabile, pentru 
iunie, pe cele 
campioanei Angliei.
văzut cum vor evolua lucrurile în 
legătură cu acest aspect. Deocam
dată să prezentăm lotul actual al 
echipei scoțiene :

PORTARI : ~ ~ ‘
17A, 26 ani ; 
Un.), 16 A,

FUNDAȘI : 
23A, 24 ani ; 
17A, 23 ani ; 
27 ani ; C 
ted), 16 A, _ 
Chester Un.), 7A,_ ____ _
(Newcastle), deb. 24 ani.

MIJLOCAȘII : Francis Munro (Wolwer- 
hampton), 5A, 27 ani ; Bobby Robinson 
(Dundee), 2A, 23 ani ; Derek Johnstone 
(Rangers), 7A, 23 ani.

ATACANȚI : Ken Dalglish (Celtic) 26A, 
23 ani ; Derek Parlane (Rangers), 5A, 
23 ani ; Tom Hutchison (Coventry City), 
13A, 26 ani ; Charlie Cooke (Chelsea). 
13A, 32 ani ; Ted McDougall (Norwich 
City), 2A, 25 ani ; Brian Rodman (Kilmar
nock), 2A, 25 ani.

in afara acestora, mai sînt în vederile 
portarul BROWN de la 
mijlocașul CONN de la 
aripa DUNCAN de la 
un total de 20 jucători, 
adăuga, mai mult ca 
de la Leeds, BREMNER

practic, 
duminică 1 

două vedete ale' 
Rămîne de I Ia și jucat) nici unul din cei 

la Leeds n-a fost convocat.
Iată insă că, așa cum spuneam, 

Willie Ormond și-a schimbat pă>- 
rerea. Este elocventă o recentă de
clarație a sa : „Dacă Ia București 
vom juca așa cum am făcul-o con
tra Portugaliei, nu vom puica cîș- 
iiga, dată fiind valoarea români
lor, confirmată de recentele lor 
rezultate, egalul de la Madrid și 
scorul realizat în fața danezilor. 
Dacă vrem să avem șanse reale

Ia 
ciului cu România, de Ia 1 iunie, 
incă trei partide interțări, în afară 
de cea care a avut loc marți 13 
mai cu Portugalia, la Glasgow, și

■ pe 
au 
(n.

: la 
va 
den Park din Glasgow, replica 
Irlandei, pentru a încheia această 
dificilă suită, in 24 mai. pe Wem
bley, contra Angliei. Toate aceste 
3 meciuri au pentru noi, scoțienii, 
un dublu caracter : ele fac parte 
din campionatul interbritanic și 
— in același timp — constituie un 
excelent prilej de verificare și 
pregătire pentru meciul din preli
minariile C.E., de la București.

Acest meci cu România este pri
vit aici cu mare interes, pe de o 
parte pentru că este prima întîl- 
nire dintre echipele naționale res
pective, iar pe de altă parte pen
tru că de rezultatul său se leagă 
șansele Scoției de a mai concura 
la primul loc în grupă.

Recentul meci cu Portugalia n-a 
fost de natură de a-I face 
optimist pe antrenorul Willie 
mond. care a reținut multe 
critice la adresa team-ului 
Inițial, el hotărise ca pentru 
ciul de la București să renunțe 
din capul locului la jucătorii sco
țieni de la Leeds United (campioa
na Angliei) și anume : Bremner. 
Jordan, Lorimer, Stewart, Gray, 
deoarece — la 28 mai — ei vor 
juca in finala Cupei Campionilor 
Europeni, la Paris, contra 
yern Miinchen. Urma, in 
să fie selecționat cel de-al 
sco(ian din echipa Leeds 
Gordon Mc.Queen. pentru 
cesta (fiind eliminat de pe teren 
în semifinala cu Barcelona) nu va 
avea drept dc joc in 
Bayern. De 
care a avut loc marii cu Portuga- 

afară dc Mc.Queen (care

care elevii lui Willie Ormond 
cîștigat-o cu 1—0. Simbătă 17 
r. astă-seară) Scoția va juca 

Cardiff cu Țara Galilor, apoi 
primi, marți 20 mai. pe Hamp- 

i Park din

prea
Or- 
notc 
său. 
me-

lui Ba- 
schimb, 
șaselea 
United, 

că a-

finala cu
altfel, pentru meciul

Bobby Clark (Aberdeen), 
---- ..... (ManchevterMartin Buchan

25 ani.
Sandy Jardine (Rangers), 

; Danny Mc.Grain (Celtic), 
... , Colin Jakson (Rangers), 1A, 
Gordon Mc.Queen (Leeds Uni- 
. 25 ani ; Alex Forsyth (Man-

25 ani; Tommy Craig

I
I
I

I
I
I
I

8-2
4-5
3-8

I sL _y'v

6
4
0

de 
pre-

C 2’1,zj«r zj'T

rminarea meciului 
a, Ion Indrei, 
secției de fotbal al 

sportive Steagul 
a motive sâ fie ne- 
după eliminarea din 

Indașului Hirlab, dic- 
I de arbitrul Gh. Li- 
Lvintele conducătoru- 
|/ean nici nu au ne- 
I multe comentarii: 
țecugetat al lui Hir- 
Ipe că nici nu îl in~ 
■ abia ne cîrvim dc 
It la alta formația și 
Ici nu se gindește la 
L? care- le aduce in- 
I generale ale echi-

nul ,,1 Moi* din Pitești 
fiului un cadru propice 
Ifășurarca și vizionarea 
Indițiuni a meciurilor. O 
cepție ; pista din jurul 
le joc, proiectată a fi 
ru tartan, dar rămasă 
teme cu lucrările neter- 
I degradat in așa mă- 
I la ora actuală, ea a 
I veritabil pericol pen- 
ptea corporală a jucă- 
l cazul și timpul ca 
| să ia măsurile cores- 
I pentru ca această de- 
I fie cit mai grabnic

ator federal la maclut 
lu Mare — Chimia Rm. 
hnorul emerit Coloman 
■n își exprima la sfir- 
rii nemulțumirea față 
I lucite ștearsă a for 
re : ,,Cu o a'emzaea 
I lipsită de orice am-

GORDON MAC QUEEN

ne califica in optimile Cam- 
european, trebuie sa

de a. 
pioniitului 
eîștigăm la București. Or, pentru 
aceasta ar trebui să contăm cel 
puțin pe Bremner și Jordan, din
tre jucătorii de la

Federația scoțiană 
mersurile pe lingă 
United, pentru 
C.C.E. cei doi jucători să vină i- 
mediat cu avionul la Londra, de 
unde să plece eu restul lotului 
scoțian spre București. Se pune 
doar problema unei eventuale rc- 
jucări a finalei C.C.E., care ar 
urma să se petreacă vineri 30 mai,

biî.ie, este greu de crezut că jucă
torii din Rîmnicu Vilcea vor reuși 
să evite retrogradarea*

• Admirabilă sinceritatea 
petroșeneanalui Ologu. Cînd 
l-am întrebat la sfîrșitul par
tidei Jiul — Dinamo (martor 
la discuție ne-a fost... ieșeanul 
lanul) dacă a fost ofsaid 
fault la primul gol înscris 
el, a răspuns imediat: ,,De 
said nu pot să spun nimic, 
nu

Șl 
de 
of- 
eu

■puteam vedea, eram

OLOGU

acțiune, dar fault a 
intrat direct in portarul dina- 
movist /“ La acel « pentru e- 
voluția sa de miercuri, să a- 
dăugăm in dreptul lui Ologu 
și nota 10 pentru fair-play I...

• Din nou clubul Politehnica 
Timișoara a editat, pentru 
partida cu F. C. Galați, un

ca

Leeds".
a început de- 
clubul Leeds 
după finala

s*z s*z Uz xV vb Uz Uz Uz
ZfC "z[C " 3

program excelent. Un program 
bogat in date referitoare la 
cele două echipe, la jucători, 
la campionatul primei noastre 
divizii. N-ar fi rău credem, ca 
și alte cluburi să trateze cu 
aceeași seriozitate și pricepere 
editarea unor astlcl de pro
grame.

• De cîteva zile Pușcaș — 
mijlocașul formației reșițene — 
este tată. Tatăl unui băiat — 
Laurențiu — pe care nu știe 
însă dacă-1 va face... fotbalist. 
„Rămine de văzut dacă va 
avea înclinație pentru sportul 
care pentru mine a însemnat 
și înseamnă aproape totul'' — 
afirma jucătorul reșițean.

• Fericit și epuizat după di
ficila partidă cu Dinamo, an
trenorul Jiului, Ion loruscu, 
se interesa Imediat după con
semnarea acelui 2—0 pentru 
echipa sa : „Dar „Poli" Timi
șoara ce a făcut ? !“ Iar cind 
a aflat câ și fosta sa echipă 
a cîștigat la același 
betul său a fost 
plin.

scor, zim- 
parcă mai

o Pentru nu știm_________
federația de specialitate a atras 
atenția organizatorilor ea par
tidele din campionatul de ti
neret—speranțe trebuie să se 
dispute pe terenurile centrale 
ale stadioanelor respective. 
Contrar acestei indicații, 
miercuri, partida Universitatea 
Craiova — Steagul roșu s-a 
disputat pe un teren de zgură, 
tare ca betonul. Tinerii fotba
liști s-au menajat în joc, din 
acest motiv. Și asta in timp 
ce terenul Centralului nu pre
zenta nici un pericol de a 11 
degradat, intrucît ploaia căzută 
în ajun nu a fost abundentă. 
In astfel de iinpreiurări fede
rația ar trebui să mai dea 
și sancțiuni.

a cîta oară

I
I
Iminge, s-a auto-

decit cea cu Da- Irecunoscută

I
I
I

vor 
insă

I

DE PRETUTINDENI
a ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S. după 

etapa a 6-a, în clasament conduce 
Dinamo Kiev — 10 p. (un joc mai 
puțin), urmată de Lokomotiv Moscova 
— 7p. și Spartak Moscova — 7 p.

selecționerului : 
Sheffield United, 
Tottenham și pe 
Hebernian. Deci, 
la care se vor 
probabil, cei doi 
și JORDAN.

Căpitanul echipei va fi Sandy Jardine 
de la Glasgow Rangers.

Așa cum se știe, lotul s-a reu
nit la 11 mai și va sta împreună 
pînă la 3 iunie, cu excepția a două 
zile (25 și 26. mai), după meciul 
cu Anglia. Plecarea spre capita
la României este prevăzută pen
tru miercuri 28 mai.

JOHN BLAIR
redactor la „Sunday People 

Glasgow

Corespondență din Italia

JUVENTUS ABE NEVOIE DE UN PUNCT
IN PARTIDA CU RETROGRADATA LANEROSSI
O ușoară incertitudine planează 

asupra campionatului italian, in
certitudine- care, contrar 
lelor presupuneri, nu se 
cele trei echipe care vor 
da, ci mai degrabă la 
ecusonului de campioană

eventua- 
referă la 
retrogra- 

acordarea 
_____ ___ _____r_____a Italiei. 

Incertitudine — repetăm — ușoară, 
dat fiind că, pentru a cuceri cel 
de-al 16-lea titlu, va fi suficient 
ca duminică Juventus să facă 
meci egal acasă, cu Lanerossi Vi
cenza.

în ce privește retrogradarea, 
totul s-a hotărit cu șapte zile îna
inte : in lupta pentru a nu cădea 
in ,,B“ s-au salvat echipele Ascoli 
și Sampdoria, în dauna lui Lanc- 
rossi. Tcrnana și Varcse. Deosebit 
de dureroasă este retrogradarea 
pentru Lanerossi, care se reîntoar
ce în divizia secundă după 20 de 
ani de onorantă prezență în Di
vizia A. Cit despre Ternana și 
Varcse, căderea în „B“, chiar dacă 
reprezintă o pagină nu prea plă
cută în istoria lor, este, la urma- 
urmei, o reîntoarcere imediala 
colo de unde fuseseră promovate 
la sfîrșitul campionatului trecut.

Așadar, titlul nu s-a hotărit 
incă ; două puncte despart pe Ju
ventus de Napoli, după zgomotoa
sa cădere a liderilor la Florența, 
în același timp cu victoria napoli- 
tanilor asupra Bolognci.

La Napoli se speră în 
dar credem că Juventus 
considerată de pe acum 
na Italiei pe 1974—75, dat fiind că 
Lanerossi nu mai are nici un in
teres — în afară de cel de a-și 
salva prestigiul — să lupte pentru 
o victorie asupra torinezilor.★

în afara problemelor de campio
nat, săptămina fotbalului italian a 
fost zguduită de „cazul Rivera". 
Acest „golden boy“ milanez, în 
vîrstă de 32 de ani, de 60 de ori 
internațional, s-a hotărit, în urma 
unui diferend cu președintele clu
bului, Albino Buticchi, să spună 
adio fotbalului. Credem însă că 
Rivera, printr-o abilă mișcare tac
tică, și-a anunțat retragerea pen
tru a se reîntoarce triumfător...

miracole, 
poate fi 

campioa-

CESARE TRENTINI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pe lista cîștigurilor oferite la a- 

eeastă tragere figurează autoturis
me Dacia 1300, Skoda S 100 și 
excursii în U.R.S.S», Cehoslovacia șl 
Spania, precum și eiștiguri în bani.

Participarea se face pe bilete de 
3 și 15 lei varianta. Biletele de 15 
lei participă la toate extragerile.

Amănunte despre această tragere 
excepțională se pot solicita la a- 
gentiile Loto — Pronosport,

PRIMELE TRAGERI — PRIMELE 
MARI CIȘTIGURI IN AUTOTURIS

ME !
Vă facem cunoștință cu primii 

mari cișligătorl de autoturisme Da
cia 1300 : Mavrodin Sebastian din 
București pe o variantă 10»/. jucată 
la l’ronoexpres, Columitra Mihai 
din Constanța cu o variantă 50»/, 
la Loto și Porumb Alexandru din 
corn. Cochirleanca. jud. Buzău, cu 
o variantă 25»7. la Loto.

a ÎN CAMPIONATUL R. D. GER
MANE, după 23 de etape, în clasa
ment continuă că conducă F. C. Mag
deburg — 38 p, urmată de 
Jena — 35 p. și Dynamo 
27 p.

• LA FRANKFURT PE 
va dc.sLușuru azi ............
dintre echipele R. . _
Olandei. In vederea acestei partide, 
antrenorul echipei vest-germane Hel
mut Schon a selecționat un lot de 
jucători din care fac parte : Maier, 
Vogt (portari) ; Vogts. Beckenbauer. 
Kdrbei, Schwarzenbeck, Kliemann, 
Bonhof (fundași) ; Wimmer, Cullmann, 
Beer, Holzenbein, Seel, Ritschei și 
Herzog (mijlocași și atacanți). Din 
formația olandeză vor lipsi Cruyff, 
Neeskens și Haan.

Carl Zeiss 
Dresda —

MAIN se
întîlnirea amicală 

F. Germania și

• ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE :
Finlanda 5—3 (1—1) la 

la 17 iunie. 
R. F. Ger-

Norvegia
Helsinki. Returul la Oslo, 
La Barcelona : Spania — 
mania 3—2 (2—1).

• ÎN MECI AMICAL, la 
tna) : Austria — Franța 
tori).

Wells (Aus-
1—2 (ama-

a LEEDS UNITED, calificată în 
finala C.C.E., va susține la 19 mai 
un meci de pregătire cu echipa de 
tineret a Scoției, care va întîlni la 
31 mai, la Pitești (în cadrul C.E. de 
tineret), echipa ’ similară a României.

• IN JOCUL de campionat C. F. 
Barcelona — Real Madrid (0—0). in
ternaționalul vest-german Gunter Net- 
zer, din formația madrilenă, a fost 
nMdenTâr~șr operat la claviculă,
devenind. indlspohlTn» Âp acest sezon.

numerele extrase la tragerea 
LOTO DIN 14 MAI 1975. FOND GENERAL 
DE CIȘFlGURI : 1.909.579 lei. EXTRAGE
REA I : 10 2 66 30 28 6 49 87 72. EXTRA
GEREA a ll-a : 62 84 15 29 1 50 19 90 59.

CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 14 MAI 1975. CATEGORIA I: 
(13 rezultate) 197,85 variante a 253 lei. 
CATEGORIA a ll-a ; (12 rezultate) 1.872.10 
varianta a 62 lei. Deoarece cîțtigul da 
categoria a 111-a (11 rezultate) a fost
sub plafonul minim de 20 lei. fondul ca
tegoriei, conform regulamentului, a fost 
atribuit celorlalte două categorii I și 
a ll-a..



RECORDURI MONDIALE „ELECTRICE" 
ÎN ALERGĂRILE PÎNĂ LA 400 m

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Congresul Federației internaționale de atletism care a avut loc la Roma in toamna anului trecut a sta
bilit, între altele, ca in probele de alergare pină la 400 m să se omologheze două feluri de recorduri mondiale, 
unele cronometrate manual, celelalte electric. Potrivit acestei prevederi, la această oră, pe tabelul recordurilor 
lumii figurează următoarele performanțe î '

MASCULIN

Cronometraj manual

130 m 9,9 Jim Hines (S.U.A.)
Ronnie Ray Smith (S.U.A) 
Charlie Greene (S.U.A.) 
Eddie Hart (S.U.A.)
Reynaud Robinson (S.U.A.) 
Steven Williams (S.U.A.)

20.6.68
20.6.68
20.6.68
1.7.72
1.7.72

21.6.74
200 m 19,5 Tommie Smith (S.U.A.) 7.5.66
400 m 43,86* Lee Evans (S.U.A.) . 18.10.68
110 mg 13.1 Rodney Milburn (S.U.A.)

Rodney Milburn
6.7.73

22.7.73
200 mg 22.5 Martin Lauer (R.F.G.)

Glenn Davis (S.U.A.)
7.7.59

20.8.60
400 mg 47,82* John Akii-Bua (Uganda) 2.9.72
4X100 m 38,19* S.U.A. 10.9.72

’) performanțele notate cu acest semn, înregistrate electric, ____ _______ ______ ___ ,
manuală, sînt valabile deci pentru ambele categorii.

Cronometraj electric
100 m 9,95 Jim Hines (S.U.A.) 14.10.68
200 m 19,81 Donald Quarie (Jamaica) 3.8.71
110 mg 13,24 Rodney Milburn 

FEMININ 
Cronometraj manual

7.9.72

100 m 10,8 Renale Stecher (R.D.G.) 20.7.73
200 m 22,21*' Irena Szewinska (Polonia) 13.6.74
400 m 49,9 Irena Szewinska 22.6.74
100 mg 12,3 Annelie Ehrhardt (R.D.G.) 22.7.73
40b mg 56,7 Danuta Piecyk (Polonia) 11.8.73
4X100 m 42,6 R. D. Germană 

Cronometraj electric
24.8.74

tOO m 11.07 Wyomia Tyus (S.U.A.)
Renate Stecher

15.10.68
2.9.72

400 m 50,14 Riitta Salin (Finlanda) 4.9.74
100 mg 12,59 Annelie Ehrhardt 8.9.72
40- mg 56,51 Krystyna Kasperczik (Polonia) 13.7.74
4X100 m 42,51 R. D. Germană 8.9.74

fiind superioare celor obținute prin cronometrare

în țara noastră nu se utilizează 
incă cronomctrarea electrică la 
concursurile de atletism, dar cum 
la diverse competiții din străină
tate atleții români sînt cronome
trați electric, credem că ar fi ca
zul ca F.R.A. să omologheze și ea 
două categorii de recorduri în 
cursele pină la 400 m. Dacă lista 
recordurilor republicane „manuale" 
este clară pentru toată lumea, în 
ceea ce privește cea a recordurilor 
„electrice" ea ar putea începe cu 
următorii atleți : BARBATI : 100 m 
— 10,41 Gh. Dulgheru, Sofia 1973 ; 
200 m — 21,03 Toma Petrescu, So
fia 1974 ; 400 m — 46,71 C-tin Stan, 
Atena 1973 ; 110 mg — 13,91 Erwin 
Sebestyen, Roma 1974, 400 mg — 
51,59 Viorel Suciu, Nisa 1973, 
4 x 100 ni — 40,13* echipa naționa
lă (Petrescu, Dulgheru, Sușelescu,

Stan), Sofia 1974 ; FEMEI : 100 m 
— 11,76 Valeria Ștefănescu, Sofia 
1974, 200 m — 23,47 Ștefânescu, So
fia 1974, 400 m — 51,20* Mariana 
Suman, Sofia 1974, 100 mg — 12,84 
Ștefănescu, Miinchen 1972, 4 x 100 
m — 46,30 echipa națională (Enes- 
cu, Recu, M. Ionescu, Ștefănescu), 
Sofia 1974.

Deoarece în acest sezon țara 
noastră găzduiește cîteva competi
ții oficiale importante (semifinala 
„Cupei Europei1' pentru probele 
combinate la București 19—20 iu
lie, Jocurile Balcanice la București 
8—10 august) ar trebui ca F.R.A., 
potrivit regulamentului internațio
nal, să se străduiască să 
cronometrare electrică a 
rilor respective.

„Cupa României", la oină
ULTIMELE JOCURI

ULTIMA ETAPA, 
DECISIVĂ, LA VOLEI

Cu cele trei partide programate 
duminică (a patra, dintre I.E.F.S. 
și Petrolul Ploiești s-a disputat 
miercuri) va lua sfîrșit și cam
pionatul masculin de volei, grupa 
a Ii-a valorică a Diviziei A. Â- 
ceastă etapă finală este deosebit 
de importantă, deoarece se va de
cide cea de a doua echipă ce va 
retrograda în eșalonul secund, a- 
lături de Petrolul, formație care 
nu a înregistrat nici un succes in 
21 de meciuri I Trei echipe, C.S.M. 
Suceava, Viitorul Bacău și Univer
sitatea Cluj-Napoca își joacă mîi
ne ultima șansă.

Viitorul Bacău întîlnește în sala 
Glulești (ora 10) pe Rapid. în caz 
de victorie a oaspeților, partida de 
la Cluj-Napoca, dintre Universita
tea și C.S.M. Suceava, devine ho- 
tăritoare, deoarece echipa care va 
pierde va trece în Divizia B. Dacă 
vor ciștiga giuleștenii (prima șan
să le aparține), Viitorul nu mai 
poate spera nimic, fiind depășită 
de celelalte, indiferent de scorul 
întîlnirilor.

Așadar, se impune tuturor com
petitoarelor o comportare sportivă 
desăvîrșită, apărarea șanselor cu 
corectitudine, pentru a învinge în 
final echipa cea mai bună.

Iată poziția în clasament îna
intea acestei etape.

rezultatele apar normale, mai pu-; 
țin poate acel 6—6 de la Timișoa
ra, unde Universitatea, cam prea 
blazată, nu a putut trece de echi
pa Sportului studențesc, ceea ce
— sincer să fim — ne cam sur
prinde, cunoscînd ce viza „U“ la 
începutul anului...

Etapa a doua continuă a stîrni- 
același interes. Dinamo se va de
plasa la Constanța, unde Farul o 
așteaptă cu multe speranțe (teren 
Farul, ora 10,30, arbitru Th. Wit
ting). Cele două garnituri vor pre-: 
zenta — în acest autentic derby
— mulți internaționali. DINAMO : 
Dăiciulcscu — Constantin, Nica,' 
Dragomirescu, Aldea — Marghes- 
cu, Paraschiv — Roman, Borș,' 
Marin — Ion Aurel, Boroi — Ba
ciu, Caraiman, Țurlea. FARUL î 
Cristea — Bogheanu, Marica, Mo- 
trescu, Ianusievici — Bucos, O1-' 
teanu — Varga, Dărăban, Podara
— Mușat, Borșaru — Avrigeanu, 
Crăciun, Celea (Sîrbu). Jucătorii 
sublimați au fost sau sînt inter
naționali A.

Iată și restul programului, Ști
ința Petroșani — Steaua (1—4) • 
Sp. Stud. — Grivița Roșie, „U" 
Timișoara — T. C. Ind. Constanța 
(5—8) ; Agronomia Cluj-Napoca — 
Rulmentul Birlad, „Poli" Iași — 
C.S.M. Sibiu (9—12); Vulcan — 
Rapid și Constructorul Buzău —: 
Gloria (13—16).

Romeo

ȘTIRI • REZULTATE
a Prima etapă a zonei I, Ia care 

participă, după cum ani mai anun
țat, C.A.U., Steaua, Dinamo, Metalul, 
Rapid și reprezentativele județelor 
Argeș, Cluj, Iași și Brașov, va avea 
loc pe stadionul Tineretului din Bucu
rești, simbătă de la ora 15,30 și du
minică de la ora 9.

• între cererile de transfer apro
bate de F.R.A., notăm : Gheorghe 
Ghipu, de la Steaua la Metalul Bucu
rești, Toma Petrescu, de la Steaua la 
C.A.U., Dorin Melinte de la C.A.U. 
la Steaua, Adalbert Darvaș, de la C.S.M. 
Cluj-Napoca la Steaua, Gheorghe 
Buruiană, de la Oțelul Galați la Di
namo București, Gheorghe Ungureanu 
de la Dinamo ia Rapid, Zoltan Gaș- 
par cie la C.A.U. la Steaua, Georgel 
Costache și Costel Costache, de la 
Farul Constanța la Steaua, Mihai 
Buruiană de la C.S.M. Iași la Steaua,

asigure o 
concursu-

VILARA

Eremia Rotaru de la Sc. sp. Mediaș 
ia Steaua. Toți vor concura, chiar de 
la prima etapă a „Cupei României", 
la noile cluburi.

• La Ruse s-a desfășurat un con
curs International rezervat Juniorilor, 
la care au participat și cîtiva atleți 
romani, NlcuUna Lungu a ciștigat pro
ba de 400 m cu 57,4, Cornel Preda 
pe cea de aruncare a greutății cu 
15,80 m, iar Virgil Costache s-a cla
sat pe primul loc la lungime cu 
7,03 m. Doru Oprea a ocupat locul 
doi la înălțime cu 1,98 m, iar Adrian 
Callmente a sosit al treilea la 110 
mg cu 15,4.

• La Reșița s-a desfășurat un con
curs de selecție In vederea alcătuirii 
echipei județului pentru prima etapă 
a „Cupei României". Cel mai bun 
rezultat — Sorin Pescaru, 63,86 m la 
aruncarea suliței.

DUMINICA IN CAPITALA,
COMPETIȚII DE MASĂ

Miine, ca de obicei, în Capitală vor avea loc diferite manifes
tări sportive. Dintre toate, remarcăm in primul rînd „Festivalul 
primăverii" — aflat la cea de a VIII-a ediție — ce se va desfă
șura la Complexul sportiv Metalul din șos. Pantelimon. începind 
de la ora 8 și sfîrșind la ora 22, festivalul cuprinde un bogat pro
gram cultural, artistic și sportiv (meciuri de fotbal, volei, hand
bal, demonstrații de dirt-track ; parada vedetelor ; dans — ora 20; 
foc de tabără — ora 22). în sectorul 1, la baza C.P.B. are loc des
chiderea sezonului de vară și un concurs de șah pentru echipele 
din sector dotat cu „CUPA PRIMĂVERII". Duminici sportive au 
loc la Grupul școlar Electronica (sector 2) și la clubul Voința — 
baza sportivă din Floreasca (sector 8), o serbare cultural sportivă 
la Liceul nr. 2 (sector 7). C.E.F.S. din sectorul 8 organizează o 
excursie ciclo-turistică la Pădurea Băneasa. Plecarea are loc din 
fața A. S. Grivița Roșie, la ora 9.

□

RA^CHFT MECIURI INTERNAȚIO- BAJUnul NALE LA CLUJ-NAPOCA. 
Echipa masculină Universitatea a susți
nut cîteva meciuri internaționale în com
pania unor echipe din Ungaria. Univer
sitatea a întrecut pe Vasas Izzo cu 55—52 
și 71-65 și a terminat ia egalitate (67—67) 
cu T. F. Budapesta.

CAIAC- PE LACUL HERĂSTRĂU s-a 
ji desfășurat „Cupa Tineretului**,

CANOE competiție la care au parti
cipat aproape 250 de sportivi bucureștenî. 
S-au desfășurat probo pe distanța de 
500 m și două curse de fond (K 1 și K 2) 
de 5 000 m. lată cîșligătorii : K 1 — 5 000 
m: |. Ciobanu (Dinamo) 26:30: K 2 
5 00G m : Dinamo (C. Smîntînă “ 
lian) 24:C5. In probele de 
TINERET;.........................................
2:08, C.

Buri 
Giura 
- A.
11 1.
2 :

ZONALE
întrecerile zonale ale „Cupei Româ

niei" la oină s-au aflat în plină desfă
șurare. Astfel, 7 echipe care și-au 
cucerit dreptul de participare in etapa 
județeană și-au disputat întîietatea 
în zona de la Cluj-Napoca, oferind 
jocuri viu disputate. Vă redăm cîteva 
din principalele rezultate. Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman) — Confecția 
Rm. Sărat 10—10, Confecția Rm. Sărat
— C.F.R. Sibiu 9—8, Torpedo Zărnești
— C.F.R. Sibiu 8—1, Viața Nouă Olteni
— C.F.R. Sibiu 7—6. Clasamentul fi
nal : 1. Viața Nouă Olteni 8 p, 2. Con
fecția Rm. Sărat G p, 3. C.F.R. Sibiu 
5 p, 4. Torpedo Zărnești 4 p, 5. Izvo
rul Chiulești (jud. Cluj) 4 p (puncta- 
veraj mai slab), 6. Liceul industrial 
de construcții Cluj-Napoca 4 p. 7. Vic
toria Crlstești (jud. Bistrița Năsăud) 
3 p. Primele două echipe s-au cali
ficat In finala competiției.

Azi și mîine au loc la Pitești și 
Galați ultimele jocuri zonale. Și-au 
anunțat participarea în fiecare oraș 
cite 10 echipe, printre care se află 
cunoscutele formații Biruința Gheră- 
iești (jud. Neamț), Metalul Roman, 
Dinamo București, celuloza Drobeta 
Tr. Severin, Drum Nou Boureni( jud. 
Dolj», Celuloza Călărași, A.S.A, Con
stanța și Oțelul Tîrgoviște.

4. Rapid
5. CSM Suceava
6. Viitorul
7. Universitatea

20
20
20
20

12
11
10
10

8
9

10
10

47:31
42:37
42:37
42:39

32
31
30
30

DERBYUL FARUL - DINAMO 
LA RUGBY
anunță un final de 
„fierbinte". Cum altfel 
interpreta rezultatele

Rugbyul 
campionat 
am putea 
primei etape din turneele de cali
ficare 7 în frunte, campioana, 
STEAUA (inițial considerată — 
prin calitatea lotului pe care-1 
prezenta la start — principala fa
vorită) a capotat, încă din pleca
re, în fața unui XV ambițios, DI
NAMO, deși mai puțin cotat. Alb- 
roșii au învins insă categoric 
(18—10), anunțîndu-și încă de pe 
acum veleitățile. Cealaltă pereche, 
FARUL Constanța și ȘTIINȚA Pe
troșani, și-a împărțit punctele 
(9—9), dar dobrogenii sînt avanta
jați de scor, ei obținînd două 
puncte pe teren advers. Și în gru
pele de calificare, care nu vizea
ză titlul, s-a jucat serios și toate

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIONARE DE POPICE
Actualele campioane-Rapid București (l) și Constructorul
Galați (m) —vor lupta din nou pentru titlu in turneul final

al campionatului
După o întrerupere de trei săp- 

tămîni, azi se reiau întrecerile 
campionatului Diviziei A, cu dis
putarea etapei a XVIl-a, penul
tima din confruntarea celor 40 de 
echipe. După consumarea celor 18 
etape, formațiile clasate pe locu
rile 1—3 în cele patru serii (mas
culin și feminin) își vor disputa 
întîietatea intr-un turneu final 
pentru desemnarea campioanelor. 
Sînt de acum calificate pentru 
„bătălia" decisivă divizionarele 
bucureștene Rapid — campioana 
țării, Gloria și Laromet — seria 
Sud a campionatului feminin, Vo
ința Tg. Mureș — seria Nord fe
minin, precum și Constructorul 
Galați — campioana țării, Voința 
București și Flacăra Cîmpina — 
seria Sud masculin.

Iată și cîteva rezultate din me-

ciurile restante din etapa a XVI-a: 
Voința București — Fiacăra Cîm- 
pina 5 242—5 110 p <1, Gaz 
Mediaș — C.F.R. Tg. Mureș 
5 054 p d, Jiul Petrila — 
Cluj-Napoca 5 285—5 233 p 
masculin, C.S.M. Reșița — 
Oradea 2 573—2 449 p d, Metrom 
Brașov — Voința București 2451— 
2558 p d — feminin.

metan 
4 975— 
Voința 

d — 
Voința

Campionatul de călărie 
M. ALUNEANU ÎNVINGĂTOR 

LA „UȘOARA"
CRAIOVA, 16 (prin telefon). Un 

public mai numeros ca de obicei 
a asistat la întrecerile călăreților 
în cadrul primei etape a campio
natului republican, ce se desfă
șoară la baza hipică din locali
tate. Timpul excelent a favorizat 
evoluțiile sportivilor, care au fost 
deseori răsplătite cu aplauze de 
către spectatori. Și de această 
dată, disputele au fost dîrze, con- 
curenții luptind exemplar pentru 
obținerea victoriei.

Atenția a fost reținută de pro
ba de obstacole, categoric ușoară, 
la startul căreia s-au prezentat 
36 de concurcnți. La încheierea 
parcursului de bază, 10 dintre a- 
ceștia au terminat fără penali
zare, fiind necesar un baraj, con- 
tracronometru pentru desemnarea 
învingătorului. De notat că și cei
lalți călăreți, eliminați după par
cursul de bază, au avut o com
portare meritorie, numărul pena
lizărilor fiind scăzut în barajul 
probei, Mihai Aluneanu (Olim
pia Constructorul) cu Drumeț a 
reușit să realizeze un timp bun 
(31,2 s), care i-a permis să se 
impună în cele din urmă, princi
palii contracandidați Nicolae Sil
vestru (Steaua) cu Doc și C. 
Shneider (C.S.M. Sibiu) cu Duglas, 
fiind nevoiți să se mulțumească 
cu locurile următoare, ei fiind 
cronometrați cu 32,0 s și, res
pectiv 36,7.

Consemnăm, de asemenea, fap
tul că în urma probei de califi
care (dresaj), toți cei 23 de călă
reți au obținut dreptul de parti
cipare la concursul de obstacole 
— juniori.

Concursul continuă simbătă și 
duminică cu probe de dresaj (ju
niori și cat. intermediar) și ob
stacole (juniori 18 ani, fete și e- 
chipe).

Șt. GURGUI, coresp. județean
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SÎMBĂTA Autobuzul — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (Div. B); terenul Triumf, 
ora 11 : Triumf — T.M.B. (Div. 
C) ; terenul C.P.B., ora 11 : Șoi
mii Tarcm — Electronica (Div. C); 
terenul Laromet, ora 11: Laromet 
— Unirea Tricolor (Div. C); te
renul B. Văcărescu, ora 11 : Auto
matica — Tehnometal (Div. C) ; 
terenul Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie — Dunărea Giurgiu (Dlv. C).

HANDBAL. Terenul Steaua, ora
10 : Universitatea Buc. — indepen
dența Sibiu (Div. A, m), ora 11,15: 
Confecția — Constructorul Timi
șoara (Div. A, f) ; terenul Pro
gresul, ora 11 : Progresul — Tex
tila Buhuși (Div. A, f) ; terenul 
Ciulești, ora 11 : Rapid — Uni
versitatea Iași (Dlv. A, f).

LUPTE. Sala Steaua, ora 10 : 
etapa de zonă a campionatelor 
republicane Individuale de „libe
re", Juniori tnari și mici.

POLO. Bazinul Floreasca, ora
11 : Școlarul — C.N.U. (Dlv. A).

POPICE. Arena Laromet, ora 8: 
Laromet — Olimpla-Constructorul 
(Dlv. A, m).

RUGBY. Terenul Tei, ora 10 : 
Sportul studențesc — Grivița ro
șie (Div. A) ; terenul Vulcan, ora 
10 : Vulcan — Rapid (Div. A) ; 
terenul Olimpia : Ollmpla-Con- 
structorul — Electroputere Cra
iova (Dlv. B) ; terenul Aeronauti
ca, ora 10 : Aeronautica — Mine
rul Gura iSmorulul (Div. B).

TENIS DE MASA. Sala Floreas
ca, ora 8,30 : C.E. tăcut (echipe).

VOLEI. Sala Giulești, 
Rapid — Viitorul Bacău (Dlv. 
m).

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, ora 15,30 : întrecerile primei 
etape (zona I) a „Cupei Româ
niei'1.

HANDBAL. Terenul Steaua, ora 
17,30 : Steaua — Dlnamo (Div. A, 
m).

LUPTE. Sala Steaua, ora 17 : 
etapa de zonă a campionatelor 
republicane individuale de „libe
re", Juniori mari și mici.

POPICE. Arena Frigul, ora 16 : 
Frigul Buc. — Metrom Brașov ; 
arena Giulești, era 16: Rapid — 
Gloria Buc. ; arena Voința, ora 
16: Voința Buc. — Voința Roman 
(Div. A, f).

DUMINICĂ

(S. Mocanu — V. Keskes) 2:34. Pe echipe: 
Dinamo 252,75 p, C. S. Școlar 140,75 p. 
Olimpia 120,5 p. • DUMINICA DIMI
NEAȚA, de la ora 8, pe lacul Herăs
trău va avea loc „Cupa Olimpia".

GIMNASTICA^*
București a susținut recent o întilnire 
amicală cu formația campioană a Polo
niei, Wisla Cracovia. Sportivele românce 
au reușit o comportare bună, gazdele 
obținînd victoria cu 175,30 la 175,00. S-au 
remarcat Mihaela Mihai, clasată pe locul 
trei la Individual compus și cîștigătoare 
la sol și bîrnă. De asemenea, o bună 
imprexi- âu produs Livjg Puțu (tocul doi 
la bîrnă), Gabriela Drago! (locul trei 
la bîrnă) șl Gabriela Bică (in virstă de 
11 ani și jumătate), aplaudată la scenă 
deschisă pentru exercițiile sale la pa
rolele și bîrnă. • CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR BUCUREȘTI organizează în zi
lele de 31 mai și 1 iunie o competiție 
dotată cu trofeul „Cupa școlarul** la gim
nastică modernă. Vor participa sportive 
de la I.E.F.S.» Liceul 35, Politehnica, 
Șc. sp. 1, Șc. sp. 2, Șc. sp. 3, Viitorul, 
Locomotiva» Cutezătorii și Clubul sportiv 
școlar.

LUPTE

astăzi și mîine, in localitatea Aue, par
ticipă și 10 sportivh români. Printre aceș
tia sînt I. Mitroi, O. Șandru șj V. Chi- 
rilă. • ETAPA DE ZONA a campionate
lor republicane individuale de „libere** 
ale juniorilor mari și mici programează 
întreceri, astăzi și mîine, la București, 
Constanța, municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, St. Gheorghe și la Hunedoara. 
Competiția din Capitală va 
sala clubului Steaua.

avea loc in

C. Ga- 
vitezâ : 

M. Nicorici (Steaua) 
“ K 1 F î

: «• ti

24:05.
K .1

1:1. Barna (D) 2:31, I 
(S) 2:29, JUNIORț ț;
(D) 2:21. K a : Dinamo (A.San- 

NicetOe) 2:10, K 4 : Rapid 2:06, 
Văduva (C, S. Școlar) 2:35, 

Dinamo (M. Stoica — A Ivan) 
■ - - - - , ■ (D) 2:29,

K 2 F : Dinamo (L. Paraschiv — D. Ga. 
Inescu) 2:27. K 4 F : Dinamo 2:17, JU
NIORI II : K 1 : C. Livadaru (D) 2:27, 
K 2: Dinamo (C. Enescu — M. Scorțea) 
2:06, K 4 : Șc. sportivă 2:02, C 1 : I. 
Lupu (D) 2:50, C 2 ; Dinamo 2:30, K 1 F: 
R. Vintiiă (D) 2:47. K 2 F : C. S. Școlar

D. 
A. 
da
C
C
2:29, K 1 F s FI. Petrușel

MOTO MOTOCROSIȘTI 
, ivixz 1N |UGO5LAviA. 
răsit Capitala motocrosiștli 
jl Siealian Paiascbiv pentru 

concursuri în Iugoslavia.la două

ROMANI - 
Ieri au pâ- 
Mihai Banu
□ participa

DIVIZIA A, In etapa a 
a campionatului Diviziei

Pag.a 6 a Sportul
LA TURNEUL INTERNAȚIO

NAL de „libere* al R. D. 
Germano rezervat juniorilor în vîrstâ de 

ani, competiție ce se va desfășura»

POLO
(seria I)
La București (bazinul Floreasca de 
ora 11) se vor întîlnl Școlarul București 
și C.N.U., iar la Cluj-Napoca, Voința va 
prim! replica formației bucureștene Pro
gresul. • ECHIPA IUGOSLAVIEI care va 
participa la „Cupa orașului București’*, 
turneu Internațional ce se va desfășura 
în Capitală intre 20 și 24 mai și-a anun
țat sosirea în ziua de 18 mal. Din lot 
foc parte, printre alții, cunoscuții inter
naționali Markovici, Rudici, Belamarici, 
Bonacici, Manojlovici, Stamcnici și Maro- 
vici.

V-a 
A 

sînt programata două partide. 
“* la

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, ora 9 : întrecerile primei cla
pe (zona I) a „Cupei României".

CICLISM. Autostrada București— 
Pitești (km 13), ora 9,30 : start 
în proba de 80 km contratimp din 
cadrul campionatului Capitalei.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
15: Dlnamo — Olimpia Satu Mare 
(tincret-speran(e), ora 17 : Dina
mo — Olimpia Satu Mare (Dlv.
A) ; Stadionul Republicii, ora 15: 
Sportul studențesc — Steaua (ti
neret—speranțe), ora 17 : Sportul 
studențesc — Steaua (Div. A) ; 
stadionul Metalul, ora 11 ■ Meta
lul — Electroputere Craiova (Dlv. 
B> ;
ința
B) ;

terenul Voința, ora 11 : Vo-
— C.S. Tîrgoviște (Div. 
terenul Autobuzul, ora 11 :

ora 10 :
A,



La campionatele europene de lupte libere

\ SPORTIVII NOȘTRI
N-AU OBȚINUT REZULTATE

LA ÎNĂLȚIMEA AȘTEPTĂRILOR
C' Cu puțin timp în urmă, la 

Friedrich Ebert-Halle" din Lud
wigshafen (R.F. Germania), s-au 
desfășurat confruntările continen
tale de lupte libere. La startul 
acestora au fost prezenți sportivi 
'din 20 de țări. Lotul României a 
(prezentat concurenți la 8 din cele 
(10 categorii de greutate. La ca
pătul celor trei zile de concurs, 
icum se știe, doi dintre luptătorii 
(țării noastre au urcat pe 
podiumului de onoare : 
ilorga (medalie de argint la cat. 
62 kg) și Ladislau Șimon 
lie de bronz la cat. 4-100 kg). Alți 
tdoi sportivi români s-au clasat 
pe locuri meritorii : Petre Coman 
)(IV, la cat. 62 kg) și Gigei An
gliei (VI, la cat. 57 kg). Mențio- 
tnîndu-1 și pe juniorul Petre Brîn- 
dușan (cat. 52 kg), 
însă „sorți" 
(constatăm 
sportivilor 
portat. cît 
Abilităților.

Rezultatele 
■gentanții țării 
cunoaștem — 
mea aștentărilor. Nu mai 
decît anul trecut, lotul României, 
aliniat la campionatele mondiale 
de la Istanbul, a realizat un bi
lanț mult superior celui de la 
recentele confruntări continentale. 
Reamintim că la Istanbul sporti
vii români au obținut o medalie 
de aur, alta de bronz și trei 
locuri între ori mii sase concu
renți. De astă dată, însă, excep- 
ițîndu-1 oe neobositul sportiv bră- 
âlean Vasile Iorga, care a cucerit 
cea de-a 9-a sa medalie la com
petițiile de anvergură și s-a aflat, 
•la Ludwigshafen, foarte aproape 
de titlul continental, ceilalți lup
tători români au evidențiat ca- 

jrențe în pregătirea tehnică, fi
zică și tactică, știam, bunăoară, 
că Șimon va avea o misiune di- 
țficilă pentru a-și putea onora 
{medalia de aur cucerită anul tre
cut la C.M., mai ales că printre 
adversarii săi se afla și fostul

treptele
Vasile

(meda-

care a avut 
deosebit de dificili, 

că am epuizat 
români care s-au 

cît, la nivelulde

lista 
com- 
posi-

s.

obținute 
noastre 
nu sînt

de

la

repre- 
să re- 
înălți- 

înainte

deținător al titlului, sovieticul 
Andiev. Dar, spre regretul nostru, 
Șimon nu și-a pus în valoare nici 
unul din cunoscutele-! procedee 
tehnice, pierzînd meciul respectiv 
la un scor sever : 6—22. 
finale, sportivul român 
avantajat, într-adevăr, 
nizatori, susținînd. în 
seară, două partide, în 
toți ceilalți finaliști au 
una singură — a luptat în ma
niere total diferite. După ce l-a 
întrecut înainte de limită no bul
garul M. Ghercev (învingător, la 
rîndu-i, prin tuș în fața lui An
diev) a fost descalificat în me
ciul cu J. Balla (Ungaria), un 
‘.înăr debutant pe care Șimon 
putea să-1 depășească fără difi
cultate. Insuficienta pregătire, 
însă, a sportivului nostru a fost 
evidentă deși, cum subliniam, în 
timp ce el susținea un meci de
cisiv pentru medalie. Balla se o- 
dihnea. Sperăm însă că Ladis- 
lau Șimon va depune toate efor
turile pentru ca la J.O. ’76 să 
obțină rezultate la nivelul posi
bilităților sale.

în sfirșit, trebuie să menționăm 
comportarea sub orice critică a 
celorlalți luptători care au făcut 
deplasarea la Ludwigshafen. Este 
vorba de Em. Cristian (cat. 74 
kg). I. Dumitru (cat. 90 kg) șl 
E. Panaite (cat. 100 kg), eliminați 
după prima zi de concurs. Ei au 
fost învinși prin tuș, descalificare 
sau la scoruri nete de adversari 
care nu s-au clasat, în final, pe 
locurile 1 sau 2, unii dintre ei 
nici măcar între primii 6 la ca
tegoriile respective. Este de da
toria Biroului federal să anali
zeze — așa cum a făcut-o ori de 
cîte ori a fost cazul — evoluțiile 
slabe ale acestor trei luptători
și să ia măsurile ce se impun,

reprezentativ de 
la Montreal, re- 
bune, la înălți-

Apoi, în
— dez- 

de orga- 
gala de 
timp ce 

avut cîte

astfel ca lotul 
libere să obțină, 
zultate cît mai 
mea așteptărilor.

Costin CHIRIAC

iVasile Iorga a luptat ci^ deosebită dirzenie chiar si in momentele cind 
adversarii săi au inițiat atacuri greu de parat, cum este ți cel din 

fotografia noastră.

PREGĂTIREA TEMEINICA PENTRU JOCURILE OLIMPICE
OBIECTIV PRIORITAR AL GIMNASTICII FEMININE
De vorbăi cu Maria Simionescu, antrenoare

: gimnastele românce la campionatele europene 
concretizate în patru medalii de aur,

Succesele repurtate de 
de la Skien (Norvegia) — concretizate în patru medalii de aur, una de 
argint și două de bronz — au adus în centrul atenției specialișulor și 
a presei internaționale școala de gimnastică feminină din România, care 
a dat lumii un produs de o asemenea valoare ca Nadia Comăneci. Iată 
de ce, după campionatele europene și înaintea unui foarte greu examen 
ca Jocurile Olimpice de anul viitor, am considerat necesar să avem 
o discuție cu unul din specialiștii federației noastre, cu care am 
abordat probleme ale pregătirii viitoare, direcțiile în care trebuie acțio
nat pentru ca, în 1976, sportivele noastre să evolueze onorabil în cadrul 
Jocurilor Olimpice. La întrebările noastre a răspuns tovarășa MARIA SI- 
MIONESCU, antrenoare federală, membră a Comisiei tehnice feminineMIONESCU, antrenoare federală, 
a F. I. G.

GEORGETA GABOR

— Au fost mulfi cei care au 
apreciat că Liceul cu program 
de educație fizică din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, cu re
zultatele sale foarte bune, va 
constitui o piedică in dezvolta
rea gimnasticii feminine româ
nești, în sensul că foarte multe 
sportive ți specialiști vor fi de
mobilizați in activitatea lor. 
Cum apreciafi asemenea puncte 
de vedere ?

— Cred că răspunsul îl oferă cel 
mai bine rezultatele. Ceea ce s-a 
realizat la Liceul cu program de 
educație fizică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej reprezintă, putem 
spune, un bun național, școala de 
aici — prin modul său de organi
zare și prin concepția de pregătire 
— fiind luată astăzi ca model nu 
numai pe plan intern, ci și peste 
hotare. Sprijinul nelimitat asigu
rat de organele locale de partid și 
de stat, preocuparea permanentă a 
Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului, precum și a federației 
de specialitate și a C.J.E.F.S. Ba
cău de a crea aici condiții bune 
pentru îmbinarea pregătirii școlare

cu activitatea sportivă — iată tot 
atîtea elemente care au contribuit 
substanțial la rezultatele de astăzi. 
Firește, ne face plăcere să obser
văm că și în alte localități ale 
țării au apărut acum rezultate re
marcabile. Aș aminti, în acest 
sens, de centre ca Galați, Con
stanța, Sibiu, Baia Mare, unde au 
crescut și și-au desăvîrșit măies
tria numeroase sportive talentate 
pe care le întîlnim în loturile re
prezentative ale țării. Credem că 
existența în țară a tot mai multe 
clase I—IV cu profil de gimnasti
că va avea ca rezultat, în viitorul 
apropiat, depistarea și formarea a 
tot mai multe sportive capabile să 
constituie rezerva de mîine a gim
nasticii noastre feminine.

— Cum apreciați că trebuie 
abordată pregătirea pentru greul 
examen de anul viitor. Jocurile 
Olimpice ?

— Succesele de la C.E. de la 
Skien ne obligă să privim cu toa
tă seriozitatea pregătirea echipei 
noastre feminine pentru Montreal. 
Din acest punct de vedere, mi-aș 
permite chiar să apreciez că sîn- 
tem oarecum rămași în urmă. 
Exercițiile impuse, care știm cît 
de greu cîntăresc în stabilirea cla
samentului final, nu au fost încă 
prezentate public de gimnastele 
noastre fruntașe, iar în ce privește 
exercițiile liber alese avem încă 
sportive care intenționează să-și 
schimbe in viitorul apropiat unele 
dintre exerciții. Aceasta ar trebui 
să se facă cît mai repede posibil. 
Noi, federația, va trebui să acor
dăm ’mare atenție celor două cen
tre principale care ne furnizează 
elemente pentru echipa națională : 
București (unde se pregătesc Alina 
Goreac, Anca Grigoraș, Paula Ion, 
Rodica Sabău, Cristina Itu, Maria
na Constantin, Aurelia Dobre) și 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej (Na
dia Comăneci, Teodora Ungurea- 
nu, Georgeta Gabor, Luminița Mi-

federală

ALINA GOREAC

TINERII ÎNOTĂTORI PROGRESEAZĂ, lea, Iuliana Marcu, Mariîcna Neac- 
șu, Gabriela Sabadîș). Va trebui 
să intervenim de urgență spre aDAR INTR-UN RITM PREA LENT

' Evoluțiile celor mai tineri înotă
tori români în această primăvară 
oferă o undă de speranță privind 
viitorul unei discipline sportive în 
care rezultatele înregistrate în pis
cinele din țară nu sînt încă la ni
velul actualelor cerințe. Acum, cind 
sezonul în bazin acoperit este în
cheiat și sportivii au ieșit să se pre
gătească în aer liber sîntem în mă
sură să apreciem eforturile făcute 
în mai multe secții (în special la 
Ploiești și Oradea) privind crește
rea „noului val“.

în ansamblu, listele celor mai 
bune performanțe atestă un progres 
evident al tinerilor înotători, chiar 
dacă dimensiunile sale nu sînt spec
taculoase. S-au înregistrat numeroa
se recorduri, unele de bună valoa
re, mai ales în probele feminine, 
unde tinerele noastre speranțe sînt 
■mult mai aproape de cifrele comne- 
titlve pe plan internațional. Cele 
mai ilustrative exemple ni le ofe
ră două tinere ploieștence, Valeria 
Vlăsceanu (13 ani) și Mihaela Geor
gescu (14 ani), care au corectat sub
stantial recordurile realizate de 
Cristina Balaban și Anca Groza, 

r’cele mai bune înotătoare românce 
£tn ultimul deceniu, la vîrstele res
pective. Mai mult chiar, la această 
Uoră există în Europa doar 6 îno
tătoare (patru din R. D. Germană 

cîte una din Olanda și Ungaria), 
<ie vîrste asemănătoare, care au re
zultate superioare la 200 m spate, 
de pildă, recordului (2:31,7) înregis
trat de V. Vlăsceanu în luna apri
lie. în grupa tinerilor performeri

ai sezonului mai pot fi citați Vali 
Dragomir, Cecilia Roșu, Angela Va
meși, Carmen Bunaciu, Nocmi Pe- 
truț, iar dintre băieți Dragos Na
nul, Ilorațiu Neagrău (nou record
man de copii al tuturor probelor 
de craul, de la 200 m la 1500 m) și 
Alexandru Szabo. în mod cu totul 
paradoxal, Șc. sp. Reșița, a cărei 
echipă a cîștigat campionatul na
țional atît în 1974, cît și în 1975, nu 
a prezentat în acest sezon nici un 
element de certă perspectivă.

Prin prisma rezultatelor din a- 
ceastă primăvară tinerii înotători 
români păstrează șanse serioase de 
a cîștiga și în 1975 Balcaniada ju
niorilor, rcpetînd astfel succesul ob
ținut anul trecut, la Sofia. Credem 
însă că aspirațiile — măcar ale cî- 
torva dintre cei mai talentați per
formeri — pot fi mai mari decit 
cîștigarea unor titluri balcanice. U- 
nii sînt talentati și lucrează ou sîr- 
guință. Din păcate însă, eficiența 
muncii lor nu este încă pe măsura 
așteptărilor și aceasta din mai mul
te motive.

Coi mai mulți dintre tinerii noș
tri înotători se antrenează insufici
ent, parcurgînd zilnic G—7 kilome
tri, adică jumătate din distanța pe 
care o înoată sportivii de valoare 
internațională. Nesatisfăcător conti
nuă să fie și procentul (50—60 la 
sută) de intensitate al repetărilor 
din antrenament, în comparație cu 
cel al marilor campioni, care se 
pregătesc făcînd repetări zilnice cu 
o intensitate de 60—80 la sută si 
în unele perioade chiar mai tare.

Totodată, în evoluțiile multor îno
tători cu reale calități continuă să 
se observe defecțiuni de tehnică, ca 
repercusiuni directe ale unor miș
cări deprinse greșit chiar de la ini
țiere. Și tot la acest capitol am 
mai vrea să subliniem că foarte 
puțini sportivi din tînăra generație 
știu să execute corect startul și în
toarcerile...

în sfîrșit, lipsa de forță (atît în 
brațe, cît și în picioare) îi împie
dică pe tinerii înotători să-și îm
bunătățească substanțial performan
țele. Această carență este explica
bilă prin lucrul cu totul insuficient 
(în unele secții chiar cu totul izo
lat) al tinerilor sportivi la aparate
le speciale auxiliare de pe margi
nea bazinului. Se invocă adesea, în 
această privință, lipsa aparatelor 
(care pot fi ușor confecționate), sau 
lipsa de timp. Dacă programul de 
pregătire al înotătorilor ar cuprin
de repetări mult mai intense și mai 
puține lungimi parcurse în ritm 
de... vals, cu eficiență minimă, ar 
rămîne destul timp și pentru lu
crul pe uscat.

Se apropie sezonul de vară. în 
curînd elevii se vor afla în vacan
ță șl vor avea deci timp mai mult 
pentru pregătire. Rămîne de văzut 
însă felul în care ei vor folosi o- 
rele zilnice de pregătire pentru ca 
la viitoarele competiții internațio
nale în care vor fi angajați satis
facțiile tinerilor noștri înotători să 
fie mult mai mari.

Adrian VASIUU

stimula pregătirea temeinică, pe 
plan național, a noilor exerciții 
impuse și definitivarea celor li
ber alese. Consider că trebuie să 
se acorde o mai mare atenție do
tării materiale a federației noas
tre, in sensul asigurării minimu
lui de material tehnic de nivel 
calitativ internațional : saltele, 
trambuline, bare de paralele, bîrne 
acoperite. De asemenea, consider 
că este de neacceptat ca un cen
tru de talia celui din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej să nu 
dispoziție, in permanență, 
nist.

— Cum ați sintetiza 
rile făcute de federația 
calitate pentru afirmarea gim- 
nasticii feminine ?

— Rezultatele de astăzi sînt le
gate, nemijlocit, de existenta Li
ceului cu program de educație 
fizică din municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej. Faptul că antrenoarea 
federală a lucrat timp de mai 
mulți ani (1969—1972) în perma
nență în acest centru și că, în 
continuare, a fost desemnat pentru 
a activa acolo un profesor de spe
cialitate de la I.E.F.S. a fost de 
bun augur pentru organizarea 
muncii și asigurarea unei pregă
tiri sportive corespunzătoare. Fe
derația noastră s-a preocupat în 
permanență de îndrumarea meto
dică, de controlul pregătirii, diri- 
jînd problemele gospodărești, asi- 
gurînd sportivelor de aici un pro
gram competitional cu parteneri 
valoroși, stimulativ. Aș dori să 
menționez că, mai ales în ultima 
perioadă, activul nostru salariat 
s-a bucurat de un larg sprijin șl 
ajutor din partea Clubului Spor
tiv Onești.

Interviu consemnat de 
Constantin MACOVEI

aibă la 
un pia-

efortu- 
de spe-

SPRE PERFORMANȚA, NUMAI 
PRIN SIRGUINȚĂ Șl CONȘTIINCIOZITATE

Printre secțiile clubului Dinamo, cu 
reputație în lumea sportului, se numârâ 
și cea de ciclism. Alergătorii purtînd 
ecusonul clubului din șos. Ștefan cel 
Mare au cucerit peste 100 de titluri în 
campionatele țârii și tot ei au dat ma
joritatea componenților reprezentativelor 
naționale clasate pe locul III în 
„Cursa Păcii", pe locul IV la campio
natele mondiale și pe locurile V și VI 
la Jocurile Olimpice. Dacă ar fi sâ fa
cem o statistică a performanțelor rea
lizate in ultimii 20 de ani de sportul cu 
pedale din România, am constata că 
imensa lor majoritate este legată de nu
mele rutierilor dinamoviști. Este, fără în
doială, meritul acestui mare club, care 
a așezat ciclismul printre sporturile in
tens susținute, oferindu-i condiții, impu- 
nîndu-i obiective majore. Și acum clu
bul Dinamo militează intens — pe toate 
plcnurile — pentru reafirmarea olimpică 
a ciclismului românesc. Și nu în ultimul 
rînd, trebuie subliniată contribuția an
trenorului emerit Nicolae Voicu, unul din 
cei mai pricepuți și mai sîrguincioși din- 
tie tehnicienii pe care i-a avut și îi 
are sportul nostru cu pedale. Se poate 
spune, deci, că secția de ciclism de la 
Dinamo are o puternică tradiție.

Din păccle, ultima confruntare de
amploare, competiția internațională „Cu
pa Dinamo”, ne-a demonstrat că unii

rutieri dinamoviști nu înțeleg (sau nu 
știu) să aprecieze această reală cinste, 
l-am văzut pe Costel Cîrje, pe Nicolae 
Voican, Șt. Nichifor, A. Ghergu, |. Du
mitru, M. Ramașcanu și alții asigurînd 
...spatele plutonului, parcurgînd etape 
întregi la ,,adăpost", în plasa celor ce 
munceau. După cum se vede, este vorba 
de cicliști afirmați și de tineri aspiranți 
la performanțe. La ambele categorii, este 
de neînțeles această atitudine pasivă, de 
îndelungată și infructuoasă espectativă, 
de' ignorare a îndatoririi pe care o in
cumbă apartenența la un club cu o 
asemenea faimă in sportul românesc șî 
cel internațional. Credem că se impune 
o atitudine intransigentă a conducerii 
clubului Dinamo față de toți cei care 
nu se situează la înălțimea răspunderii 
reprezentării culorilor clubului. Color 
care nu pot să se supună cerințelor per
formanței moderne, sau nu vor, este 
cazul să li se retragă dreptul de repre
zentare a clubului. Ar fi și spre binele 
ciclismului românesc.

Hristache NAUM

Sportul Pa no 7'0



CURSA PACH“

CONFERINȚA SPORTIVĂ EUROPEANĂ
BASCHETBALIST» ROMANI 

VICTORIE:LA A 5-a
84-61 CU OLANDA

POATE CONTRIBUI LA ÎNTĂRIREA

HAGEN, 16 (prin telefon). Pe 
linia bunelor comportări în între
cerile grupei A din cadrul turneu
lui de calificare pentru C.E. din 
Iugoslavia, echipa masculină de 
baschet a României a repurtat o 
frumoasă victorie în partida de
cisivă susținută împotriva selecțio
natei Olandei. Sportivii români au 
dominat cu autoritate, cîștigînd cu 
scorul net de 84—61 (43—29). în 
urma acestui rezultat, baschetba- 
liștii români au ocupat locul I în 
grupa A și vor continua întrecerea 
de calificare, alături de echipele 
Poloniei. Greciei, Ungariei. Franței 
și Olandei, în turneul final. Cu a- 
cest prilej este bine să reamintim 
că formația română pornește în 
această nouă dispută, mult mai di
ficilă. cu un avantaj de două 
puncte (contează rezultatul meciu
lui cu Olanda) și că la finele tur
neului — va întîlni. pe rînd, Po
lonia. Grecia. Ungaria și apoi 
Franța — primele patru clasate 
vor avea dreptul de participare la 
competiția, continentală programată 
în luna iunie, în Iugoslavia.

Revenind la partida cu bascheț- 
baliștii olandezi, am vrea să subli
niem că toți jucătorii folosiți de 
antrenorul M. Nedef s-au compor
tat la înălțime. Ei au atacat din 
primele minute într-un ritm de
bordant, au dovedit o bună efica-

citate în aruncări și, în același 
timp, au reușit să anihileze în 
bună parte superioritatea sportivi
lor olandezi, mult mai înalți, în 
lupta sub panouri. De remarcat 
jocul excepțional in apărare al lui 
Novac, dar și meritele lui Oczelak, 
Popa, C 
înscris : 
ghea 2, . .
Cernat 14, Diaconescu 6, Novac 4, 
Tarău 4, Oczelak 10 și Popa 16.

Alte rezultate : R.F. Germania — 
Elveția 94—54 (46—24) ; Franța — 
Austria 92—76 <51—31) ; Algeria — 
Scoția 74—73 (41—34) : Albania — 
Islanda 112—77 (50—35) ; Polonia — 
Luxemburg 75—56 (46—25) ; Gre
cia — Suedia 77—73 (40—42).

Cernat și Niculescu. Au 
Georgescu 11, Zdren- 
Pîrșu 4, Niculescu 13,

PllAGA, 16 (Agerpres). — Com
petiția ciclistă internațională 
„Cursa Păcii" a continuat vineri 
cu etapa a 7-a, desfășurată pe 
traseul Lipnik — Trinec (156 km). 
Pe primul loc s-a situat rutierul 
spaniol Enrique Martinez, crono
metrat cu timpul de 3h 40'27”. Din
tre cicliștii români s-a remarcat 
în etapa de ieri tînărul Ion Cojo- 
caru, clasat pe locul 7, în același 
timp cu învingătorul. Cu primul 
pluton a trecut linia de sosire și 
Eugen Dulgheru (locul 15), în timp 
ce Valentin Hoța și Vasile Pas
cale au sosit cu plutonul al doilea, 
la 2'30”.

Ciclistul polonez Ryszrad Szur- 
kowski (locul 3 în etapă), se men
ține lider al clasamentului indi
vidual, urmat de Hans Joachim 
Hartnic (R. D. Germană) — la 
34". Ion Cojocaru ocupă locul 21. 
Pe echipe conduce formația 
U.R.S.S.

Astăzi este zi de repaus.

La „Regafa Pancearevo"

CANOTAJUL NOSTRU DEBUTEAZĂ

IN SEZONUL PREOLIMPIC

COLABORĂRII INTERNAȚIONALE"

ÎNOTĂTOARELE PE LOCURI 
FRUNTAȘE LA MOSCOVA
La Moscova a început concursul in

ternațional de înot pentru sportivi 
născuți in 1957 (și mai tineri) dotat 
cu „Cupa capitalelor". In prima zi de 
întreceri, sportivele noastre au avut 
frumoase evoluții. ctasîndu-se 
locuri fruntașe. Camelia Hoțescu 
clasat pe locul 2 la 100 m bras 
1:20.41 (nou record de junioare) 
urma Agnetei Ernst (Budapesta)

pe 
s-a 
cu 
în 

____„ . _____ _____  ______,___ . cu 
1:19,40. In cursa de 100 m liber. Daniela 
Georgescu s-a clasat pe locul 3 cu 
1:03.48. Proba a fost ciștigată de so
vietica Liubov Kobzova cu 1:01,10. La 
100 m delfin, a clștigat Glzela Szla- 
vitsek (Budapesta^ eu 1:08,48. iar pe 
locul 4 s-a clasat Mihaela Georgescu 
cu 1:10.93 (record de junioare).

SURPRIZE IU TURNEUL DE TENIS 
DE LA BOURNEMOUTH

LONDRA. 16 (Agerpres). — Turneul 
Internațional de tenis de la Bourne
mouth (Anglia) a programat Ieri par
tidele sferturilor de finală, In care 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te: O. Parun (Noua Zeelandă) — No
des (Cehoslovacia) 1—6, 6—4. 6—3; 
Vilas (Argentina) — Mitton (R.S.A.) 
s_2, s—4. Partida dintre Uie Năstase 
și Patrick Proisy (Franța) s-a Intre- 
r ipt In primul set. la scorul de 5—4 
In favoarea lui Năstase, care a re
fuzat sâ continue jocul în semn dc 
protest față de deciziile arbitrului. 
Din același motiv, jucătorul englez 
Roger Taylor a părăsit terenul după 
primul set. pierdut cu 5—7. în partida 
ce o susținea cu spaniolul Manuel 
Orantes.

primele campionate repu- 
ale anului (fond și ambar- 

_ T___  mici), canotajul românesc 
ia startul — la finele acestei săp- 
tămîni — în importanta cursă a 
sezonului internațional 1975. Așa
dar, după preparative îndelungate 
și minuțioase, iată că schifistele 
Si schifiștii care vor reprezenta 
țara în marile regate internațio
nale sînt gata să abordeze difici
lele competiții ale acestui an preo- 
limpic, care cuprinde multe în
treceri de anvergură și, în final, 
o nouă ediție a Campionatelor 
mondiale.

Parcurgînd lista concursurilor la 
care se vor alinia canotorii noștri 
fruntași reținem importanța deo
sebită a tradiționalelor regate Mos
cova (31 mai — 1 iunie) și Grii- 
nau (14—15 iunie), precum și re
petiția generală a „mondialelor" 
oferită de Regata Nottingham 
(28—29 iunie) chiar pe pistele ce 
vor găzdui întrecerile supreme. 
Nu mai puțin importante^sînt re-

După 
blicane 
cațiuni

MÎINE, START IN C.E. DE
Mîine dimineață, cu începere de 

Ia ora 8,30, în sala Floreasca se 
va da startul în cea de a III-a 
ediție a Campionatelor Europene 
de tenis de masă tăcut, compe
tiție care va reuni la start jucă
tori și jucătoare din 15 țări. în
trecerile se vor desfășura după un 
program riguros stabilit de orga
nizatori și care cuprinde urmă
toarele reuniuni : DUMINICA, de 
la orele 8,30 și 15 — echipe ; LUNI, 
de la orele 8,30 și 15. fazele finale 
în întrecerile pe echipe ; MARTI, 
de la orele 9 și 17, meciurile de

sosit în Capitală și majoritatea 
au efectuat deja primele antrena
mente de acomodare. Sportivii ro
mâni și-au încheiat pregătirile și 
așteaptă optimiști debutul com
petiției, în care și-au propus evo
luții foarte bune.

Ia 2 f. c. și la 8+1, ci și la 4+1 
rame. Ba poate câ la 4+1 rame 
există chiar șansele cele mai mari 
de dominare a curselor din actualul 
sezon internațional și, implicit, a 
Campionatelor mondiale de la 
Nottingham. Cum spuneam. însă, 
tehnicienii noștri, valoroși si puși 
pe treabă serioasă, au de ales, așa 
încit rămîne să așteptăm opțiuni
le lor care — sîntem siguri — vor 
fi cele mai bune.

Complicații există în alcătuirea 
echipajului feminin de 4+1 vîsle, 
unde antrenorii lotului reprezenta
tiv trebuie să găsească soluții pen
tru reîntregirea cvartetului, des
completat prin retragerea din ac
tivitate a Teodorei Boicu și prin 
îmbolnăvirea Doinei Bărdaș. Ală
turi de Ioana Tudoran și Elisabeta 
Lazăr se pare că va veni tînăra 
Gherghina Preda — o vîslașă cu 
calități certe. Pentru al patrulea 
loc din barcă sînt candidaturi pu
ține și, mai ales, palide. ~ 
că în cele din urmă se 
la o. 
rău..,

La băieți așteptăm cu 
teres confirmarea rezultatelor ob
ținute pe plan intern de revelațiile 
începtului de sezon. Nicolae Simi- 
on-Ernest Gali (2 f. c.). Totodată 
ne concentrăm atenția și asupra 
celorlalți rameri care candidează 
la un loc în echipajul de patru (cu 
sau fără cîrmaci). mulți la număr 
și de o valoare dovedită : Zagoni, 
Georgescu, Ocneanu, Moldovan, 
Dănilă, Agh, Nistoroiu, Papp, Nau- 
meneu etc.

Un caz aparte îl constituie echi
pajele Oanță — Grumezescu și 
Tudor — Ceapura, care au făcut 
promisiuni ferme pentru noul se
zon internațional. Este de așteptat 
ca și unii și ceilalți să forțeze pla
fonul rezultatelor. îi obligă în pri
mul rînd palmaresul și prestigiul 
de care se bucură în lumea cano
tajului mondial.

în fine, se pare că acest sezon 
ne va aduce și un reviriment al 
vîslașilor, primele competiții din 
1975 probînd că dispunem de su
ficient! schifiști de talent, dintre 
care îi vom aminti doar pe George 
Mereuță, Nicolae Popa. Alexandra 
Szilassv și Walter Lamberius.

Acestea fiind spuse, să aștep
tăm începutul sezonului, care de
butează sîmbătă prin participarea 
lotului feminin la „Regata Pan- 
cearevo".

Hori a ALEXANDRESCU

rameră ; și poate,

Se pare 
va apela 
că n-ar fi

real in-

între 27 și 30 mai va avea loc 
la Dresda cea de a II-a Conferință 
sportivă europeană, ce se va des
fășura sub deviza : „Sportul în via
ța oamenilor și a popoarelor". La 
această importantă manifestare va 
participa și o delegație reprezen- 
tînd mișcarea sportivă româneas
că, a cărei contribuție a fost apre
ciată și la prima ediție a reuniu
nii (Viena, 1973). Pe marginea te
melor principale ale Conferinței 
am purtat o convorbire cu tov. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
și secretar general al Comitetului 
Olimpic Român.

— De ce considerați că se a- 
cordă sportului, în 
importanță atit de 
viața socială ?

— în toate timpurile și epocile 
istorice, efortul fizic 
în cadrul muncii sau prin exerci
ții fizice speciale 
o parte integrantă a vieții omu
lui, un mijloc important în dezvol
tarea și perfecționarea anatomo- 
fiziologică și psihică a acesteia. în 
societatea modernă, odată cu di
minuarea însemnată a eforturilor 
fizice, datorită marilor progrese 
tehnico-științifice, exercițiile fizi
ce, mai ales sub forma sportului, 
au devenit un factor într-adevăr 
social, de masă, în ceea ce pri
vește dezvoltarea fizică corectă și 
armonioasă a tineretului, menține
rea și întărirea sănătății întregii 
populații.

— O problemă însemnată, 
care preocupă omenirea, este 
înțelegerea internațională. După 
opinia dv., in ce măsură poate 
contribui sportul la înțelegerea 
între popoare 1

— Sportul poate contribui la în
țelegerea internațională, deoarece: 
a. competițiile internaționale pri
lejuiesc în fiecare an contacte di
recte între sute de mii de tineri, 
din toate continentele. fenomen 
neîntîlnit în alte activități social- 
culturale ; cu ocazia acestor com
petiții, sportivii și oficialii au po
sibilitatea să cunoască și să pra- 
țuiască munca, cultura, limba. _ 
biceiurile altor popoare, să lege 
prietenii, să-și ' 
de neuitat; b.
torie, în spiritul fair-play-ului, de
clanșează stări emoționale care 
contribuie, între altele, la educa
rea respectului reciproc ; c. sutele 
de milioane de spectatori care a- 
sistă direct la concursuri, într-un 
număr mereu amplificat prin tele
viziune, au posibilitatea, prin mij
locirea sportului, să cunoască și 
să aprecieze vigoarea fizică și mo
rală, trăsăturile specifice ale di
feritelor popoare ; d. Jocurile O- 
limpice, prin numărul țărilor par
ticipante, al tinerilor concurenți, 
al oficialilor și turiștilor, devine 
cea mai cuprinzătoare întîlnire din 
viața societății moderne.

— Ce rol joacă, după păre
rea dv., educația fizică și spor-

prezent, o 
mare in

efectuat

a constituit

o-

formeze amintiri 
lupta pentru vic-

tul în procesul de educare a 
tineretului ?

— Educarea personalității, for
marea trăsăturilor morale sînt de 
neconceput fără contribuția spor
tului formativ și de competiție. 
Curajul, perseverența, spiritul co
lectiv și de colaborare, inițiativa, 
altruismul, dîrzenia, stăpînirea de 
sine se formează și se dezvoltă 
minunat cu ajutorul practicării di
feritelor ramuri sportive. Personal, 
am experimentat acest lucru prin 
activitatea didactică desfășurată 
cu sute de elevi, pe care i-artf in
struit în practicarea schiului, bo
xului, gimnasticii acrobatice, fot
balului și planorismului. De aceea, 
este necesar ca toți cei care se o- 
cupă de activitatea sportivă să 
vadă totdeauna sportul prin cele 
două mari laturi și efecte : biolo
gic și pedagogic.

— Cea de a II-a Conferință 
sportivă europeană coincide cu 
faza finală a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Vedeți vreo relație in
tre acest marc forum al state
lor și conferința sportivă ?

— Desigur. Conferința sportivă, 
prin tematica ei orofund socială, 
constituie un mijloc de schimb 
de opinii și de găsire a unor noi 
căi pentru o largă cooperare eu
ropeană. intr-un domeniu care a- 
trage milioane de oameni. Prin 
aceasta, conferința sportivă își a- 
duce contribuția la întărirea secu
rității și colaborării in Europa. 
Este tot mai evident că sportul 
pentru toți, competițiile mondiale 
și continentale. Jocurile Olimpice 
constituie laturi integrante ale ci
vilizației și culturii contemporane 
universale, prețioase mijloace de 
educație, de cunoaștere între po
poare. de stringere a legăturilor 
de prietenie între................ ..
astfel, mijloc de 
apărarea păcii.

Interviu
Victor BANCIULESCU

diferite țări și, 
seamă pentru

consemnat de

PROGRAMUL
DE SOLIDARITATE

OLIMPICA
ROMA, 16 (Agerpres). — Cu pri

lejul lucrărilor Adunării generale a 
Comitetelor naționale olimpice, pre
ședintele acestui for sportiv. Giulio 
Onești, a prezentat un raport în care 
a subliniat importanța programului de 
solidaritate olimpică, destinat să fur
nizeze un sprijin concret dezvoltării 
sportului și promovării ideilor o- 
limpice în toate țările lumii.

Delegații Comitetului olimpic ca
nadian au reafirmat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că întrecerile o- 
lin pice din anul 1976 se vor desfă
șura Ia datele stabilite, aceasta în po
fida unor dificultăți ivite in ultimul 
timp pe șantierele do construcție a 
bazelor sportive din Montreal.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Oulo (Finlanda), 

atletul finlandez Pekka Păivărinta 
a stabilit un nou record mondial 
pe 25 km, cu 1 h 14:16,8 (v.r. 1 h 
14:55,6 aparținea compatriotului său 
Seppo Nikkari).

BASCHET •
U.R.S.S. șl-a 
S.U.A. jucînd 
tulul Ohio, pe 
88—67 (45—40).
susținute în : 
baschetbaliștl sovietici au cîștigat 7. 
• Turneul masculin de la Rlo de 
Janeiro s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Braziliei — 8 p, ur
mată de formațiile Mexicului — 
7 p. Canadei — 6 p, Argentinei — 
5 p și S.U.A. — 4 p. In ultima zl 
Brazilia a Învins cu 85—64 o selec-

Echipa de juniori a 
încheiat turneul în 
cu selecționata sta- 

! care a învins-o cu
Din cele 8 partide 

acest turneu, tinerii
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CIIDPDI7X ol echipei vest-germana înregistrată. încă din prl- în fata unul campion aus- că federația de specialitate fi

ționatâ a S.U.A., iar Mexicul a În
trecut cu 86—85 Canada.

FOTBAL • „Cupa Olandei" a fost 
cucerită de F. C. Den Haag care a 
învins în finală cu 1—0 (0—0)
F. C. Twente Enschede.

GIMNASTICA a Concursul 
gimnastică artistică desfășurat 
Sofia a fost cîștigat de Krasimira 
Filipova (Bulgaria). Ea a obținut 
trei victorii în concursul combinat 
și la exercițiile libere.

HOCHEI m Cîștigînd cu 8—2 me
ciul cu Torpedo Gorki. TSICA Mos
cova este virtuală camnioană a 
U.R.S.S. Tn clasament, ȚSKA Mos
cova • 
jocuri), 
cova — 
Moscova

MOTO 
llel« la

pe

de

IB
IN „CUPA POLONIEI-
Ediția din acest an a 

„Cupei Poloniei*4 la fotbal 
a fost plină de neprevăzut 
și a avut un deznodămînt 
neașteptat : în finală s-au 
întîlnit echipă Stal Rzes- 
zow, din categoria se
cundă. și formația de re
zerve a clubului de prima 
categorie R.O.W. Rybnik. 
echipă care activează în 
divizia a treia ! După 126 
de minute de joc, scorul 
a fost alb, iar cîștigă- 
toarea din. acest an a com
petiției a trebuit să fie de
cisă în urma executării lo
viturilor de la 11 m. Stal 
Rzeszow a cîștigat cu 3—2, 
fiind prima echipă din 
liga a doua care obține 
acest trofeu fotbalistic.

CARTONAȘ ROȘU 
PENTRU BEȚIVI !

Frații gemeni Erwin și Hel
mut Kremers, Jucâtori Interna
ționali de fotbal si membri

Schalke 04, au deschis o bra
serie, lîngâ gara oralului 
Gelsenkirchen. Printre clienții 
localului se num&râ, firește, 
numeroși suporteri al echipei 
d« fotbal din oraș. Dar pen- 
Ira a nu fi inoportunațl de 
cel ce beau peste mâsurâ, 
cel doi frați au găsit origi
nala formula de a serv! ulti
mul

oslt origi- 
servî ultî- 

pahar pe... un cartonaș

mele ore de la deschiderea 
caselor de bilete. Amatori
lor de sport canadieni 
le-au fost rezervate 2,5 mi
lioane de bilete, dar fieca
re cumpărător poate achi
ziționa maximum 20 de bi
lete pentru ansamblul dis
ciplinelor incluse în pro
gramul Olimpiadei.

tralian Imbătrînit, a fost 
relativ ușoară.

Un amănunt umoristic. 
In preziua partidei, ziarele 
americane făceau tapaj In 
jurul alegerii suprafețil de 
joc. Newcombe prefera un 
teren sintetic mal rapid 
(care să-1 pună In valoare 
forța serviciilor). Iar Con
nors dorea un altul. Pen-

MAI PUȚINE PARIURIroșu, ceea ce în limbajul fot
balului, după cum bine se 
știe, înseamnă : eliminarea 
din teren...

BILETE PENTRU J.O.
La Montreal, Toronto și 

In alte orașe canadiene au 
fost puse în vînzare, pen
tru public, tichetele de in
trare la jocurile Olimpice 
de vară ce vor avea loc 
anul viitor. O mare aflu
ență de cumpărători a fost

„La pomul lăudat să nu 
te duci cu sacul mare**... 
Vechiul proverb s-a ade
verit din nou, 6e pare, la 
recentul meci-pariu dintre 
așii rachetei Jimmy Con
nors și John Newcombe, 
disputat la Las Vegas. Cu 
toată reclama, cu multe zl- 
tfr înainte trîmbitată de or
ganizatori, jocul a fost mo
dest și sarcina lui Connors,

tru punerea de acord — șl 
pentru publicitate — s-a 
procedat la o tragere la 
sorți. A cîștigat Newcom
be. Dar, după cum se știe, 
a pierdut apoi pe terenul 
ce și-1 alesese singur...

Șl un epilog semnifica
tiv. Viitorul meci din a- 
ceaștă serie urmează să 
fie cel dintre Jimmy Con
nors șl tînărul campion 
suedez Bjorn Borg. Numai

din Suedia a Interzis des
fășurarea acestuia pe te
ritoriul ce stă sub juris
dicția sa, nefiind interesa
tă — se precizează 
popularizarea unor 
menea meciurl-pariu.

MINI-RUGBY
Născut în Scoția, 

de „rugby în 7“ a . 
rădăcini nu numai pe pă- 
mînt britanic, ci si în 
Franța, unde se dispută un 
turneu anual de mini- 
rugby.

Jocul se desfășoară pe 
Un teren normal de rugby, 
în două reprize a 7 sau 
10 minute. Echipele sînt 
formate din cîte 7 jucă
tori și 3 rezerve. Alcătui
rea este următoarea : 3
înaintași și 4 fundași, din
tre care 
grămadă.
compune din doi stîlpi și 
un taloner. în rest, regu
lile jocului sînt cele cu
noscute din rugbyul în 15.

- In
ase-

Jocul 
prins

un mijlocaș la 
Grămada se

g

g

totalizează 50 p (din 33 do 
urmată de Snartak Mos- 
41 p și Aripile Sovietelor 
— 40 p.
• ..Marele Premiu al Ita- 
motocros (clasa 500 cmc) 

de la Monferrato a fost cîștigat de 
finlandezul Heikki Mikkola („Hus- 
quarna4*), urmat suedezii Hammar- 
gern (..Kawasaki**) și Jonsson 
(..Yamaha**). Tn clasamentul cam
pionatului mondial conduce Heikki 
Mikkola, cu 52 p.

SAH • între 2 s! 22 iunie în ora
șele iugoslave Portoroj și Ljubljana 
se va desfășura un mare turneu la 
care și-a confirmat participarea si 
campionul mondial, marele maestru 
sovietic Anatoli Karpov. Vop mai 
fi prezent! marii maeștri Vlastimil 
Hort. Lajos Portisch. Liubomir Liu- 
bojevlcl. Svetozar Gligorici, Drașko 
Valemirovici. Bruno Parma etc. • 
„Turneul Păcii** a continuat la Za
greb cu oartidele din runda a 11-a. 
Liderul clasamentului este Kovacevlci 
(Iugoslavia) — 7</2 p. urmat de Ni- 
kolac (Iugoslavia) — 7 p. Sax (Un
garia) — 6V, rj. Teșkovski (URSS) 
— 6 p (1) etc.

TENIS « în turneul de la Las 
Vegas. Newcombe a cedat cu 4—6, 
6—7 în fața lui Lutz, iar Laver a 
pierdut cu 3—6, 6—7 partida cu Fil- 
lol. Alte rezultate din oDtimi : Tan
ner — Solomon 6—3. 6—2: Richey — 
Stone 6—2. 6—2; Alexander — Dent 
6—0. 6—3.

Redacția $1 administrația > București, utr. V. Conta ar. 16 i tel. centrală 11.10.05 ; secția cotesp. 11.51.09 ; Interurban 12 șl 126 ; telex I H80 sport c. Tiparul L P. „Informația" București 10 36»


