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Instantaneu din bogatul program 
baza „Metalul*

Complexul sportiv „Metalul" 
din Pantelimon a găzduit du
minică cea de a VIII-a ediție 
a „Festivalului primăverii", o 
sărbătoare cultural-sportivă de 
mare atractivi tate, organizată
de Comitetul U.T.C. al sectoru
lui 3, în colaborare cu C.E.F.S. 
încă de dimineață, mii de 
bucureștcni au fost atrași aici 
de cadrul sărbătoresc și entu
ziasmul întrecerilor de pe tere
nurile de sport, de înfățișarea 
nouă a acestor locuri de agre
ment, amenajate prin munca 
patriotică a tineretului. Progra
mul a fost deosebit de bogat 
și variat. Pe terenul de fotbal 
s-au desfășurat finalele cam
pionatelor școlare și pe între
prinderi, cîștigate, la băieți, de 
echipa liceului „Mihai Vitea
zul" iar la fete de formația 
F.R.B. Tot aici s-a disputat în- 
tîlnirea dintre Metalul Bucu
rești și Electroputcre Craiova, 
ciștigată de bucureșteni (2—1). 
în pauze au avut loc demons
trații de judo, box, lupte și 
spectaculoase întreceri de dirt- 

sportivii 
secției moto a clubului Meta
lul.

track, susținute de

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA- 
LA AL 10-LEA TITLU DE CAMPIONI

Echipa Steaua București a cucerit în acest an cel 
de-al 10-lea titlu de campioană a tării la handbal 
masculin. Este de reținut faptul că formația 
militară obține al 9-lea succes consecutiv, ea

cîștigînd toate edițiile Diviziei A din 1967 și 
pînă acum. Iată, în fotografia alăturată, lotul 
echipei campioane la cîteva minute după pri
mirea tricourilor și medaliilor.

După cum se știe, duminică

CAMPIONATELOR EUROPENE
Peste două săptămîni, la Berna 

(Elveția), sint programate campio
natele europene, întrecere de tra
diție pentru reprezentanții noștri. 
Iată de ce sint cu totul explicabile 
antrenamentele intense pe care 
Dan Grecu, campion mondial la 
inele la C.M. de la Varna, Mihai 
Borș, Nicolae Oprescu, Ion Che- 
cicheș. Radu Branca, Sorin Cepoi, 
Liviu Maziiu etc. le fac sub con
ducerea antrenorilor Mircea Bă- 
dulescu, Gheorghe Condovici și 
Costache Gheorghiu.
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SPORTIVI ROMÂNI
IN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE

sportiv desfășurat duminică la
Foto : Vasile BAGEAC

Entuziaste întreceri au avut 
loc pe terenurile de volei și 
handbal. La volei, echipe șco
lare, au ieșit învingătoare : Li
ceul metalurgic (f) și 1' 
„Mihai Viteazul" (b), iar pe 
întreprinderi Mătasea populară 
(f) și IMUAB (b). La handbal 
au cîștigat competiția sportivii 
de la liceul „Mihai Viteazul" și 
sportivele de la I. P. Titan, Cu 
deosebit interes au fost urmă
rite finalele pe sector ale con
cursului tehnico-aplicativ „Pen
tru apărarea patriei", în cadrul 
cărora tinerii în uniforme al
bastre, băieți și fete, au de
monstrat o bună pregătire fizi
că și bogate cunoștințe tehnice, 
în urma punctajului acumulat, 
ciclu 1 de pregătire a fost do
minat de elevii Liceului meta
lurgic și elevele de la Liceul 
mecanic nr. 1, iar ciclul 2 de 
sportivii de Ia IMUAB. Finalele 
de cros (peste 500 băieți și 
peste 400 fete) au fost cîști
gate de Sorin Mihai (Liceul 
mecanic nr. 1) și Teodora Vă
duva (Liceul mecanic nr. 1).

Viorel TONCEANU

I

liceul '<•:

l
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a XVII-aa căzut cortina peste cea de 
ediție a Diviziei A de handbal, titlurile de campioane ale țării revenind 
în acest an formațiilor Universitatea Timișoara — la feminin și Steaua 
București — la masculin. Iată acum configurația finală a clasamentelor.

CLASAMENTE
FEMININ

1. „U“ TIM. 33 ?*) 3 1 543—311 61
2. „U“ București 33 25 3 5 486—317 53
3. Progr. Buc. 33 18 ‘4 11 381—355 40
4. Tex. Buhuși 33 18 3 12 413—376 39
5. I.E.F.S. 33 17 2 14 380—323 36
6. Confecția 33 17 0 m 437—435 34
7. Voința Od. 33 13 3 17 375—369 89
8. Rapid Buc. 33 12 3 18 340—383 27
9. Constr. Timiș. 33 11 5 17 340—368 27

10. Mures. Tg. M. 33 11 3 19 366—440 25
11. „U« iași 33 10 3 20 411—454 21
12. Sparta Med. 33 1 0 32 300—611 2

MIERCURI, ÎN SALA CIULEȘTI

BOXERII DIN LOTUL REPUBLICAN
VOR SUSȚINE MECIURI DE VERIFICARE

Miercuri, de la orele 17, în sala 
Giulești, componenții lotului re
publican vor evolua în fața publi
cului bucureștean. Vor avea loc 
următoarele meciuri, în ordinea 
celor 11 categorii : T. Ghinea — R. 
Cozma. C. <"7ruescu — U 
him, M. Tone — A. Dumitrescu,

V V,.. nova
A
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DE AZI, LA BAZINUL DINAMO

ECHIPELE ROMÂNIEI, IUGOSLAVIEI SI OLANDEI
•}

în prim-planul turneului internațional de polo
Reprezentativa de polo a Româ

niei intră din această săptămină 
in suita testelor dinaintea campio
natului mondial de la Caii. Iubi
torii sportului din Capitală îi vor 
putea urmări pe internaționalii 
noștri evoluînd de astăzi pînă sîm- 
bătă, la bazinul Dinamo, în ca
drul tradiționalului turneu inter
național dotat cu „Cupa orașului 
București".

La actuala ediție, poloiștii ro
mâni vor avea ca partenere de în
trecere două echipe din primul e- 
șaion mondial. formațiile Iugo
slaviei și Olandei, clasate pe locu
rile III și, respectiv, IV la cam
pionatul european de la Vicna 
(1973), precum și alte două selec
ționate de bună valoare, cea a 
R. S. S, Ucrainene și cea a Bul
gariei. A șasea formație partici
pantă în competiție este repre
zentativa de juniori a României.

în ultimii 5 ani. partidele din
tre poloiștii români, iugoslavi și o- 
landezi au fost deosebit de echi
librate, majoritatea închcindu-se 
cu scoruri egale sau victorii la un 
gol diferență. Un argument în a-

In picioare (de 
la stingă la dreap
ta) : Cornel Oțelca 
(antrenor princi
pal), dr. Gheorghe 
Mănescu — medi
cul echipei, Ștefan 
Birtalan, Teodor 
Coasă, Werner 
Stbckl, Romei Pla
ton — din Servi
ciul de instruire al 
Clubului Steaua —, 
Cezar Drăgăniță, 
Constantin Tudo- 
sie, Gabriel Kic- 
sid. Otto Telman 
(antrenor secund) ; 
riadul de jos : Va
sile Capră, Ștefan 
Orban. Nicolae 
Munțeanu, Radu 
Voina, Mihai Ma
rinescu și Cristian 
Gațu — căpitanul 
echipei.

MASCULIN

1. STEAUA 33 32 0 1 730—522 64
2. Dinamo Buc. 33 27 0 6 628—452 51
3. H. C. Minaur 33 18 1 14 666—641 37
4. Știința Bc. 33 16 4 13 561—541 36
5. „U“ Buc. 33 15 4 14 510—521 34
6. Poli. Tim. 33 14 4 15 608—613 38
7. Dinamo Bv. 33 14 2 17 623—650 30
8. „U* Cluj-N. 33 13 3 17 507—528 29

9. CAROM 33 11 3 19 571—603 25
10. CSU Galați 33 11 3 19 518—561 25
11. Independența 33 11 1 21 594—656 23
12. „U“ Craiova 33 3 1 29 474—702 7

Ciochină — M. Ploeșteanu, S. 
C. Ștefanovici, P. Do- 
I. Budușan, V. Zilber-

Gh.
Cuțov 
brescu
man- — S. Mihalcea sau D. Tăna- 
se. Al. Tîrboi — D. Cimpoeșu. N. 
Chipirog — I. Sasu sau Gh. Sta
na, C. Varan — V. Croitoru și M. 
Simon — A. Iancu. 

ccst sens ii constituie și palmarc- 
scle respective :

ROMANIA — IUGOSLAVIA 
8—3—1—4 38—40 și ROMANIA — 
OLANDA 11—4—3—4 44—41. Ulti
mele confruntări dintre cele 3 e- 
chipe au avut loc la C.E. de la 
Vicna și s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Iugoslavia —
România 6—5, Olanda — România 
4—3 și Iugoslavia — Olanda 5—3.

Reprezentativa României va a- 
linia în acest turneu un lot de 13 
jucători : C. Frățilă (89 ori inter
național), Fi. Slăvei (69) și V. Stan- 
cu (2) — portari, Gh. Zamfirescu 
(189 ori internațional — 148 go
luri). C. Rusu (142—104), G. Novac 
(174—98), D. Popescu (99—87), A.

■ ■

Duel aerian M. Sandu — Smarandachc, urmărit cu îngrijorare de coechi
pierii ultimului, Fază din meciul Sportul studențesc — Steaua, pasionant 

mai ales prin evoluția scorului
Foto : I, MIHĂICA

Post-scriptum la etapa nr. 29 a Diviziei A, la fotbal

Marile întrebări ale retrogradării 
își așteaptă încă răspunsul...
Trec etapele și deciziile efec

tive pentru situația așa de 
încurcată din zona inferioa
ră a clasamentului se ami

nă... Nici a 29-a etapă nu a venit 
nici cu cea mai vagă clarificare în 
privința unei lupte care, dimpo
trivă, tinde să mărească numărul 
formațiilor angajate în pasionanta 
sa desfășurare. Faptul că echipele 
aflate acum pe locurile retrogra- 
dante și-au materializat punctele 
din partidele de pe terenul lor a 
făcut ca întregul clasament să se 
strîngă și mai mult și să atragă, 
cum spuneam, în zona primejdioa
să, și alte formații pînă mai ieri 
destul de liniștite. Așa cum se sub
linia și în subtitlul cronicilor noas
tre de ieri „între locul 8 și locul 18 
există acum o diferență de numai 
trei puncte". O asemenea „înghe
suială" favorizează cele mai ne
așteptate schimbări de poziții pen
tru ‘etapele care urmează. Iar fap
tul că, în general, fructificarea a- 
vantajului terenului propriu se rea
lizează aproape fără excepție în 
campionatul nostru lasă să se Între
vadă perspectiva ca ultima etapă, 
cu ultimele sale minute de între
cere, să devină „judecătorul su
prem" al situației. O asemenea 
eventualitate trebuie să atragă, 

Nastasiu (77—52), V. Rus (82—53), 
I. Slăvei (46—17), CI. Rusu (87-69), 
L. Răducanu (36—16) și I. Olaa 
(22-1).

Conducerea întrecerilor din ca-« 
drul turneului a fost încredințată 
francezului Alphonse Angella, bel
gianului Abe Fuchs și grecului 
Apostolos Tsantas, trei dintre cei 
mai buni arbitri din lume. Pro
gramul jocurilor de azi și miinc :

AZI, de la ora 16, Ia bazinul Di
namo : Olanda — România ju
niori, Iugoslavia — Bulgaria și 
România —• R.S.S. Ucraineană ; 
MÎINE, de la ora 16 : R.S.S. U- 
craineană — România juniori, Ro
mânia — Bulgaria și Iugoslavia — 
Olanda, (a. v.) 

etapă de etapă, toată grija forului 
nostru de specialitate atit în pri
vința celor mai atente urmăriri alo 
etapelor cit și in aceea a dele
gării celor mai puternice forțe ale 
arbitrajului nostru în jocurile cu 
implicație directă pentru situația 
locurilor retrogradante. Etapele de 
pînă acum nu ne-au oferit nedori
tul prilej de a aminti despre gra
ve cazuri de nesportivitate. Dar 
s-au ivit unele simptome — vezi 
intilnirea de la Iași, unde au apă
rut două formații foarte presate 
de pozițiile lor actuale din cla
sament — care atenționează asu
pra a ceea ce s-ar putea inlimpla. 
Toată decizia și severitatea, deci, 
pentru curmarea tendințelor de joc 
brutal și nesportiv, pentru stopa
rea atitudinilor incorecte față do 
adversar, arbitru, spectatori !

În aceste aproape invariabili, 
succese ale gazdelor un egal 
în deplasare, ca acela obți
nut de Universitatea Craio

va la Cluj-Napoca. atrage subli
nieri. Se pare că și Universitatea 
Cluj-Napoca a realizat o curaioa-

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)



IN ACESTE ZILE, LA SNAGOV

BOXERII ROMANI SE PREGĂTESC TEMEINIC
PENTRU CAMPIONATELE CONTINENTALE

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE CĂLĂRIE PRIM-PLANUL ÎNTR

• VICTOR ZILBERMAN VIZEAZĂ TITLUL DE CAMPION EUROPEAN ! • SIMION CUJOV IN 
LUPTĂ CU... KILOGRAMELE • GABRIEL POMET CU, ACCIDENTAT

Pregătirile lotului național de 
box, în vederea participării la 
campionatele europene, se apropie 
de final. Și totuși, echipa n-a fost 
încă definitivată. Ultimele antre
namente, în cursul cărora s-au e- 
fectuat meciuri de verificare în 
compania unor pugiliști din afara 
lotului, au creat unele probleme 
tehnicienilor noștri în alcătuirea 
formației.

I-am vizitat pe fruntașii boxu
lui nostru la Snagov, locul unde 
s-au reunit pentru o scurtă peri
oadă de pregătire comună, înain
tea plecării spre Katowice. Am 
fost întîmpinați de medicul lotu
lui, dr. P. Radovici, care ne-a in
format despre starea de sănătate 
a fiecăruia dintre selecționabili. An
trenorul Teodor Niculescu ne-a dat 
lămuririle necesare : „Ieri după- 
amlază, băieții au lucrat intens. 
Am avut în program luptă liberă 
la mănuși. Azi, după un scurt pro
gram liber, deconectant și odih
nitor, după-amiază, Ia ora 17, e- 
feetuăm exerciții la aparate".

Către ora prinzului, l-am Intil- 
nit pe proaspătul învingător al 
campionului olimpic 
semimijlociul nostru 
berman.

— Cu pregătirea
— Bine. Mă simt

și mondial. 
Victor Zil-

cum merge? 
excelent șl 

sper să realizez acum, la 28 de 
ani, ceea ce n-am reușit cînd eram 
mai tînăr. Vizez un loc pe podiu-

mul campionatelor europene și să 
nu mă considerați lipsit de mo
destie dacă aspir chiar la cei mai 
înalt!

Dialogul cu învingătorul lui E- 
milio Correa a fost întrerupt de 
antrenorul Tcdi Niculescu ; „Este 
adevărat, la meciurile de verifi
care de pină acum, Zilberman s-a 
prezentat foarte bine. La tel și Si- 
mion Cuțov, I’aul Dobrescu, Con
stantin Văran și Mircea Simon. 
Ultimul, fiind elev de liceu 
clasa a X-c, se antrenează 
București, cu maestrul Constantin 
Nour. Atmosfera este bună în lot 
și datorită faptului că perioada 
de pregătire a fost mai scurtă, 
plictiseala nu și-a făcut loc. Tați 
băieții manifestă o deosebită pof
tă de lucru".

— Asupra cărui „unsprezece" 
v-ați stabilit ?

— La unele categorii lucrurile 
sini clare. Numai eventuale ac
cidente ar putea să determine în
locuirea titularilor Mircea Simon 
(grea), Constantin Văran (semi
grea), Victor Zilberman (semimij" 
iocie), Mircea Tone (cocoș), Re
mus Cozma (semimuseă) si alții. 
Din păcate, un stupid accident 
l-a scos din cursă pe Gabriel Po- 
metcu, astfel că Gheorghe Cio
chină rămîne. la pană, fără con
tracandidat. La categoria muscă. 
Constantin Gruescu va trebui să 
se dovedească mai in formă de-

in
Ia

eît Faredin Ibrahim. La mijlocie mi
că, Alexandru Tirboi trebuie 
să-I depășească pe Damian Cim- 
poieșu, care se mișcă foarte bine, 
iar ia mijlocie sintem obligați să 
alegem pe cel mai bun la momen
tul oportun dintre Sandu Tîrilă și 
Nicolae Chipirog. Probleme mai 
sini și la categoria semiușoară, 
unde Simion Cuțov trebuie să 
depună eforturi serioase pentru a 
«lăbi cele 
plus care-1 
majoritatea acestor incertitudini voi 
fi eliminate miercuri seara, in 
sala Giulești, cînd «elecționabilii 
vor susține ultimele meciuri de 
verificare șl de selecție.

Părere* antrenorului T. Nicu
lescu, referitoare la buna dispozi
ție a selecționabililor, 
confirmată la antrenamentul 
seară. în cele trei reprize, 
au suportai mii de lovituri 
riate, în plină viteză și cu o 
ță care ar fi fost suficientă . 
tru a trimite la podea adversari 
dintre cei mai rezistenți.. Boxerii 
români se pregătesc temeinic 
pentru confruntările continentale!

Mihoî TRANCA

Citeva kilograme în 
handicapează. Dar,

ne-s fost 
de 

sacii 
va- 

for- 
pen-

S-A încheiat campionatul masculin de volei

C. S. M. SUCEAVA Șl PETROLUL PLOIEȘTI 
AU RETROGRADAT ÎN DIVIZIA SECUNDĂ
Campionatul masculin de volei__ ____ . __ __ __ _ «1 

Diviziei A (grupa a Il-a valorică) s-a 
Încheiat duminici, echipele C. 8. M. 
Suceava și Petrolul Ploiești retrogra- 
ilind In eșalonul secund. Dar lata a- 
lllănunte de la ultimele partide :

RAPID — VIITORUL BACAU 2—3 
,(10, —7, —12, —14). Un meci de 
importanță vitală pentru oaspeți, care 
nu luptat cu disperare pentru rămi- 
nerea In divizie și au reușit să-și 
realizeze scopul după circa două ore 
,șl Jumătate de joc. In timp ce bă
căuanii au făcut totul pentru sal
varea de la 
instanță, nu 
au luptat cu 
două seturi.

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA
(19.
pentru cîștigarea grupei, in care 
gazdele s-au impus cu greutate. S-au 
remarcat: Bojan, Zlotea (,,U‘),
Bugarscbi („Poli"). Au condus ; D. 
Băduleșcu (cu scăpări) și A. Dinicu 
(bine). (T. COSTIN

CRAIOVA — 
TIMIȘOARA 3—1 

17, 8) Joc de mate luptă, 
cîștigarea grupei, in

CRAIOVA, 19 (prin telefon). 
După cinci zile de interesante dis
pute, la baza hipică au luat sfir- 
șit întrecerile primei etape a cam
pionatului de călărie, dresaj ți 
obstacole. Iată rezultatele înregis
trate :

OBSTACOLE: juniori 16 ani — 
1. C. Alexandrescu (C.S.M. Iași) cu 
Atom, 2. N. Stroescu (Steaua) tu 
Vinovat, 3. P. Fleischer (C.S.M. 
Sibiu) cu Barosan ; seniori (cat.

L G. Schneider 
(C.S.M. Sibiu) cu Saray, Gioconda 
Pînzaru 
C. Ilin 
niori 18 
(Steaua)
der .(C. S. M. Sibiu) cu Duglas, 3. 
Camelia Andrei (A.S.A. Cluj-Na- 
poca) cu Oglinda ; fete — 1. Da
nia Popesen (Steaua) cu Dac, 2. 
Ioana David (Olimpia-Construc- 
torul) cu Arogant, 3. Ruxandra 
Bădulcscu (Olimpia-Constructo- 
rul) cu Drumeț; echipe seniori —1. 
C.S.M. Sibiu, 2. Steaua, 3. C.S.M. 
Iași ; echipe juniori — 1. C.S.M. 
Sibiu, 2. Steaua, 3. Olimpia-Con- 
structorul

DRESAJ : juniori — 1. R. Mar- 
coci (Steaua) cu Șiret, 2. Norica 
Petrie (Mondial Lugoj) cu Ridicel, 
3. G. Schneider (C.S.M. Sibiu) cu 
Saray ; cal. așoară : 1. A. Dones- 
cu (Steaua) cu Triumf, 2. S. So- 
veja (Steaua) eu Baba Novac, 3. 
G. Schneider (C.S.M.
Artist.

ȘL GURGUI — coresp. județean

mijlocie)

(C.S.M. Iași) cu Atom, 3. 
(Steaua) cu Razbec ; ju- 
ani — L N. Stroescu 
cu Vinovat, 2. G. Schnei-

Sibiu) cu

ÎM DIVIZIA A. LA POPICE

OPT VICTORII ÎN DEPLASARE!

MIHAELA
Confirmînd spectacu

losul progres în care 
se află — cu putina 
vreme în urmă, cu o- 
cazia campionatelor u- 
fliversitare aruncase 
17,60 m — Mihaela 
loghin reușește în ca
drul primei etape o 
-Cupei României" 18.11 
m, rezultat care o o- 
duce în fruntea arun
cătoarelor de greutate 
din tara. Este adevărat 
co rezuliatul de Io O- 
radea ne dăduse mă- 
»ura creșterii sale va
lorice în urma pregă
tirii din această iarnă 
dar, oricum, recordul 
realizat duminică pe 
..Tineretului" constituie 
o surpriză, o surpriză 
plăcută, care va provo 
ca, credem, o frumoasă 
dispută pentru supre
mație între noua și 
fosta recordmană, Va
lentina Cioltan.

Drumul Mihaeleî Lo
ghin spre recordul țărH 
•3 fost foorte interesant.

VALERIA

LOGHIN
studenta bucureșteancă 
«îefiind înzestrată 
natură cu „dimensiuni" 
care se înscriu in ca
noanele unei aruncă
toare de greutate (are 
1,69 m înălțime si 69 kq 
greutate). 5-a născut 
la 1 iunie 1952 la Ro
man, unde a început 
activitatea atletică sub 
îndrumarea antreno
rului -emerit Olim
piu Constantinescu-Ne- 
ho». La 16 ani aruncă a- 
proape 13 m (12,94 m), 
pentru ca după doi 
ani, în 1970, să obțină 
14,61 m, record de 
Junioare ol țării, cifră 
neîntrecută pînă astăzi. 
Și totuși antrenorul Ne- 
hoi ezită în a alege 
definitiv greutatea, pre
gătind-o pentru penta
tlon. Poate, însă, câ 
tocmai pregătirea mul
tilaterală este cheia 
lucceselor sale de azi 
(Mihaela aleargă 
sare bine, aruncă o- 
proape 50 m la suliță).

(

t

J

VLASCEANU
Tînira elevă ploieșteancă Valeria Vlăsceanu (1,6 

la 14 octombrie va împlini 14 ani, este prima îno 
reușește yă termine învingătoare într-un room's 
șurat în capitala Uniunii Sovietice. Luînd startul 
spate, V. Vlâsceanu s-a clasat pe primul loc, dub 
un rezultat <2:30.02) ce constituie un nou record 
junioare și fete categoria a.

Este pentru a 3-a oară în ultima lună cînd o! 
corectează recordul probei de 200 m spate : 2:31,8 
teior naționale,

retrogradare in ultimă 
toii jucătorii rapidiști 
convingere. In ultimele 
spre tinalul lor, cînd 

conduceau : 12—10 (sec 4), 7—0, 0—2, 
10—4 (set 5), rapidiștii nu s-au con
centrat suficient, înlesnind reviri
mentul și victoria oaspeților. Remar
cați : Ciubureanu, Bărbulescu, lo- 
nescu, Armeanu (Viitorul), Cristiani, 
Scheffler, Scbiopescu (Rapid). Arbi
traj bun : L Niculescu — N. Beclu. 
(A. B.)

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.M. SU
CEAVA 3—0 (5, 8, 8). O partidă dis
putată, cu faze spectaculoase, domi
nată de studențl, care au jucat mal 
variat la fileu. S-a remarcat Întreaga 
echipă locală, cu deosebire căpitanul 
formației, L Binda. Foarte bun ar
bitrajul prestat de C. Armășescu si 
X. Pătru (L POCOL — coresp.).

coresp.)
1. Universitatea Cv. 21 14 7 49:39 33
2. Politehnica Tim. 21 13 8 49:37 34
3. Rapid 21 12 49:34 33
4. LE.F.S. 21 12 9 43:42 33
5. »U“ Cluj-Napoca 21 11 10 45J39 32
6. Viitorul Lie. 21 11 10 45:39 32
7. C.S.M. Suceava 21 11 10 42:40 32
a. Petrolul PL 21 0 21 11:63 21

PARTIDE ECHILIBRATE

HI PIS M

...Șl HATifl A RtZISTAT!
Un public deosebit de numeros a 

ormărit duminică cele 9 alergări 
ale reuniunii, avind în vedetă „Pre
miul municipiului Ploiești", încheiat 
cu vie toi ia lui Hatîr. învingătorul, 
un element cu oarecare calități, dar 
cu un fuleu, nu incorect, ci ne- 
spoctaculos, datorat deselor schim
bări de călcătură, a biruit grație an
trenorului său Andrei Brailowscky, 
care l-a condus cu o finețe remarca
bilă și — —• ...............
reziste 
lui in 
Jug și 
petuos 
teptate.
în rest, sînt de relevat : perfor

manța minzei J alin a, la a doua vic
torie consecutivă, numeroase ame
liorări de recorduri și nebănuitul salt 
de valoare realizat de Săltița și O- 
restia, In flagrantă disproporție cu 
suita de rezultate modeste arătate 
anterior. O mențiune pentru driverul 
Ciobanu, victorios cu Friu și Didinel. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I :
Ricoșeu (N. Gheorghe) 42,9, sfera, 
Bimplu 2, ordinea 9 ; cursa H : Jalina 
(S. Cnache) 34,2, Tub, simplu 4, event 
C, ordinea 7 ; cursa III : Săltița 
<N. Gheorghe) 30,5. Orestia, simplu 
6, event 36, ordinea 81 : cursa
IV : Friu (Gh. Ciobanu) 31,1, Odolina, 
aimplu 3, event 40, ordinea 14 ; cursa
V : Satin (G. Avram) 28,6, Rigo, Re
țeta, simplu 16, event 34, ordinea 17» 
tripluciștigător 209, ordinea triplă 205 ț 
cursa VI : Reactor (Tr. Dinu) 34.2, 
Vicina, simplu 7, event 47, ordinea 29, 
tiipluciștigător 259 ; cursa Vii : Hatîr 
(A. Brailowscky) 29,5. Jug, Robson, 
simplu 2, event 21, ordinea 7, ordinea 
triplă 64 ; cursa VIII : Sonor (G. Sol- 
can) 28,8, Ccpilș, simplu 2, event 6, 
ordinea 11, triplucîștigător 78 ; cursa 
IX : Didinel (Gh. Ciobanu) 40,8, La
vanda, Bimplu 1, event 5. ordinea 8. 
Pariul austriac, ridicat ia suma de 
lei 32 302 a fost cîștigat de una com
binație cu 7 cai a 16 151 lei și de 11 
combinații la 6 cai a 1 463 lei flecare. 
Retrageri : Hederic sl Esopia.

Niddy DUMITRESCU

ÎN CAMPIONATUL DE POLO
In etapa a V_a a campionatului 

național de polo (seria I), Școlarul 
București a învins la mare luptă 
pe C'JV.U. CU 6—5 (0—1, 2—0, 1—2
3—2). Finalul partidei a fost dra
matic. La scorul de 4—4, Pleșca a 
ratat o mare ocazie pentru C N.U., 
apoi fiecare echipă a mai înscris 
un gol, iar Sorescu a adus victo
ria școlarilor printr-un șut cu spa
tele la poartă de la 12 m (!).

La Cluj-Napoca, Voința a între
cut destul de greu pe Progresul 
București cu 3—2 (1—0, 0—1. 2—0,
0—1). (I, POCOL — coresp.).

In seria a II-a : Progresul Ora
dea — Politehnica Cluj-Napoca 5—8 

C 2, 1 1, 1—3) ; Crișul Ora- 
— ltapid Arad 3—2 (1—1, 1—0, 
0—0) ; Mureșul Tg. Mureș — 
liticl Timișoara 10—6 (2—0,

(3—2, 0—2, 1—1, 
dea
1—1,
Ind.
3-1.

linei 
3-3.

Timișoara
2—2).

In penultima etapă a campiona
tului Diviziei A la popice s-a in- 
registrat un fapt puțin obișnuit : 
aproape jumătate dintre jocuri 
s-au încheiat cu victoria echipelor 
oaspete ! Numai în seria Sud a 
campionatului feminin, patru for
mații au pierdut acasă, printre 
care și fruntașa, Rapid București, 
actuala campioană a țării. Tot in 
seria Sud, dar la bărbați, au cîști- 
gat pe arene străine trei echipe. 
Cea de a opta victorie în deplasa
re a obținut-o echipa Gaz metan 
Mediaș, la Reșița, și astfel arc 
mari șanse de a evita retrograda
rea. Nici această a XVII-a etapă 
n-a limpezit situația în clasamen
tele seriei Nord. La bărbați, de 
pildă, cinci sexteturi au cite 20 
puncte, dintre care trei vor parti
cipa la turneul final. Care vor fi 
acestea 1 Va decide

Rezultatele etapei 
FEMININ — seria 
București — Voința Roman 2429 — 
2249 p. d„ Cetatea Giurgiu — La- 
romet București 2428 — 2476 p. d.. 
Frigul București — Metrom Bra
șov 2316 — 2395 p. d., Voința Plo
iești — Voința Constanța 2357 — 
2395 p. d.. Rapid București — Glo
ria București 2469 — 2497 p. d., ; 
seria Nord : Hidromecanica Bra
șov — C.S.M. Reșița 2437 — 2313 
p. d., Voința Timișoara — Record 
Cluj-Napoca ‘2394 — 2221 p. d., 
Voința Oradea — Voința Tg. Mu
reș 2483 — 2391 p. d.. U. T. Arad 
— C.F.R. Tg. Mureș 2399 - 2295 

scria Sud :
Rulmentul

— 5105 p. d., Rafino- 
Ploiești — Voința București
— 5338 p. d., Rafinăria Telea- 
Ploiești — Dacia Ploiești

— 4370 p. d.. Laromet Bucu-
— Olimpia-Constructorul

Fla-
G.oria București

5509 — 5535 p. d. ; scria Nord : 
Voința Cluj-Napoca — C.F.R. Ti
mișoara 5070 — 5 000 p. d., Jiul 
Petrila — Minerul Baia Mare 5245
— 5081 p. d., Electrica Sibiu — 
Progresul Oradea 5247 — 5087 p. d., 
C.F.R. Tg Mureș — Lemnul Satu 
Mare 5107 — 4947 p. d., Olimpia 
Reșița — Gaz metan Mediaș 4998
— 5061 p. d.

ta meciul de copii România 
la Moscova, 2:30,02. După 
de delfin deținute de An 
formanțâ a Valeriel este < 
lista recordurilor feminin 
In acest an doar 5 inotăti 
(patru din R. D. Germană 
cu virste asemănătoare, i 
superioare.

Triplă campioană bales 
Sofia în anul trecut cin 
reprezentanta clubului Pe 
devenii in această primăvi 
solută de 
la 100 m, rit și la 200 m) 
ului spate. Ea se anunță 
al înotului românesc, iar 
îmbunătăți tehnica și-și vi 
Vlâsceanu se va impune 
nl>m internațional

senioare (a c

ÎNTRECERI INTERESANTE ÎN PRIM
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA AT

ultima etapă, 
a XVlI-a — 
Sud : Voința

p. d. MASCULIN - 
Constructorul Galați 
Brașov 533] 
rul ~ ’ 
5120 
jen 
5219 
rești
București 5063 — 5155 p. d., 
căra Cîmpina

cu mult calm, ajutindu-1 să 
presingului exercitat asupra 
faza finală a parcursului de 
Robson, ultimul revenit lm- 
după un galop luat pe neaș-

9 „Olimpicii" foarte aproape
Asemenea atleților de la probe

le tehnice, cicliștii noștri au Ia 
dispoziție trei „încercări" (citiți : 
trei teste interne și internaționale) 
pentru calificarea în „finală" (coin», 
petiția olimpică de la Montreal). 
Prima dintre ele, cursa de 80 km 
contratimp pe echipe din cadrul 
campionatului Capitalei a avut loc 
duminică pe autostrada București 
— Pitești (celelalte două : iulie — 
campionatul balcanic în insula Ro
dos, august — campionatele mon
diale în Belgia). Timpul a fost în 
general bun, puțin prea cald și cu 
vînt lateral stînjenitor.

Am urmărit prima formație a 
clubului Dinamo, în care se aflau 
cei patrp aleși ai antrenorului Ni- 
colae voicu, desemnat de federa
ție cu pregătirea olimpicilor. Din 
cei patru, Vasile Teodor ne-a plă
cut foarte mult (a muncit pe în
treg traseul, a dus trene lungi, 
tari), Ion Cosma (insistent, sîrgu- 
incios) și — in oarecare măsură — 
Mircea Eamașcanu (prea reticent, 
excesiv de atent să-și menajeze 
forțele). In schimb, Constantin 
Cîrje ne-a deziluzionat Ultimele 
săptămîni de „concediu" s-au răz
bunat și, la km 65, după o evo
luție mediocră, a abandonat.

Părerea noastră este că forma-

CONTRATIMP
de telul propus: 45.490 km/h!

ția „merge", că ea art șanse mari 
8ă realizeze norma olimpică. Du
minică, cu toate defecțiunile de 
care am vorbit, a realizat o medie 
orară de 45,490 km (față de 46,875 
km, cit prevede exigenta normă 
olimpică). Dacă antrenorul emerit 
N. Voicu îl va promova in prima 
formație pe Valentin Ilie — evi
dent, în locul lui Constantin Cîrje 
— și dacă Savu, Butaru și Cîrje 
șe vor pregăti conștiincios pentru 
a oferi reprezentativei un „fond 
valoros de rezervă", ciclismul nos
tru își va împlini țelurile acestui 
fierbinte an ’75 : locul întii la cam
pionatul balcanic și una din pri
mele șase poziții Ia campionatele 
mondiale. Elemente capabile și un 
tehnician de elită avem, așa incit 
decisivă rămîne munca.

Rezultate tehnice : seniori, 80 
km: 1. Dinamo I lh.45:31. 2. Di
namo II ' ' ' "
1 h.49:15, 
1 h.50:35, 
Dinamo _
40 km. -1. Șc. sp. 1 I 58:06, 2. Șc.' 
sp. 2 I 58:22, 3. Șc. sp. 1 II 58:25; 
juniori II, 20 km : 1. Șc. sp. 2 
30:02, 2. Șc. sp. 1 30:24, 3. Olimpia- 
Constructorul 31:07.

Simbătă 
orașe din 
ma etapă 
atletism pe echipe, competiție 
care participă opt echipe de club 
din București și 39 de selecționate 
județene, repartizate pe zone. In 
numărul de ieri al 
prezentat rezultatele 
la București, unde 
cele mai puternice 
acum, relatări de Ia Bacău, Ora
dea, Deva și Satu Mare.

ZONA II, BACAU : P« stadio
nul „23 August" s-a desfășurat u» 
concurs reușit, in care s-au obți
nut unele rezultate bune. Foarte 
interesantă a fost lupta pentru in- 
tiietate între reprezentativele jude
țelor Bacău și Constanța, localnicii 
ciștigînd, in cele din urmâ, la o 
diferență de șase puncte, in specia! 
datorită slăbiciunii echipei femi
nine a eonstănțenilor. Clasament 
genera) pe echipe : Bacău 129 p 
(67 p masculin + 62 p feminin), 
Constanța 122 p (113 + 9), Brăil»
199 —- — 
27), 
zău 
(31 
(22 
Citeva 
100 m
200 m : V. Dumitrescu 21,6, 1500 m:
I. Floroiu (C) 3:50,2, 5 000 m: I. 
Floroiu 14 :04,l, C. Andreica (C) 
14:23,6, 110 mg : V. Teașcă (C) 
14,6, înălțime : D. Oprea (Brăila) 
2,04 m, M. Purice (Bacău) 2,04 m, 
lungime : C. Dragomir (Brăila) 
7,16 m ; FEMININ : 100 m : Nicu- 
lina Cucu (Buzău) 12,(1, 800 m :

și duminică, în șase 
țară s-a desfășurat pri- 
a „Cupei României" la 

la

ziarului v-am 
concursului de 
s-au întrecut 
echipe. Iată.

p (47 + 62), Neamț 74 p (47 + 
Progresul 79 p (34 + 36), Bu- 
62 p (35 + 27), Suceava 37 p 
+ ~ - ..........6), Șc. sp. Atletism 34 p 

12), Galați 25 p (12 + 13).
rezultate : MASCULIN : 

: V. Dumitrescu (C) 10,6,

PE MICUL ECRAN

1 h.46:55, 3. Steaua I
4. Metalul Plopeni

5. Voința I lh.51:17, 6. 
III 111.53:22 ; juniori I,

AZI, de la orele 18,05, la ce
rerea telespectatorilor, Studioul de 
televiziune reia reportajul transmis 
duminică 11 mai in cadrul Albu
mului duminical consacrat Nădiei 
Comâneci, campioană absoluta o 
Europei și ciștigâtoare a trei me
dalii de aur în finalele oe aparate 
de Io Campionatele europene de 
gimnastică ;

SiMBĂTA 24 mai, ora 17 : fot
bal : F. C. Constanța — F.C.M. 
Reșița (Divizia A), transmisie di
rectă de la Constanța.

DUMINICA. 25 mai ; ora 15.28, 
polo; România — Iugoslavia, se- 
lecțiun) înregistrate Io bazinul 
Dinamo ; ora 15.45; sosirea din 
competiția internațională de ci
clism ..Cursa Păcii", rezumat pri
mit de Io Varșovia; orc 16: auto
mobil îs ,, Marele premiu Mo
naco" — cursă internațională pen
tru Campionatul mondial al pilo 
ților de formula 1. înregistrare de 
la Monte Carto.

Hriitache NAUM

Tatiana Bălan (N) 2 :13,6, 1 500 m: 
Bălan 4:34,9. lungime : Madler 
Nicolae (Galați) 5,76 m. Gino Pa- 
nait (Brăila) 5,72 m, greutate : 
Viorica Brad (Progresul) 14,64 m, 
suliță •• Rodtca Dragu (Brăila' 52.3f 
m. (1. IANCU — corespondent)

ZONA Ill ORADEA : Reprezen
tativa județului Bihor s-a impus 
in fața echipelor Doljului — lip
sită- de aportul Nataliei Andrei — 
și Timișului. Clasament general pe 
echipe : Bihor 
Dolj 181 p (33 
(66.5 + 33.5). 
31,5). Prahova 
rad 71 (51 + 23), Mureș 643 (42.J 
+ 22), Caraș-Severin 43 p (35 + 
8), Maramureș 43 p (15 + 28). Cele 
mai bune rezultate : MASCULIN : 
400 m : N. Nicolae (Bihor) 48,4. 
1 500 m : A. Niculescu (Timiș) 
3:52,9, 110 mg : A. Calimenle (A- 
rad) 14,9, 3 000 m ob : V. Biches 
(Sibiul 8:38,8, A. Laurențiu (Ti
miș) 8 :40,6, lungime : G. 
(Prahova) 7,30 m, disc : N. 
(Bihor) 49,58 m, C. Kondorossi (A- 
rad) 49,20 (ambii sînt juniori), cio-

110 p (68 + 42). 
+ 63), Timiș 190 p 

Sibiu 7»,5 p (48 + 
78 p (65 + 13). A-

Oană 
Pop

can : Fr. S< 
FEMININ : 
(Caraș-Seve 
lya Slavik 
Slavik 56,1, 
kalar (Mar 
Florența I< 
(P. LORIN

ZONA II 
tegorică a 
nedoara
(91 + 73), 
p (45,5 + 
54), Gorj 
man 42.5 
39,5 (32,5 
Cele mai

c<

P....
b

Barbu (Vilr
rea suliței.

ZONA 
sament geî 
Mare 138,5 
120 p (55 • 
50), Ilargl 
vasna 45,5 
Năsăud 41 
tona (Sălaj 
time. (Z. I 
dent).

SPARTACHIADA COOPERATISTĂ INTERNAȚIONALA
SELECȚIONATA VOINȚA,
BRAȘOV (prin telefon). Compe

tiția feminină de baschet Sparta- 
chiada cooperatistă internațională, 
desfășurată timp de trei zile in 
sala Tractorul din localitate, a o- 
ferit meciuri echilibrate și spec
taculoase. întrecerea a fost cîști- 
gată de Selecționata Voința Româ-

nia, care a 
Start Polo! 
vri Bulgar 
Ungaria).
2. Spartani 
temvri 4 j 
coresp.).

LOTO PRONOSPORT IN
BETINET1 î TRONO-OLIMP1C *

Vă oferă șansa de a urmări Ia 
Montreal evoluția sportivilor noștri 
la Jocurile Olimpice din 1976 !

PRONO-OLIMPIC LA 15 Iunie 
1975 I

Vă oferă autoturisme Dacia 1200, 
Moskvici 408 412, Skoda S 100 și cîș- 
tigun în bani !

Amănunte in agențiile. Loto-Pro- 
nosporL ,kl

★
Tragerea excepțională Loto din 20 

mai a.c. are loc la București și se va 
desfășura în sala Clubului - Finanțe- 
Bănci din strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de ia ora 18. în continuare 
va rula un film artistic. Intrarea 
gratuită.

cîșt:
PRONOEX

Extragerei 
antă 25% u 
cat. 2 : 2 
și 2 varian 
3 : 21,75 a 
646 lei; cat, 
4.721,15 a 40

Report ca 
Report cate

Extragere, 
variante a , 
912 lei; cat) 
E: 141,30 a 
4Q lei.

Report ce
Participai 

Odorheiul 
toturism E 
dru din Bl 
Timișoara 
de 50.000 1
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Postscriptum

la etapa nr. 29
DINCOLO DE ACEST TUMULT...

î MARILE ÎNTREBĂRI ALE RETROGRADĂRII
(Urmare din pag 1)
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să partidă dc atac la Galați unde 
numai inexactitățile exasperante 
ale atacanților săi au privat-o nu 
numai de o victorie, dar și de e- 
galitatca pe care o avea la un 
moment. Modul de a angaja în
trecerea, demonstrat de formația 
din Cluj-Napoca e un îndemn și 
pentru alte echipe ; poate astfel 
vom mai ieși din steriotipia ulti
melor etape în care o ispravă a 
unei formații in deplasare a ajuns 
in adevăr un eveniment al cam
pionatului. Poate că antrenorii e- 
chipelor noastre vor imprima mai 
mult spirit de inițiativă, mai pro
nunțat curaj în ofensivă, o ase
menea concepție de a privi lntil- 
nirile din afară terenului propriu

au adus adeseori mari și neaștep
tate satisfacții, ajutînd la ieșirea 
din „strînsoarca** zonei alarmei din 
clasament.

. rma cu care victoria poate
A Și trebuie forțată este șutul 
ilia poartă. Statisticile pe care 

cronicarii ziarului nostru le 
prezintă etapă de etapă se ocupă 
și de acest element primordial al 
jocului. Comentariile de după sfir- 
șitul campionatului se vor ocupa 
mult mai pe larg de acest subiect. 
Acum, dorim să vă prezentăm doar 
cîteva cifre în această direcție. 
Tehnicienii de reputație socotesc 
că media numărului de lovituri la 
poartă pentru o partidă care poa
te li considerată bună este de cel

puțin 35 de șuturi. Am cercetat 
situația loviturilor la poartă in par
tidele disputate in returul campio
natului. Ajungem la media de 27 
de șuturi in cursul unei intilniri, 
cilră sub acel „barem" dc care 
pomeneam. Sigur că cifrele nu 
pot avea caracterul unor aprecieri 
absolute, dată fiind și relativitatea 
criteriilor de înregistrare. Dar ele 
relevă — totuși — prea puțina 
preocupare a fotbaliștilor noștri 
pentru acest procedeu atit de 
frecvent în fotbalul modern. Mai 
cu seamă loviturile din afara ca
reului sînt rare. Poate că și publi
cul ar putea contribui la creșterea 
forței de șut a echipelor noastre, 
încurajînd tentativele, chiar dacă 
ele nu sînt totdeauna încununate 
de succes, chiar dacă multe lovi
turi merg alături de poartă.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
SNAGOV, UN 
AL SPERAN- 

Cum am mai 
astăzi si mîine

• LA 
„DUEL* 
ȚELOR. 
anunțat» 
se desfășoară la Snagov 
un trial de juniori, la 
care au fost convocati 
76 dintre cei mai buni 
jucători din provincie 
Aceștia vor fi supuși 
unor teste pentru a se 
putea vedea în ce mă
sură sînt susceptibili de 
a fi selecționați în lotul 
U.E.F.A. ’76. Joi, de la 
ora 16, terenul de fotbal 
al complexului de pe 
malul lacului va fi gaz
eta ultimului act al ac
țiunii : un cuplaj. în 
deschidere vor juca 
două echipe alcătuite 
din cei 76 juniori tes
tați, meci după care, în 
premieră, selecționata 
București ului va evolua 
în compania reprezenta
tivei juniorilor din 
Provincie. Iată compo
nența lotului Capitalei : 
Ene (Liceul „M. Vitea
zul") și Ghiuler (Rapid) 
— portari ; Niculescu, 
Cane și Nicolae (Stea-

ua), Sarghizian (Liceul 
„M. Viteazul"). Popa si 
Nlcolov (Rapid), Tudose 
(Dinamo), Angnelescu 
(I.O.R.) si Neacșu (Pro
gresul) — fundași ; Nei- 
cuțescu (Sportul stu
dențesc) , Prlcopciuc și 
Preda (Steaua). Duțesci 
(Liceul „M. Viteazul") 
— mijlocași ; Radu șl 
Mincu (Dinamo), Tă- 
nase (Rapid), Zaharla și 
Bucur (Steaua) — aia- 
canți. Selecționata pro
vinciei va ti 
la Snagov, în 
aiului de ari

alcătuită 
urma tri- 
șj mîine.

• ECHIPA 
Alcătuita pe 
tclor obținute 
teri. echipa

etapel 
baza no
de jucă- 
etapei a

XXIX-a se prezintă ast
fel : IORGULESCU — 
CHEBAN, BOC, SAT- 
MAREANU IL CHIVU
— ROMILA II. TATA- 
RU, BROȘOVSCHI — D. 
GEORGESCU, M. SAN
DU, GYORFI.

e ECHIPA CAMPIO
NATULUI. întocmită 
prin adiționarea note
lor jucătorilor, echipa 
campionatului, după 29 
de etape, este următoa
rea : IORGULESCU 233
— PORAȚCHI 208,
PEXA 213, ISPIR 205. 
DELEANU 198 — NAOM 
210, TATARU 21L SIMl- 
ONAȘ 204 —
(ATOD1RESK1) 
ROZNAI 201, 
205.

CRIȘAN
194, 

1IAJNAL

CLASA-a DINAMO PE PRIMUL LOC ȘI IN
MENTUL INTER-BUCUREȘTEAN. Partida Spor
tul studențesc — Steaua a încheiat 
durilor dintre echipele bueureștene, 
aiul campionat. Iată situația finală în 
iul inter-bucureștean :
1. DINAMO 4 3
2. Sportul stud. ♦ 2
3. Steaua 4 0

N-am vrea să omitem eveni
mentul, cu ecouri interna
ționale, marcat de etapa de 
alaltăieri : preluarea, de că

tre Dudu Georgescu, a locului de 
onoare din clasamentul golgeteri- 
lor europeni. E pentru prima oară 
în istoria fotbalului românesc că 
un jucător al nostru ajunge aici. 
Să sperăm că internaționalul di- 
namovist va continua, cu seriozi
tatea și marea lui dorință de reu
șită. duelul cu înaintașul Onnis 
(Monaco) și că îl va încheia cu 
succes. Va fi o reușită la care au 
contribuit mulți oameni, începînd 
de la primii profesori ai lui Dudu 
Georgescu, de la Progresul, și ter- 
minind cu actualii Iui coechipieri 
de la Dinamo, care fac, meci de 
meci, eforturi spre a-și ajuta co
legul, cu miile de Spectatori de 
pretutindeni, atit de sensibili la 
reușitele golgeterului campionatu
lui nostru.

Fotbalul nostru trăiește, în ultima vreme, o viață mai trepi
dantă. Și .cînd spunem asta, nu ne gîndim doar la marele 
spectacol „cu fulgere și trăznete" de pe stadionul Republicii, 

regizat, parcă, de Hitchcock și încheiat cu o mostră a relativismu
lui în fotbal : după 90 de minute de un dramatism rareori întîlnit, 
acest 4—4 rupe multe din etichetele ușurele și mai ales pe aceea 
atît de uzată care făcea din Angelo un as al temporizării ; un „as" 
care reușește un avîntat și sugestiv 7—6 în acest campionat, con
tra Stelei, echipă care își afirmă mereu predilecția pentru ofensivă. 

Fotbalul nostru trăiește, așadar, o viață ceva mai vie. Golul lui 
Crișan, de la Madrid, n-a apărut dintr-un cîntec de leagăn. For
midabila bătălie din subsolul clasamentului este, mai mult ca ori- 
cînd, o formă de revanșă colectivă împotriva resemnării și, dacă 
vreți, a unei formule care cere trei „decapitări" intr-un lot de vreo 
10 echipe cam egale. „Dansul antrenorilor" este și el o formă de 
nemulțumire și de neîmpăcare (deseori subiectivă) din partea unor 
suporteri care astăzi cer înlocuirea lui Ion lonescu, pentru ca mîine 
să-i ceară revenirea. In sfîrșit, frenezia inedită cu care Dudu Geor
gescu se bate pentru „Gheata de aur", într-un fotbal care, acum 
trei-patru ani retrăgea dreptul de golgeter pentru neîmplinirea nor
mei de goluri stabilite, completează acest tablou de un dinamism 
crescînd.

Dincolo de acest tumult spectaculos, asistăm cu plăcere, în 
ultima vreme, la ascensiunea de fond a doi antrenori din „noua 
gardă" : i-am numit pe Constantin și Mateianu. Cu S. C. Bacău, 
Constantin n-a pierdut nici un joc, iar fostul său coechipier de club 
și „națională", Mateianu, reușește o performanță și mai sonoră, 
fiind neînvins de aproape 40 de jocuri consecutive, în codrul unei 
metodologii șocante prin modernismul ei, dar de-a dreptul capti
vante prin rezultatele ei neobișnuite, la cîrma unei echipe care nu-l 
mai are nici pe Dudu Georgescu, golgeterul european de astăzi, 
nici pe Năstase, fugosul înaintaș al Stelei, nici pe Beldeonu, con
ducătorul de joc al Reșiței, ECHIPA de ieri a lui Dudu. Năstase 
și Beldeanu reușind să navigheze cu eleganță, astăzi, pe umerii 
fragili ai lui Dragu, Dragnea, Țevi și ai alter cițiva necunoscuți 
ridicați in „Parcul cu platani".

„meciul de contre" Sportul studențesc — 
Steaua, a fost frumoasă „cavalcada" lui Dudu Georgescu spre 
poarta unui goalkeeper foarte greu de învins (Bathori), dor nu moi 
puțin frumoasă e munca .fartatică" a tinărului antrenor bătrîn 
Mateianu, care respinge (în continuare) ideea invincibilității Rapi
dului, in ciuda realității pe care o constată cei ce nu reușesc să 
visele precum Viorel Mateianu, antrenorul care a anunțat încă de 
vineri că pornește spre Sf. Gheorghe cu un sinflur gînd : să tragă 
cit mai mult Io poarta lui Voinescu (antrenorul de azi al Oltului), 
ca intr-o memorabilă nocturnă Steaua — „U“ (2—2Ț, pe Republicii. 

Fotbalul nostru trăiește, desigur, din ciocnirea soliștilor» așa- cum 
s-a Tnțimplât în meciurile „celor 13 aalwi“. dar își trage'seva, de 
cele moi multe ori, din munco tăcută xPtelor din al doilea pion, 
ața cum sînt Constantin și Mateianu, incomparabilii soliști de ieri. 
... ;n . ' Hirtia ...

ridicați în „Parcul cu 
A fost răscolitor
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CE ESTE TROFEUL
• INFORMAȚII DES

PRE REGULAMENTUL 
COMPETIjIEI • NUME 
CELEBRE PE LISTA CÎȘ- 
TIGATORILOR: bAULLER, 
EUSEBIO, SKOBLAR, 
YAZALDE • A X-A E 
DIȚIE A „GHETE! DE 
AUR* ÎȘI VA ALEGE 
CÎȘTIGÂTORUL ÎNTRE 
DUDU GEORGESCU 
(DINAMO BUCUREȘTI} 
Șl ONNIS (MONACO)
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In urmă cu 10 ani, revista 
..France Football", aviud asentimen
tul și sprijinul Uniunii Europene 
dc fotbal a decis organizarea unei 
competiții anuale pentru cei mai 
eficace jucători de pe continentul 
nostru. întrecerea a fost denumită 
„Gheata de aur" și este dotată co 
trofeul puriînd același nume care 
se atribuie fotbalistului care a re
ușit să înscrie cel mai mare număr 
de goluri in decursul unui an 
eompctițional, in campionatul țării 
sale.

Chiar de la prima sa ediție, tro
feul a suscitat un mare interes. Ciș- 
tigătorul întrecerii inaugurale a 
fost internaționalul bulgar Jckov 
(T.S.K.A. Sofia) care l-a depășit, 
chiar in ultima etapă a campio
natului, pe principalul său rival, 
atacantul grec Sideris. In acea ul
timă etapă de campionat, Jekov a 
realizat o performanță rară înscri
ind șapte goluri într-un singur joc. 
De atunci, pe „tabloul de onoare" 
al trofeului și-au înscris numele 
alți jucători faimoși : Gerd Miiller 
(Bayern Miinchen) de două ori, 
Eusebio (Benfica), Skoblar (CHym- 
pique Marseille), Yazalde (Sporting 
Lisabona), ete. astfel că celebri
tatea trofeului a crescut ediție de 
ediție-

Așa cum prevede regulamentul 
de organizare a trofeului „Gheata 
de aur" sint premiați primii trei 
clasați in întrecerea celor mai 
„productivi" jucători din Europa. 
Cîștigătorul intră in posesia „Che
tei de aur", ocupantul locului doi 
primește „Gheata de argint" iar 
fotbalistul clasat pe al treilea loc 
intră în posesia „Ghetei de bronz". 
De menționat că, în eventualitatea 
in care, în clasamentul final, pe 
primele trei locuri se află — la 
egalitate — doi sau mai mulți com
petitori, fiecare dintre aceștia pri
mește trofeul respectiv. Anul tre
cut, spre exemplu, după argentini-

„GHEATA DE AUR“?

anul Yazalde. clasat pe locul prim, 
și după austriacul Krankl (Rapid), 
ciștigătorul „Ghetei de argint**, ve
neau doi jucători la egalitate de 
goluri marcate : Miiller (Bayern 
Miinchen) și Heynckes (Borussia 
Mdnchengladbach) și ambii au pri
mit cite o „Gheată de bronz**. Tro
feul „Gheata de aur“ este organi
zat — de asemenea — în colabo
rare cu firma ADIDAS care oferă 
premii primilor clasați.

Paralel cu această întrecere din
tre cei mai eficace jucători euro
peni are loc și una rezervată clu
burilor. Clasamentul se face — aici 
— în funcție de numărul de punc
te obținute în campionat, raportat 
la numărul de jocuri disputate. 
Cîștigâtoarea ultimei ediții a aces
tei competiții a cluburilor este Fe- 
yenoord Amsterdam.

Trecînd acum la clasamentul ac
tual al „GHETEI DE AUR“ iată 
situația completă, comunicată asea
ră de către redacția revistei 
„FRANCE FOOTBALL** din Paris :

1. DUDU GEORGESCU (Dinamo 
București) 31 goluri (mai are 5 
jocuri de disputat).

2—4. Onnis (Monaco) 30 goluri 
(mai are două partide de dispu
tat), Yazalde (Sporting Lisabona) 
30 goluri (a terminat campiona
tul), Geels (Ajax Amsterdam) 30 
goluri (a terminat campionatul).

5—7. Van den Kuylen (P.S.V. 
Eindhoven) 28 goluri (a terminat 
campionatul), Riedl (Anvers) 28 
goluri (a terminat campionatul), 
Simensen (Ostende) 28 goluri (a 
terminat campionatul).

E limpede, deci, că lupta pentru 
trofeul „Gheata de aur** 1975 se 
dă, acum doar între Dudu Geor
gescu și Onnis, cu șanse mai 
mari pentru jucătorul român.

Cristalul Dorohol — Danubiana 
Roman 3—1 (1—0), Dorna Vatra Dor- 
nei — Nicotină lași 6—0 (3—0), Con
structorul Botoșani — Minerul Gura 
Humorului 4—0 (1—0), Constructorul 
Iași — Sportul muncitoresc Suceava 
2—2 (1—1), Foresta Moldovița — C.S. 
Botoșani 1—0 (0—0), Victoria Ro
man — Avintul Frasin 2—0 (0—0),
Metalul Rădăuți — A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 2—1 (2—1), La
minorul Roman — Unirea Iași 6—0 
(1-0).

Pe primele locuri după etapa a 
XXIV-a; 1. C.S. BOTOȘANI 36 p 
(50—17), 2. Danubiana Roman 29 p 
(34—24), 3. Laminorul Roman 28 p 
(46—31)... pe ultimele: 15. Sportul 
muncitoresc Suceava 19 p (29—39), 
16. Nicolina Iași 8 p (21—67).

SERIA A II-A
Rulmentul Bîrlad — Bradul Roz- 

nov 2—0 (2—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Petrolul Moinești 2—3 
(1—3), Partizanul Bacău — Viitorul 
Vaslui 0—3 (0—1), Tractorul Văleni— 
Oituz Tg. Ocna 2—0 (1—0), Construc
torul Vaslui — Hușana Huși 0—3 
(0—0), Cimentul Bicaz — Minerul 
Comănești 1—0 (0—0), Textila Bu-
huși — CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 
1—2 (0—1), Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Letea Bacău 0—3 (echipa 
Constructorul a fost exclusă din 
campionat)/.

Pe primele locuri : L. VIITORUL 
VASLUI 41 p (56—18), 2. Petrolul 
Moinești 38 p (45—14), 3. Letea Ba
cău 31 p (40—25)... pe ultimele : 14. 
Bradul Roznov 18 p (27—44), 15. Par
tizanul Bacău 13 p (22—54).

SERIA A III-A
Prahova Ploiești — Petrolistul Bol

dești 9—0 (3—0), Chimia Buzău — 
Luceafărul Focșani 2—0 (1—0), A-
vîntul Mîneciu — Olimpia Rm. Să
rat 5—3 (3—0), Chimia Brazi. —
U.R.A. Tecuci 4—0 (2—0) Victoria
Florești — Poiana Cîmpiha 6—3 
(0—0), I.R.A. Cîmplna — Petrolul 
Teleajen Ploiești 1—0 (0—4)), Carpați 
Sinaia — Bujorii Tg. Bujor 2—2 
(0—1), Dinamo Focșani — Petrolul 
Berea 2—1 (0—1).

Meciul Bujorii Tg. Bujor — Pra
hova Ploiești, din etapa a XXlll-a, 
a fost omologat cu 3—0 în favoare» 
formației ploieștene.

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 38 p (63—12>, 2. Poiana 
Cîmpina 32 p (55—26), 3. Chimia
Brazi 31 p (51—23)... pe ultimele :
15. Dinamo Focșani 16 p (42—67), 
16 Bujorii Tg. -Bujor 15 p (32—66).

SERIA A IV-A«’-
Cimentul Medgidia Comerțul 

Brăila 1—0 (0—0), Voința .Constanța— 
Tehnometal Galați 4—0 (3—0), Anco
ra Galați — Electrica Constanța 1-0 
(0—6), Portul Constanța — Dunărea 
Tulcea 1—0 (0—0), Viitorul Brăila — 
Dunărea Cernavodă 3—1 ; (li£D), Ma
rina Mangalia — I.M.Uj /Medgidia 
0—i (o—i) Recolta Frecăței — Sil
ința Constanța 0—2 (0-r-O), Granitul 
Babadag — Rapid Fetești 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 41 p (46—13), 2. Ancora 
Galați 33 p (37—20), 3. Electrica Con
stanța 32 p (45—25)... pe ultimele:
15. Tehnometal Galați 20 p (24—39),
16. Recolta Frecăței 6 p (11—79).

Triumf București — T. M. Bucu
rești 2—1 (1—0), Șoimii TAROM
București — Electronica București
6—0 (2—0), Voința Slobozia —
I.O.R. București 2—1 (0—1), La-
romet București — Unirea Trico
lor București 1—2 (1—1), Automa
tica București — Tehnometal Bucu
rești 0—0, IPRECA Călărași — A- 
zatul Slobozia s-a întrerupt în min. 
70, la 1—1, Olimpia Giurgiu — si
rena București 2—1 (1—1), Flacăra
roșie București — Dunărea Giurgiu 
0—0.

Pe primele locuri : 1. DONAREA 
GIURGIU 36 p (42—12), 2. Unirea 
Tricolor București 33 p (44—24), 3. 
Azotul Slobozia 30 p (39—27> — din 
23 jocuri... pe ultimele : 14. Voința 
Slobozia 17 p (17—32), 15. IPRECA 
Călărași 17 p (26—42) — din 23 
jocuri. 16. Laromet București 17 p 
(21-45),

SERIA A VI-A
Recolta Stoicănești — Chimia Tr. 

Măgurele 0—2 (0—0), Oțelul Tîrgo-
viște — Viitorul Scornicești 3—0 
(3—0), Textilistul Pitești — Lotrul 
Brezoi 1—2 (1—0), Cimentul Fieni — 
Petrolul Tîrgoviște 1—0 (1—0), Uni
rea Drăgășani — Dacia Pitești 2—1 
(0—0), Cetatea Tr. Măgurele — Chi
mistul Rm. VÎLcea 5—2 (3—0), Vul
turii Cîmpulung Muscel — Chimia 
Gă-ești 2—1 (1—1), Vagonul Caracal— 
ROVA Roșiori de Vede 2—0 (0—0).

Meciul Dacia Pitești — Cimentul 
Fieni, din etapa a XXlll-a, a fost 
omologat cu 3—0.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 36 p (54—16), 2. ROVA 

Roșiori de Vede 34 p (40—21), 3. 
Chimistul Rm. Vîlcea 28 p (35—35)... 
pe ultimele : 15. Chimia Găești 18 p 
(27—35), 16. Textilistul Pitești 12 p 
(17—47),

SERIA A VII-A
Progresul Corabia — C.F.R. Cra

iova 4—2 (1—2h Progresul Băilești— 
Minerul Motru 4—2 (1—1), Cimen
tul Tg. ; Jiu — Progresul Strehaia 
5—0 (2—0), Minerul Lupeni — C.I.L. 
Drobeta Tr. Severin 2—0 (0—0), Dier- 
na Orșova — F.O.B. Balș 3—k (1—0), 
Victoria Craiova — Dunărea Cala
fat tf—0, Steagul poșu Plcnița — Me
talurgistul Sadu 1—0 (1—0), MEVA 
Drobeta Tr. Severi»' —. Minerul Ho- 
vinari 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MEVA DRO
BETA TR. SEVEB1N 33 p (29—17)
2. Minerul Lupeni 31 p (43—21) r 3. 
Minerul Motru 31 p (41—20), pe ul
timele : 15. Progresul Strehaia 17 p 
(.19—51), 16. Steagul roșu. Plenița
16 p (23—56).

SERIA A VIU-A
Constructorul Arad — Metalul 

Bocșa 5—2 (1—2), Minerul Teliuc — 
Progresul Timișoara 3—0 (1—0),
C.F.R» Simeria — Strungul Arad 4—0 
(0—0), C.F.R. Caransebeș — Unirea 
Sînnicolau Mare 0—0, Ceramica Jim- 
bolia — Unirea Tomnatic 0—0, Me
talul Oțelu Roșu — Știința Petro
șani I—0 (1—0), Electrqmptor Timi
șoara — Minerul Oravița 3—1 (0ț-0), 
Minerul Ghelar •— Crișarra Sfebiș 
10—0 (7—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
OȚELU ROȘU 35 p (42—14), 2. U- 
nirea Tomnatic 34 p (40—16), 3. Mi
nerul Ghelar 26 p (43—25), 4. Elec
tromotor Timișoara 26 p (38—24), 5. 
C.F.R. Simeria 26 p (34—27)... pe ulti
mele : 15. Metalul Bocșa 19 p (32—38), 
16, Crișana Sebiș 14 p (14—59),

Olimpia Oradea — Dermata Cluj- 
Napoca 3—1 (2—1), "Cimentul Turda.
— Constructorul Alba lulia 0—1 (0—»>,
Dacia Orăștie- — Aurul Brad 3—0 
(0—0), Construcții montaj Cluj-Na
poca — Minerul Bihor 2—2 (2—1),
Textila Sebeș — Minaur ZIatna 2—1 
(1—0). Unirea Alba Iulia — Ariesul 
Cîmpia Turzii 4—1 (i—0), C.I.L. Blaj
— Voința Oradea 2—2 (2—1), Soda 
Ocna Mureș — Recolta Salonta 2—i 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. DACIA O- 
RAȘTIE 37 p (39—15), 2. Olimpia
Oradea 36 p (48—20), 3. Minerul Bihor 
29 p (51—30)... pe ultimele : 15. Ci
mentul Turda 17 P (2»—41), 16. Mi- 
naur Zlatna 17 p (21—35).

SERIA A X-A
Voința Cărei — Unirea Tășnad 4-0 

(8—0), Minerul Cavnic — CUPROM 
Baia Mare 2—0 (2—Oh Minerul Baia 
Borșa — Victoria Zalău 0—0, Bradul 
Vișeu — Minerui Băița 0—0, Biho
reana Marghita — Oașul Negrești
1— 1 (0—0), Rapid Jibou — C.I.L. Si-
ghetu Marmației 0—0, Minerul Sun- 
cuiuș — Minerul Băiuț 6—1 (2—1),
Armătura Zalău — Someșul Satu 
Mare 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI- 
GHETU MARMAȚIEI 41 p f53— 4),
2. Minerul Cavnic 31 p (51—26), 3. 
Armătura Zalău 31 p (41—20)... pe 
ultimele : 15. Unirea Tășnad 18 p
(27—49), 16. Victoria Zalău 16 p
(19—43).

SERIA A XI-A
Viitorul Gheorghieni — Gloria Bis

trița 2—0 (1—0), Viitorul Tg. Mureș— 
Minerul Rodna 3—0. (1—0), Vi-tro-
metan Mediaș — Chimica Tîrnăveni
2— 1 (0—6), A. S. Miercurea Ciuc —
Avintui Reghin 1—0 (1—0}, C.F.R.
Sighișoara — Minerul Bălan 2—0 
(2—0), Unirea Cristuru Secuiesc — 
C.I.L. Gherla 2—1 (1—0), Lacul Ursu 
Sovata — Unirea Dej 2—3 (2—2)s Fo
resta Bistrița — Metalul Cop șa Mi
că 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA BIS
TRIȚA 37 p (58—10), 2. Unirea Dej 
34 p (44—25), 3. Viitorul Gheorghieni 
30 p (54—34)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Rodna 19 p (29—4ffy, 16. Uni
rea Cristuru Secuiesc 15 p (18—52).

SERL1 A XII-A
U.P.A. Sibiu — Progresul Octorheiu 

Secuiesc 1—0 (1—0), Carpați Cdvks- 
na — Inter Sibiu 1—1 (»—0>, FbAs- 
tierul Tg. Secuiesc — Torpedo Zăr- 
nești 1—3 (0—2), Textila Cisnădie — 
Caraimanul Bușteni 3—1 (I—t), Mă
gura Codlea — Unirea Sf. Gheorghe 
2—1 (2—1), Precizia Săc.ele — Carpați 
Brașov 2—0 (0—0), Nitramonia Fă
găraș — Minerul Baraolt 3—0 (1—0), 
I.C.I.M. Brașov — Chimia Or. Vic
toria 1—1 ((>-1).

Pe primele locuri î L N1TRAMO- 
N1A FAGARAȘ 36 p (63—17), 2. 
Precizia Săcele 28 p (S3—22), 3. Tor
pedo Zârnești 27 p, 4. Caraimanul 
Bușteni 27 p (40—23), 5. Chimia Vic
toria 27 p (31—22)... pe ultimele : 15. 
Minerul Baraolt 16 p (26—59), 16.
Carpați Covasna fr p (17—55).

Rezultatele ue-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



în C. E. de tenis de masă tăcut

LUCREJIA STAN - MARIA NECȘE, MEDALIE DE ARGINT LA „ECHIPE
La capătul a două zile de în

treceri interesante și deosebit de 
echilibrate, la care participă spor
tivi din 15 țări europene, C.E. de 
tenis de masă tăcut și-a desem
nat aseară tirziu, cei dinții cam
pioni ai actualei ediții. Este vorba 
de titlurile pe echipe, cucerite de 
formațiile 
cit 
celor ___ ...
prezenți în sala Floreasca, printre 
primii laureați ai competiției s-au 
aflat și reprezentanți ai României 
— jucătoarele Lucreția Stan și 
Maria Necșe. care, împreună, au 
cucerit medaliile de argint și po
ziția de vicecampioane 
tale.

Rezultatele obținute 
noastre pină la finală 
Belgia, 3—0 cu Olanda . 
R. D. Germană. Ne vom opri, îb 
continuare, asupra confruntării de
cisive pentru titlul european, în 
care reprezentativa țării noastre a 
întîlnit deținătoarea trofeului, e- 
chipa Ungariei. în primul joc. pe 
care l-a abordat cu o vizibilă e- 
moție, Maria Necșe a cedat ușor 
în fața jucătoarei nr. 1 a oaspe- 
telor Aranka Implon : 9—21, 9—21. 
A urmat întilnirea dintre Lucreția

Ungariei, atit la fete, 
și la băieți. Spre satisfacția 

aproape 1 000 de spectatori

continen

de fetele 
: 3—2 cu 
și 3—0 cu

MASCULIN DE BASCHET (grupa B)

Lucreția Stan (in stingă) și Maria Necșe, încadrate de cei doi antrenori 
ai lor, profesorii Eugen Suran și Radu Ținiș

Stan și Maria Weltner, o întîl- 
nire plină de tensiune, de ■»•>- 
pense... Setul I revine tenismanei

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ECHIPAJUL I. TERENTE - A. VARABIEV ÎNVINGĂTOR 

IN „REGATA MOSCOVA" LA CAIAC-CANOE
.Caîacișli și canoiști dc 

din 7 țări au participat, 
și duminică, la concursul 
țional „7* 
rat în 
sportivii români, prezenți 
ceasta competiție, o comportar 
foarte bună au avut-Q icaiaciști

valoare 
sîmbăt 
interna 

.Regata Moscova", desfășu 
capitala U.R.S.S. Dintr

Tac a

Ion Torente și Antrop Varabicv. 
Confirmîndu-și clasa, campionii 
mondiali s-au clasat pe primul Ioc 
în proba lor favorită. K 2 —-10 000 
m. în proba de canoe 1 — 10 000 
m, concurentul român Lipat Vara
bicv a ocupat locul 3.

(prin telefon). în 
maratonului bas-

TINERII ÎNOTĂTORI PE LOCUL
Prima ediție A concursului inter

național de înot dotat cu „Cupa 
capitalelor" a. revenit reprezentan
ților orașului Moscova, care au 
totalizat 1140 p. Au urmat în cla
sament :> 2. Budapesta 850 p.. 3. 
BUCUREȘTI 626 p„ 4. Praga 480 p, 
5. Sofia 498 p și 6. Varșovia 391 p. 
în ultimele întreceri, Camelia Ho- 
teseu s-a clasat pe locul 
bras cu 2:52,62, după 
(Bud.) 2 :50,63 ; Dragoș 
locul 3 la 200 m mixt 
(a ciștigat L. Gyomoray — Buda
pesta cu 2:23.76) ; Ilarion Sveț pe 
locul 3 la 200 m spate cu 2:19,42 
(a ciștigat. sovieticul S. Kamilov 
cu 2:15 61) și Valeria Vlăsccanu

2 la 200 m 
A. Ernst 
Aldca pc 
cu 2:25.32

TINTASII - LA STARTUL 
CAMPIONATELOR TARILOR 

LATINE Șl GRECIEI
Ieri au plecat spre Atena șase 

trăgători români care vor lua par
te la campionatele țărilor latine 
si Greciei, programate între 20 și 
25 mai. Au făcut deplasarea Nico- 
lac Rotaru, Ștefan Caban, Romulus 
Nicoleseu. Dan Iuga, Vîrgil Atana- 
siu și Corneliu Ion, însoțiți de an
trenorii Gheorehe Corbescu și Vio
rel Manei”.

MOTOCICLISTII - ÎN BUL
GARIA

lntț-un concurs Internațional de 
dUl-trâc/c, disputat în localitatea Trgo- 
viște din Ici P. Bulgaria, cei doi mo- 
tocicliști români prezenți la start au 
avut o colportare bună. Gh. Sora 
s-a clasat, pe locul 2 (Ia egalitate 
de puncte cu sovieticul I. Orlin, cîș- 
tigătorul întrecerii), iar Ion Bobîl- 
neanu pe locul 6.

ATLEȚII
La Dortmund s-a desfășurat 

mare concurs internațional de 
letism. la startul căruia au fost pre- 
zențt sportivi și sportive din Anglia,

LA
un 
at-

„CURSA PĂCII"
VARȘOVIA; 19. Competiția cicltstă 

internațională' „Cursa Păcii" a conti
nuat luni cu etapa a 9-a. desfășurată 
pe traseul Wroclaw — Zielona Gora. 
Primul clasat, polonezul Stanislav 
Szozda, a acoperit ' distanța de 154 
km în 31120'. In grosul plutonului 
cronometrat cu timpul de 3h20’07’’ 
se aflau șl cicliștii români' ion Co- 
jocaru, N. Gavrilă, E. Dulgheru, V. 
Selejan și V. Pascale.

Tn clasamentul general conduce 
Rvszard Szurkowski (Polonia). Ion 
Coiocaru șe află pe locui 22 la 8’29”.

Clasaraeiiiul pe echipe : 1. U.K.S.S.; 
2. R. D. Germană la 6’27” : 3. Ceho
slovacia la B’39”... 8. Anglia la
22’15” ; 9. R. F. Germania același 
timp : 10. Italia la 22'51” : 11. Româ
nia la 23'31” : 12 Danemarca 34’25” 
etc. ,•

Astăzi se dispută etapa a 10-a, 
Glogow — Kalisz (160 km).

3
PC 
(a 
cu

LA „CUPA CAPITALELOR"
locul 3 la 100 m spate cu 1:13,0 
ciștigat sovietica O. Kniazeva 
1:11,88). ,

Turneul de la Hanoburg 
VIRGINIA RUZICI 

ÎNVINGĂTOARE IN PRIMUL 
TUR

în prima zi a turneului inter
național feminin de tenis de la 
Hamburg, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a invinS-o cu 6—0, 
7—5 pe Laurie Tenney (S.U.A.).

maghiare la 13 și se părea că 
Lucreția Stan nu poate rezista jo
cului matematic, obositor, al ad
versarei sale. Meciul ia, insă, o 
turnură neașteptată, resursele ner
voase ale româncei fiind mai mari. 
Ea cîștigă setul al doilea cu 22—20 
și reușește să se impună și în 
setul decisiv cu același scor. Așa
dar, 1—1 și mari speranțe pentru 
noi. Partida de dublu debutează 
cu un nou set favorabil jucătoa
relor românce (21—19). după care 
urmează o luptă crincenă. Oaspe
tele, mai curajoase, încep să a- 
tace și egalează (22—20), detașîn- 
du-sc comod în setul decisiv : 21— 
14. Partida de simplu dintre Ma
ria Necșe și Maria Weltner nu 
mai are istoric, jucătoarea maghiară 
ciștigind lejer cu 2—0. aducînd e- 
chipci sale 
clasate în
FEMININ i 
NIA, 3. R. 
Geripană. ! 
landa ;
2. R. D. Germană, 3. R. F. Ger
mania, 4. Iugoslavia, 5. ROMANIA, 
6. Bulgaria.
astăzi, de 
de dublu 
mixt).

IIAGEN, 19 
ziua a opta a 
chetbalistic care este actualul cam
pionat european (grupa B), repre
zentativa României, aflată în 
cursă pentru calificarea în grupa 
A, a repurtat o victorie netă și 
foarte prețioasă asupra redutabi
lei selecționate a Poloniei : 88—71 
(46—43). Prin acest succes, bas- 
chetbaliștii români au acumulat 5 
puncte (victorii asupra Olandei și 
Poloniei, înfringere in fața Gre
ciei) și și-au majorat simțitor șan
sele de a promova în grupa A, ale 
cărei întreceri vor avea loc în Iu
goslavia, între 7 și 15 iunie. Dar, 
pentru a obține calificarea, echipa 
română trebuie să mai cîștige cel 
puțin unul dintre cele două jocuri 
cc le mai are de susținut marți 
(cu Ungaria) și miercuri (cu 
Franța).

Referitor la partida de luni, ea 
a început într-o notă de ușoară 
superioritate a sportivilor polonezi 
care au condus pînă în min. 6. 
Apoi, tabela de scor a menținut 
pină la sfîrșitul reprizei un echi
libru valoric, dar era evident că 
echipa română pune treptat stă- 
pînire pe joc. In repriza secundă,

tenacitatea in apărarea „om la 
om" a dus la multe intercepții din 
partea reprezentativei României, 
care a început Să domine tot mai 
categoric. Drept urmare, diferența 
de numai trei puncte înregistrată 
la pauză a crescut, ajungînd în 
final la 17 puncte, deși formația 
Poloniei a încercat diferite formu
le de apărare pentru a stăvili a- 
tacurilc învingătorilor. Au marcat: 

Oczelak 19. Cernat 17, 
Ni- 
Ro- 
mai 
de : 
cite

l’opa 23,
Diaconcscu 12, Novac 5, Pîrșu, 
culescu, Tarău cite 4 pentru 
mânia ; pentru Polonia, cele 
multe puncte au fost înscrise 
Sewcrin 15, Tureiko și Mirda 
11, Ladniak și Gardzina cîte 10. 
Au arbitrat bine Jaksici (Iugo
slavia) și Vittolo (Italia).

Alto rezultate : Olanda — Unga
ria 82—63 (40—31), Grecia — Un
garia 67—65 (39—36).

PE SCURT

• victoria. Iată primele 
întrecerea pe
1. Ungaria, 2. ROMÂ-
F. Germania, 4. R. D.

5. Cehoslovacia, 6. O- 
MASCULIN : 1. Ungaria,

echipe :

întrecerilc continuă 
la ora 8,30, cu meciurile 
(femei, bărbați și dublu-

Horia ALEXANDRESCU

LA PEKIN
Întreceri 

Intre atlețh 
CHINEZI Șl AMERICANI

PEKIN, 19 (Agerpres). — Selec
ționatele de atletism ale S.U.A. 
și-au început turneul in R. P. Chi
neză, evoluind alături de sportivii 
țării gazdă,’ într-un concurs des
fășurat la Pekin, în prezența a 
peste 9 000 de spectatori.

în proba feminină de săritură 
în înălțime, victoria a revenit 
sportivei americane Karen Moller 
— 1,72 m. Cu același rezultat, a- 
tlcta chineză Li Li s-a clasat pe 
locul doi. Fostul campion olimpic 
Willie Davenport a ciștigat cursa 
de 110 m garduri, cu timpul de 
14,2, iar Kao Yu-kei a terminat 
învingătoare în proba feminină de 
aruncare a discului, cu rezultatul 
dc 50,56 m.

PROPUNERILE ROMANEȘTI APROBATE

ATLETISM • La Sofia. Ivanka 
Hristova — 20,38 m la greutate (f) 
și fordanka Blagoeva — 1.70 m la 
înălțime (f). • La Bakersfield (Ca
lifornia), atletul american Ralph 
Mann a ciștigat cursa de 400 m g 
în 49.1 (cea mai bună performanță 
mondială a anului) ; prăjină : Bru
ce Simpson (Canada) — 5,22 m ;
triplusalt : Arnold Grimes 
— 16,52 m. • La Kingston,

La „Regata Pancearevo" 
CANOTOARELE - DIN NOU 

PRINTRE FRUNTAȘE
SOFIA, 19 (prin telefon). în cea 

de a doua zi a întrecerilor „Rega
tei Pancearevo". competiție tradi
țională de canotaj, Ia care au par
ticipat anul acesta" schifiste din 9 
țări, reprezentantele României 
s-au aflat din nou printre frun
tașe. De această dată ele au urcat 
de șase ori pe podiumul de pre
miere, obținînd trei locuri 2 și trei 
locuri 3. Medaliile de argint au 
fost cucerite de echipajele de 
2 f. c. (Elena Avram — Angelica 
Chertic), 4+1 rame (Marlena Pre- 
dcscu. Maria Kabat. luliana Bala- 
ban, Valeria Avram + Elena Giur- 
că) și 4+1 vîsle (Ioana Tudoran, 
Elisabeta Lazăr, Gherghina Preda. 
Aurelia Marinescu + Elena Giur- 
că). Locurile 3 au revenit repre
zentantelor noastre la schif simplu 
(Valeria Goncearenco), 2 f. c. (E- 
lena Oprea — Florica Pelcu) și 
4+1 rame.

TOMA HRISTOV

DORTMUND
Belgia, Elveția, Franța, Polonia. Româ
nia, R.F. Germania și alte țări.

în proba masculină de 1 500 m. cîș
tigată de Paul Wessinghage (R,F.G.) 
cu 3:42,4, atletul român Nicolae Ones- 
cu a ocupat locul 3, cu timpul de 
3:44,2. Cursa feminină de 800 m s-a 
încheiat cu succesul Brigittei Kraus 
(R.F.G.), cronometrată în 2:03,1. Con
curenta româncă Fița Rafira s-a situat 
pc locul 5, cu 2:04,9.

Cu rezultate bune s-au încheiat pro
bele de 400 m plat b«rba*i, 
de belgianul Alfons Brijdenbach — 45,4 
si de 100 m plat femei, în care An- 
negret Richter (R.F.G.) și Andrea 
Lynch (Anglia) au realizat același 
timp : 11,1.

„TROFEUL CELOR 7
ROMA, 19 (Agerpres). — în 

concursul de înot „Trofeul celor 
șapte coline", desfășurat în acest 
an în piscina de 50 m la Asii (în 
apropiere de Torino), recordmanul 
mondial Roland Matthes . (R. D. 
Germană) a ciștigat două probe : 
100 m spate in 58.9 și 200 m soațe 
in 2:08.5. Compatrioatele sale Kor- 
nelia Ender și Rosemarie Kother

DE ADUNAREA GENERALĂ A C. N. 0
Zilele trecute s-au încheiat la 

Roma lucrările celei de a 7-a A- 
dunări generale a Comitetelor na
ționale olimpice (C.N.O.), la care 
au participat delegații din 95 dc 
țări, printre care România. Foru
mul mondial al C.N.O. a ascultat 
rapoartele Comitetelor de organi
zare a J.O. de la Innsbruck și 
Montreal, ca și rapoartele Comisi
ilor C.I.O. pontru programul olim
pic, pentru • embleme și pentru 
problemele medicale. Planul de 
acțiuni de solidaritate olimpică a 
întrunit adeziunea tuturor partici- 
panților. Pe lista tehnicienilor re
comandați pentru asemenea acți
uni de solidaritate au fost incluși 5 
antrenori de handbal din Româ
nia, ca o recunoaștere a valorii 
lor. Au mai fost abordate proble
me privind structura organizatori
că a Adunării generale a C.N.O., 
rolul C.N.O. în mișcările sportive 
naționale, relațiile C.I.O. — C.N.O. 
etc. Pentru rezolvarea unora din
tre aceste probleme, au fost create 
trei Grupe de lucru. Drept pre
ședinte al Grupei pentru studierea 
problemelor sociale ale sportivilor 
de performanță a fost numită Lia 
Manolitl, vicepreședinte 
C.N.E.F.S. și vicepreședinte 
C.O.R.

Intervențiile delegației Comite
tului Olimpic Român au fost foar
te apreciate. La proiectul său dc 
rezoluție, privind crearea unei 
Comisii tripartite pentru sportul 
feminin, s-au raliat C.N.O. din al
te 5 țări, jar Adunarea generală 
a aprobat proiectul. Lordul Killa- 
nin, președintele C.I.O., care a pre
zidat reuniunea C.I.O. — C.N.O., a

luat act de
că și a promis că ea va fi studia
tă de Comisia executivă a C.I.O. 
De asemenea, proiectul românesc 
privind reformularea sarcinilor 
C.N.O. a devenit subiect de studiu 
pentru un nou creat Grup de lu
cru, iar Comisia executivă C.I.O. 
va lua și ea în discuție chestiunea.

propunerea româncas-

mi
CAMPIONATE

al 
al

_____ ___ —___________________
• < as

COLINE" LA NATAJIE
și-au adjudecat victoria în probe
le de 100 m spate — 1:06,8 și res
pectiv 200 m fluture — 2:17,2. Ita
lianul „jRqȘerto Pangaro a termi
nat învingător in cursa dc 100 m 
liber, cu timpul de 54,3, iar îno
tătorul sovietic Nikolai Pankin s-a 
clasat pe primul loc in proba de 
200 m bras cu 2:28,4.

5,22
(S.U.A.) 

_ tanza-
nlanui Filbert Bayi a stabilit un nou 
record mondial în proba de o milă, 
cu 3:51.0 (v. r. 3:51,1 aparținea, din 
anul 1967, americanului Jim Ryun). 
• Record mondial la ciocan: 78,50 m 
realizat de i 
Riehm în 
(R.F.G.),

BOX • 
nul 
meci 
Salvarria, 
dial la categoria muscă.

CĂLĂRIE • Concursul de la Wi
esbaden a debutat cu o probă de 
obstacole, în care victoria a revenit 
sportivului vest-german Paul Scho- 
ckemoehle, urmat de compatriotul 
său Hartwig Steenken.

CICLISM • In etapa 3-a a Turu
lui Italiei (Ancona-Prati, 175 km) a 
ciștigat italianul Battaglin, care con
duce și în clasamentul general.

TENIS ® Proba de simplu femei, 
din turneul de la Bournemouth, a 
fost cîștigată de jucătoarea ameri
cană Janet Newberry, învingătoare 
cu 7—9, 7—5, G—3 în finala susținută 
cu compatrioata sa Terry Holladay. 
Finala, la simplu masculin a revenit 
lui Manuel Orantes, învingător în fața 
lui Patrick Proisy cu 6—3, 4—6, 6—2, 
7—5. în finala de dublu bărbați, Juan 
Gisbert-Manuel Orantes au întrecut 
cu 8—6, 6—3 cuplul Syd Ball-Robert 
Crealy (Australia). • Roscoe Tanner 
a terminat învingător în turneul de 
la Las Vegas (Nevada), în finala 
căruia l-a întrecut cu 5—7, 7—5, 7—6 
pe jucătorul australian Rose Case • 
în Cupa Davls : Ungaria — Republica 
Arabă Egipt 3—2.

TURISM • în cadrul primei adu
nări generale a Organizației Mondi
ale pentru Turism, ale cărei lucrări 
se desfășoară în prezent la Madrid, 
a fost ales un consiliu executiv, for
mat din 19 membri. De asemenea, 
a fost constituită o comisie de ve
rificare a deplinelor puteri, com
pusă din reprezentanții a 9 țări, prin
tre care și România.

r.

vest-germanul Karl Heinz 
concursul de la RehUng

La Los Angeles, mexlca- 
Alberto Morales l-a învins In 

amieal pe flllplnezul Erblto 
deținătorul titlului mon-

CAMPIONATE
FRANȚA. Meciuri restanță : St. 

Etienne — Nisa 2—0 ; Bordeaux — 
Bastia 1—0 ; Nantes — Metz 0—2. 
Lidera clasamentului este formația 
St. Etienne — 53 p. Au mai rămas 
două etape. Echipele St. Etienne, 
St. Germain Paris, Bastia și Lens 
s-au calificat pentru semifinalele 
„Cupei Franței" Partidele retur 
ale sferturilor de finală s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Strasbourg — St. Etienne 1—1 (în 
tur 0—2) ; St. Germain Paris — 
Marsilia 2—0 (în tur 2—2) ; An
gers — Bastia 0—1 (în tur 0—1) ; 
Lens — Metz 3—1 (în tur 3—4).

R. D. GERMANA (etapa a 
24-a). în clasament conduce F. C 
Magdeburg cu 39 p, urmată de 
F. C. Karl Zeiss Jena cu 35 p și 
Dynamo Dresda — 29 p. Rezultate: 
Vorwărts Frankfurt pe Oder — 
Magdeburg 0—0 ; Dynamo Dresda
— Jena 4—0 ; Chemie Halle — 
Rostock 1—1 : Lokomotiv Leipzig 
—Rotweiș Erfurt 4—1.

IUGOSLAVIA (etapa a 29-a) : 
Partizan Belgrad — Steaua Roșie 
Belgrad 1—1 ; O.F.K. Beograd — 
Vardar Skoplie 1—0 ; Zelezniciar 
Sarajevo — Vojvodina Novi Sad 
2—2 ; Hajduk Split — Sloboda 
Tuzla 1—1 ; Clasament : 1. Hajduk
— 39 p ; 2. Vojvodina — 38 p ; 3. 
Steaua Roșie Belgrad — 35 p.

• Ieri la Eerna, în finala Turneului 
după prelungiri ; pentru locurile 3—l : 
de la 11 m (după timpul regulamentar

1. Real Madrid — 50 
campioană) ; 2. Zara- 

p ; 3. C. F. Barcelona

BELGIA. — Finala „Cupei Bel
giei", se va disputa la 1 iunie, la 
Anvers, între Anderlecht și F. C. 
Anvers. în semifinale, Anderlecht 
a învins cu 3—0 pe F. C. Diest, 
iar F. C. Anvers a întrecut cu 1—0 
pe Racing White Molenbeek, cîș- 
tigătoarea campionatului.

SPANIA (etapa a 33-a) : Zara
goza — C. F. Barcelona 2—1 ; Real 
Madrid — Malaga 4—0 ; Celta Vi
go — Atletico Madrid 0—0 ; Espa- 
nol Barcelona — Las Palmas 1—0. 
Clasament : 
p (virtuală 
goza — 38
— 35 p.

UNGARIA (etapa a 26-a) : Hon- 
ved — Vasas 1—0 ; Videoton —• 
Csepel 0—1 ; M.T.K. — Haladâs 
4—1 ; Ujpesti Dozsa — Ferencvă- 
ros 2—2 ; Clasament : 1. Ujpesti 
Dozsa — 42 p ; 2. Honved — 40 p; 
3. Ferencvăros — 31 p.

BULGARIA (etapa a 25-a) : Ga
brovo — Dunav Ruse 1—0 ; Sla
via Sofia — Cerna More Varna
1— 0 ; Etîr Tîrnovo — Levski Spar
tak Sofia 0—4 ; Spartak Pleven — 
T.S.K.A. Sofia 3—0 ; Akademik 
Sofia — Lokomotiv Plovdiv 
Pirin Blagoevgrad — Botev Vrața
2— 0. Clasament : 1. Ț.S.K.A. Sofia
— 33 p.; 2. Slavia — 31 p ; 3. 
Akademik — 31 p.

U.E.F.A. : Anglia — Finlanda 1—0 (-:—0) 
Ungaria — Turcia 3—2, după loviturile 
și prelungiri 2—2).

1—1 ;
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