
Încheierea vizitei
PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

portul
Proletari diN toate țările uniti va?

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Arabe Egipt. Moham
med Anwar EI Sadat, au sem
nat, vineri, 13 mai, în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la 
Palatul Kubeh din Cairo, Co
municatul comun româno-egip- 
tean.

După semnare, cei doi pre
ședinți și-au strîns miinile cu 
căldură, s-au felicitat reciproc.

Vineri dimineața, după sem
narea Comunicatului 
româno-egiptean. 
Nicolae Ceausescu 
metl Anwar El Sadat s-au în- 
tîlnit în cadrul unei conferințe 
de presă cu reprezentanții zia
relor si radioleleviziunii din 
Egipt, precum și cu corespon
denții și trimișii spec’ali ai 
marilor agenții internaționale 
si presei străin».

★
Vineri. 13 mai, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie efec
tuată in Republica Arabă Egipt 
d- președintele Republicii So- 
ciiliste România, tovarășul 
N'colae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația 
președintelui Mohammed An
war El Sadat și a doamnei 
Gihane Sadat.

"*e la reședința rezervată înal- 
tilor oaspeți, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
presed’ntele Mohammed Anwar 
E' Sedat și doamna Gihane Sa
dat, se îndreaptă sure aeroport 
în ”'*omobilc escortate de mo- 
to»ic!iști.

"’■> traseul străbătut, numeroși 
ce “icni aplaudă îndelung pe 
ce! doi șefi de stat.

?i-eședintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu 
îsi iau ui călduros rămas bun 
de la președintele Mohammed 
Anwar El Sadat și doamna 
Gihane Sadat.

o-a 12. Aeronava preziden
țială decolează.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors vineri 
d'.'.nâ-amiază din vizita oficială 
de nrielenie întreprinsă în Re
publica Ar-ibă Egipt, la invita
ția pre«ed!nie!ni Mohammed 
Anwar El Sadat și a doamnei 
Gi’-ine Sadat.

r'-remonia sosirii a avut loc 
pe aeronnrt'il Otopeni, unde 
erau arborate drapelele parti
dului și statului ce încadrau

comun 
președinții 

și Moham-

președintele 
și tovarășa

portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu ^și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost inlimpinați de tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Li
na Ciobanu, ~ — - - — -
Drăgănescu, 
Lupu, Paul ___
ghe Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Ion Co- 
man, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu. To
varășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Erau prezenti membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat si ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale si or
ganizații obștești, reprezentanți 
ai vieții noastre cultural-știin- 
tifice, generali.

Erau de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara 
noastră. Se afla, de asemenea, 
Anwar A. Bishai, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Egint la București.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală aflati ne aeroport 
au salutat cu multă însuflețire 
pa tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Ei au aclamat pentru partid și 
secretarul său general, rcafir- 
mindu-și cu acest prilej senti
mentele de profundă dragoste, 
stimă si înaltă apreciere. pe 
care toți cetățenii patriei noas
tre le nutresc fală de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In primi
rea entuziastă făcută de bucu- 
resteni și-au răsit o elocventă 
expresie totala aprobare și 
satisfacția cu care întregul po
por a luat cunoștință de rezul
tatele fructuoase ale vizitei 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica Arabă 
Egipt, vizită ce se înscrie ca 
un nou si important eveniment 
pentru dezvoltarea în continua
re a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-egintene. ca 
o contribuție de seamă la cau
za progresului, păcii. înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, au 
răspuns îndelung. cu Drictenie, 
man'fesfărî’or pline de simpa
tie ale mulțimii.

Ion Dincă, Emil 
Ion Ioniță, Petre 
Niculescu, Gheor-
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Aseară, s-au desfășurat la Praga

PRIMELE ÎNTRECERI ALE CAMPIONATULUI
EUROPEAN FEMININ DE GIMNASTICA

TEODORA UNGUREANU

PRAGA, 13 (prin telefon). In prezența
Palatul Sporturi- 
au început vineri

a
peste 10 000 de spectatori, la
lor din capitala Cehoslovaciei _ ___ ___
după amiază întrecerile celei de a Xl-a ediții 
a Campionatelor Europene de gimnastică femi
nină, la care participă 63 de concurente din 23 
de țări.

După obișnuita festivitate de deschidere și o 
frumoasă demonstrație oferită de cîteva mici 
dar talentate gimnaste pragheze, pe podiumul

sălii au apărut gimnastele din prima serie, în
tre care s-au aflat citeva vedete ale competi
ției : Teodora Ungureanu (România), Nelli 
Maria Filatova și Elena Muhina — toate 
din U.R.S.S.

In primul schimb, Teodora Ungureanu a 
luat la sol, executîndu-și bine exercițiul 
a cuprins și dublul salt. Ea a obținut cea mai 
mare notă la acest aparat (9.70). La sărituri, 
proaspătă campioană a U.R.S.S., Elena Muhina, 
a prezentat două sărituri foarte grele și bine 
executate, ambele notate cu 9,75, in vreme ce 
Teodora Ungureanu nu a obținut decit 9,55, _ 
cesta fiind — după cum se știe — și aparatul 
ei mai slab. Nelli Kim a obținut, ca și coechi
piera sa, 9,75, acestea reprezentînd, de altfel, 
cele mai ridicate note de la sărituri.

în următorul schimb, s-a evoluat Ia paralele, 
unde Muhina s-a impus din nou datorită unei 
evoluții bune și, mai ales, „saltului Korbut”, pe 
care l-a îmbunătățit. Teodora Ungureanu a avut 
la acest aparat o execuție foarte bună dar pe 
ecranul de afișaj a apărut doar nota 9,55 1 ! La 
terminarea schimbului, Comisia tehnică a FIG 
a urmărit din nou execuția Teodorei la video- 
magnetofon dar, din păcate, nota nu a fost 
îmbunătățită !...

La birnă, aparatul preferat al Teodorei, ar- 
bitrele i-au acordat, însă, 9,80, ca urmare a 
unei noi execuții foarte bune, și datorită notei 
excelente, reprezentanta noastră s-a situat pe 
locul III în această cea mai puternică serie : 
1. Muhina 38,95 ; 2. Kim 38,85 ; 3. Teadora Un
gureanu 38,70 ; 4. Filatova 38,60.

După cum se știe, în prima zi a întrecerilor 
se desfășoară concursul pentru clasamentul in
dividual compus, urmînd ca simbătă să se dis
pute finalele pe aparate.

Campioana olimpică absolută Nadia Comăneci, 
evoluind în seria a Il-a ca urmare a tragerii Ia 
sorți, urmează să intre în competiție la ora în
chiderii ediției, așa incit vom prezenta rezultatele 
ei in ziarul nostru de luni.

Constantin MACOVEI

Kim, 
trei

evo
care

a-

CAMPIOANA FLORETISTELOR
MARCELA MOLDOVAN (Farul)

CONSTANȚA. 13 (prin tele
fon). întrecerile pentru titlul 
de campioană națională în pro
ba individuală de floretă fe
minin au adus multi spectatori 
în Sa’a sporturilor din locali
tate. în*r-o orsaniz-re excelen
tă. datorată C.J.E.F S. si clubu-

Etapa a 25-a a Diviziei A de fotbal

MAJORITATEA PARTIDELOR
A

DE MIINE
SE ANUNȚĂ

CLASAMENTUL
1. DINAMO 23 12 6 5 50-25 30
2 Univ. Cv. 24 ț2 6 6 41-24 30 *
3. Steaua 23 13 3 7 47-28 29
4. Jiul 24 13 3 8 45-31 29
5. „Poli* Tim. 23 11 3 9 26-22 25
6. A.S.A. Tg. M. 24 10 5 9 26-25 25
7. Sp. stud. 23 9 6 8 23-18 24
8. F.C. Argeș 24 9 6 9 29-35 24
«. U.T.A. 24 9 6 9 37-48 24

10 S.C. Bacău 24 8 7 9 26-26 23
r. F.C. Bihar 24 8 7 9 35-36 23
12 F C.M. Reșița 24 9 5 10 32-36 23
13. „Poli* lași 24 8 6 10 29-24 22
<1«. Hap id 24 8 5 11 25-34 21
15. Progresul 23 8 5 10 23-44 21
16. F.C. Corvlnul 23 6 8 9 25-34 20
17. F.C. C-ta. 24 8 2 11 2"-34 18
18. F.C.M G-Vati 24 5 5 14 22-42 15

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\ PROGRAMUL

București :

ECHILIBRATE
Reluat joi, după pauza nece

sară pregătirii meciului de la 
Zagreb, cu echipa Iugoslaviei, 
în preliminariile C.M., campio
natul Diviziei A programează 
miine o nouă etapă, a 25-a.

Trei dintre cele nouă meciuri 
ale acestei etape se vor dispu
ta la București, două din eîe 
intr-un atractiv cuplaj pe sta
dionul Republicii, iar cel de-al 
treilea pe stadionul Steaua. 
Dacă în acest din urmă joc, e- 
chipa gazdă, merituoasă învin
gătoare joi. ' ~
ca favorită

la Reșița, pornește 
certă (deși S. C.

MECIURILOR

București

Hunedoara : 
lași : 
Oradea :
Reșița : 
Pitești : 
Arad :

SPORTUL STUD- F.C. CONSTANȚA
(stadionul Republicii, ora 15)

PROGRESUL - JIUL
(stadionul Republicii, ora 17)

F. C. CORVINUL- UNIVERSITATEA CRAIOVA 
POLITEHNICA 
F.C. B'HOR
F.C.M.
FC. ARGEȘ
U.T.A.

- RAPID
- F.C.M. GALAȚI
- A S A. TG. MURES
- DINAMO .
- POLITEHNICA TIMIȘOARA

(o-o 15, meci televizat) 
STEAUA - S.C. BACĂUBucurești :

Cu excepția . 
de la Arad, toate celelalte vor începe la ora 17.

partidei Sportul studențesc — F.C. Constanța și a celei

Bacău a avut bune evoluții 
deplasare, în acest retur 
campionat fiind neînvinsă), 
schimb meciurile din cuplajul 
de pe stadionul Republicii ne 
apar mai echilibrate. îndeosebi 
cel de-al doilea. în care Pro
gresul — coborită pe poziția a 
15-a în clasament — va întilni 
o echipă în mare formă, Jiul 
Petroșani, pretendentă justifi
cată la ocuparea unul loc pe 
podiumul final al campionatu
lui.

Partide deosebit de intere
sante se dispută la Pitești și 
Hunedoara, unde primele două 
clasate. Dinamo și. 
Universitatea Craiova, 
voluează în deplasare, 
ne unul sau chiar 
puncte puse în joc.

Un meci echilibrat, 
cel de la Arad, dintre 
,.Poli“ Timisoara, se anunță 
cel de la Reșița, unde echipa 
oaspe. 
etapa 
bleme 
ceasta 
bîlltarea după înfrîngerea 
ferită pe teren propriu în 
pa trecută.

La Iași, 
ma șansă 
(feroviarii 
acum nici 
sare), iar 
misiune dificilă la Oradea, cu 
F.C. Bihor.

în 
de
in

respectiv, 
deși e- 

pot obti- 
ambele

ctim este
U.T.A. și 

Și

învingătoare detașată în 
de joi. poate pune pro- 
formației gazdă, deși a- 
va urmări, firesc.

lui Farul, competiția a prile
juit în fazele preliminare o 
dispută de calitate. Consecință 
firească a valorii lor. a fost 
prezența în eliminările directe 
a 6 floretiste de la Steaua 
(Stahl. Ardeleanu, Chezan. Je
nei. Dragomir. Cochirleanu) și 
5 de la Farul (Țurcan. Moldo
van, Buhaev, Smarandache, 
Priscorniță).

Dovedind o 
Caterina Stahl 
rect in finală,
zana Ardeleanu. 
Chezan si Marcela Moldovan, 
lăsînd să se întrevadă o victo
rie finală, fără mari dificultăți. 
Pentru celelalte două locuri din 
finala de sase s-au impus prin 
recalificări. Ileana Jenei, și Vio
rica Țurcan.

Intr-adevăr. debutînd cu două 
victorii nete în finală (5—0 Je
nei și 5—2 Ardeleanu). Stahl 
își depune candidatura la titlu, 
în timD ce celelalte competi
toare se înving una pe alta ! 
Dar iată că în al 10-lea asalt, 
Stahl pierde la Țurcan (1—5 !), 
iar Moldovan, trecînd de Arde
leanu (5—2). se relansează. în 
asaltul direct, tînăra reprezen
tantă a clubului Farul. Marcela 
Moldovan, cîștigă cu 5—4 pen
tru ca în ultimul asalt al fi
nalei. să treacă si de Ileana

formă bună, E- 
s-a calificat di- 
alături de Su- 

Magdalena

Jenei (5—2). fiind singura care 
reușește să acumuleze 4 victo
rii. în urma ei locurile pe po
dium fiind departajate de tu- 
șaveraj ! Marcela Moldovan își 
înscrie astfel pentru 
ră numele pe lista 
lor tării.

Clasament final : 
Moldovan (Farul) 4 
terina Slahl (Steaua) 3 v (+6), 
3. Viorica Țurcan (Farul) 3 v 
(+5), 4. Magdalena 
(Steaua) 3 v (+1). 5. 
Ardeleanu 
6. Ileana 
(—13).

prima oa- 
campioane-

1. Marcela
v. 2. Eca-

Chezan 
Suzana 

(Steaua) 1 v (—6), 
Jenei (Steaua) 1 v

rea- 
su- 

eta-

Tiberiu STAMA

jN ZIARUL DE AZI

pri-Politehnica are , 
în fata Rapidului 

n-au obținut pînă 
un punct în depla- 

F.C.M. Galați are o

• SPORTUL MAGAZIN
• SPORTUL, ȘCOALA A EDUCAȚIEI

FOTBAL :
0 După fructuosul start al echipei României în 

preliminariile campionatului mondial
0 Tragerea la sorți a „sferturilor" Cupei 

României
• SPORTUL ÎN LUME



□
NOTE CULTURALE

• Cine crede că fotbalul e 
„treabă de bărbați" în mod ex
clusiv. va suferi un șoc aflînd 
că noul film sovietic 
secolului". consacrat 
fotbalului, este opera regizoa
rei gruzine Nana Mcelidze. 
vitînd detaliile pitorești 
anecdoticul, filmul prezintă 
cui cu balonul rotund ca 
triumf al voinței omului.

• Pentru că sîntem la fot
bal. să mai pomenim că filmul 
„Viața mea este balonul" 
dicat — de către 
regizor Francois 
— vieții marelui 
zilian Pele. Sînt 
vistă episoade 
lebrului sportiv, 
ria sa grea într-o ..favela". un 
cartier de mizerie din Rio. pină 
la momentele consacrării sale 
ca „cel mai bun jucător de 
fotbal al tuturor timpurilor".

• La Casa de cultură a în
treprinderii „Victoria" din Flo- 
rești (Prahova) a fost deschisă 
o interesantă expoziție de pic
tură. prezentînd creația unor 
artiști amatori. Printre expo
nate am avut plăcuta surpriză 
de a recunoaște și două lucrări 
cu subiect sportiv : „Schiori"

.Meciul 
istoriei

fi
șau 
jo- 
un

e de- 
cunoscutul 

Reichenbach 
fotbalist bra- 

trecute în re- 
din viața ce
de la copilă-

de Elena Negrea și „La pati
naj" de Ileana Bundalici.

• Pe ecrane rulează filmul 
„AI doilea start", al regizoru
lui cehoslovac Stepan Skalsky, 
In care problemele vieții de 
toată ziua se împletesc cu mo
mentele. atitudinile sau menta
litățile sportive. Un actor ex
presiv. Jiri Bartoska joacă ro
lul unui constn’ctor-tenisman 
care pentru scurtă vreme, cre
de că si In viață se poate con
sidera mereu învingător, ca și 
la tenis, doar — după apre
cierea criticii — „prin jocul 
vanității, al incăpățînării".

AFORISME
• Majoritatea sportivilor

și-ar da onorurile unei întregi 
vieți pe o singură medalie o- 
limpică de aur ! Dar mai e un 
revers. Cehov, Blaga, Malraux 
n-au obținut premiul Nobel, 
Collins, pilotul modulului lu
nar, n-a pășit pe lună, llie 
Năstase n-a cucerit Wimble do
nul (incă), iar Ron Clarke n-a 
fost campion olimpic. Dar asta 
nu înseamnă că nu sint mari !

• Deviza lui Nansen : „Ai 
reușit — continuă, n-ai reușit 
— continuă !" se aplică perfect 
în sport : ești învingător — an- 
trenează-te, ai fost învins — 
antrenează-te 1

• Victoria este ca un ice
berg. Partea nevăzută, incom
parabil mai mare, cea care-i a- 
sigură existența și stabilitatea, 
reprezintă în sport partea ne
văzută și nespectaculoasă : an
trenamentul.

Dorin ALMAȘAN

0 IDEE, UN ANUNȚ ȘI... 105 PARTICIPANT!
în urmă cu un an, un cititor 

din București. Mihai I. Padu
raru, se adresa ziarului nostru, 
exprimîndu-și intenția de a or- 

• ganiza un concurs de șah prin 
corespondentă și solicitind. in 
acest sens, sprijinul ziarului. 
Cum 7 Prin anunțarea acestui 
concurs la rubrica „Răspunde 
Ion Poștașu" și, bineînțeles, 
prin publicarea adresei sale : 
Bd. C. Brîncoveanu nr. 120—122, 
bloc 34, scara A, etaj V. Ber- 
ceni-Sud, sectorul 5. La această 
adresă, Mihai I. Păduraru aș
tepta înscrierile celor doritori 
de a participa la concursul de 
șah prin corespondentă pe care 
se hotărise să-l organizeze.

Firește, am dat curs rugămin
ții cititorului nostru, felicitin- 
du-1 pentru inițiativă, fără a-i 
împărtăși, atunci, optimismul în 
legătură cu succesul acestei ini
țiative. Aveam însă să ne în
șelăm. Căci, iată ce am 
aflat dintr-o scrisoare primită

zilele acestea de la Mihai I. 
Paduraru :

„După apariția în ziarul 
„Sportul" a micului meu anunț, 
s-au înscris ia concursul de șah 
prin corespondentă 105 iubitori 
ai acestui sport, tineri și virst- 
nici. Cîștigătorul concursului 
dotat cu „Cupa 64", donată de 
mine, este Virgil Dumitrescu 
din Brașov. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Alexandru 
Vasile (Buzău), 
(Drăgășani) 
(Iași). Sa 
„turneu de 
revenit lui
(Cimpina). Vreau să vă infor
mez 
cărți 
„cea 
fost 
Iordache (Buzău)".

Acum, - Mihai I. Păduraru iși 
propune să organizeze a doua 
ediție a „Cupei 64", înscrierile 
primindu-le la aceeași adresă, 
pe care am publicat-o de altfel 
din nou. 
rînduri. Și 
succesul ei 
La a IlI-a 
nici nu va

CĂRȚI NOI

CULTURISM

DE CE NI MAI ARE CLAY MEDALIA
cea mai vie 

nu se referă

Toma 
și Dumitru 
desfășurat 
consolare", 
Niculac

Mihai 
Bercu 
Si un 

care a 
Pripoaie

că premiul (modest : niște 
de specialitate) pentru 

mai frumoasă partidă" a 
ciștigat de Claudiu-Baboie

Continuînd seria lucrărilor 
privind . culturismul, Editura 
Sport-Turism PUne la înde- 
mina celor interesați un nou 
volum din acest domeniu 
semnat, de această dată, de 
publicistul Szekely Lăszlo.

Noul manual, intitulat „Cul
turism", va fi desigur apre
ciat mai ales că aduce în 
discuție cîteva elemente ine
dite In tratarea temei. In 
afară de exercițiile recoman
date și, firește, obișnuite in
tr-o astfel de lucrare, autorul 
Iși concentrează însă atentia 
pe citeva elemente de bază 
practicării culturismului: in
dicarea unui raport rațional 
intre cantitatea de efort, ali
mentație si recuperarea fizi
că ; aplicabilitatea exercițillor 
la toate virstele și, in fi
ne, utilitatea practicării exer-

la începutul acestor 
nu ne îndoim că 
va fi și mai mare, 
ediție, probabil că 
mai fi nevoie să 

dăm în ziar adresa organizato
rului... (J. B.)

DINCOLO DE LITERA
REGULAMENTULUI

în urmă cu cițiva ani, ac
tuala deținătoare a Cupei 1® 
fotbal. Steaua, a susținut finala ' 
cu eterna sa rivală, Dinamo, 
meciul fiind arbitrat de Gh. 
Limona, unul dintre cei mai 
buni „cavaleri ai fluierului". 
La un moment dat, acesta a 
acordat un gol in favoarea e- 
chipei Dinamo, intrucit nu vă
zuse că balonul a fost introdus 
în poartă,

Dinu a 
arbitrul a 
larea n-a 

regulamentară, 
jucătorului 

factor de natură să fie luat

cu mina, de Dinu, 
recunoscut fapta și 
anulat golul. A nu- 
fost, de fapt, nici 

recunoaște- 
neconstituiind

ea 
rea 
un 
în considerație pentru schim
barea unei decizii. Și totuși, 
Limon a s-a descurcat binc..<_

cițulor cu greutăți mici 
antrenamentul ajutător, nece
sar și altor discipline cum ar 
fi boxul, luptele, rugby-ul, 
canotajul, tenisul, halterele.

(I. O > 
ALTE APARIȚII

• Virgil Crihan, Hochei — 
pregătirea copiilor șl junio
rilor, lei 7,75, pag. 198.

• I. Radovici, P. Radovici, 
Gimnastica abdominală, lei 
3,25, pag. 87.

NOTA: Autorii lucrării „Vo
leiul românesc- fac preciza
rea că antrenorul echipei 
masculine a României la cam
pionatele europene din 1955 
și la campionatele mondiale 
din 1956 a fost Gheorghe Pe
trescu și nu Nicolae Sotir, 
cum din greșeală a apărut in 
volum.

„Amintirea mea 
din vara lui 1960 
la formidabila primire, la ono
rurile pe care mi le-au înfăți
șat șeful politiei, primarul, gu
vernatorul, ba chiar cei zece 
milionari din Louisville — ci 
mult mai mult la acea seară 
cind am stat pe podul Jeffer- 
son-County și mi-am aruncat 
medalia olimpică de aur in 
apele rîului Ohio. Doar cu ci
teva minute înainte am apărat 
medalia pină la singe împo
triva unui om care voia să 
mi-o ia, tot așa cum și in ring 
fusesem gata să lupt pentru ea 
pină la leșin. Pentru a ciștiga 
această medalie, la care visam 
incă din copilărie, a trebuit să 
încasez lovituri și să singerez, 
să indur suferințe, prin sudoa
re și lupte, să duc mii de run
de in ring ji in sala de antre
nament. Acum am aruncat-o in 
riu și nu-mi pare rău. Nu simt 
nici un regret, ci doar o 
rare"

Așa începe unul din cele 
tulburătoare capitole ale cărții 
autobiografice „Cel mai mare" 
scrisă de Muhammad Aii (cu
noscut mult mai * bine 
mele său adevărat 
Clay). împreună 
Richard Durham.

Ce s-a întimplat 
jurul medaliei de aur 
Clay o cîștigase la 
Olimpice de la Roma, odată cu 
titlul de campion la categoria 
semigrea ?

Era pe vremea cînd revista 
americană „Ținte" se credea în
dreptățită să scrie : „Cassius 
nu-și scapă medalia din ochi. 
El doarme chiar cu ea". Clay 
confirmă, în carte, această 
presupunere : „Era adevărat, 
purtam medalia și la masă, și 
în somn, și nu mă trezeam nici

OLIMPICA DE AUR?
„Nu servim negri !" • încăierarea cu

„bluzele de piele" 9 in apele rîului Ohio

ușu-

mai

de 
cu

de

sub nu-
Cassius 

ziaristul

fapt în 
pe care 
Jocurile

atunci cînd muchiile ei ascuțite 
imi zdreleau carnea. Pentru ni
mic in lume nu m-aș fi des
părțit de ea. Nici chiar atunci 
cind spoiala de aur se mai co
jise, de se vedea plumbul gri".

Ce s-a întimplat totuși Ia 
Louisville în acea zi ploioasă 
cînd Clay, pe atunci un tinăr 
de 18 ani, hotărise să iasă la 
plimbare, în centrul orașului, 
împreună cu prietenul său Ro
nald King, pe care-1 numește 
„un școlar excepțional" ? 
lăsăm chiar pe el să 
vestească :

„Cum au început să cadă 
mele picături de- ploaie, 
frinat in fața unui restaurant 
renovat. Deși Ronnie mi-a atras 
atenția să nu opresc, mi-am 
parcat motoreta lingă motoci
cletele mari ale unei bande de 
tineri cu bluze de piele, cu 
zvastică pe spate și lanțuri de 
bicicletă pe după git — cum era 
moda atunci. Am văzut două 
locuri libere la tejghea, ne-am 
așezat și am comandat chelne- 
riței două chiftele și. două pa
hare cu lapte. Știam că ma
joritatea restaurantelor, hotelu
rilor și cinematografelor din 
Louisville, ca de altfel peste 
tot in sudul american, erau in
terzise pentru negri. Cu toate 
acestea, cind fata mi-a răs
puns : «Nu servim negri !», am 
crezut că medalia mea de aur 
va rezolva problema. -Miss — 
i-am spus politicos — eu sînt 
campionul olimpic Cassius 
Clay»-, iar Ronnie i-a arătat me
dalia, scoțînd-o de sub bluza 
mea. Dar din capătul tejghelei, 
fără măcar să ne privească, pa
tronul strigă : -Puțin îmi pasă 
cine e. Am mai spus că nu 
servim pe negri !-“

Să-l 
po-

pri-
am

In continuare, povestea lui 
Clay ia turnura unui film po
lițist. Cei doi băieți, cu ilu
ziile dintr-o dată sfărâmate, nu 
înțeleg și nu recunosc fața hîdă 
a unor realități- Cassius e ten
tat să intre in prima cabină te
lefonică și să apeleze la toate 
mărimile orașului care se ară
taseră bucuroase să aibă un 
mare campion la Louisville. Dar 
în majoritatea cazurilor i se 
ride in nas. Apoi, cei doi prie
teni sint atacați de banda „blu
zelor de piele" 
străzile orașului cu marile mo
tociclete Harley-Davidson. Șeful 
bandei ar fi vrut să pună mina 
pe medalie, ca s-o ofere în dar 
iubitei sale. Pe podul Jeffer- 
son-County ciocnirea a devenit 
inevitabilă. Cassius nu se lasă 
intimidat de amenințări și nici 
de lanțurile de bicicletă, încă
ierarea e dură și curajul celor 
doi prieteni biruie pentru mo
ment, 
pierd _______ ..___ _
viață dreaptă. în seara aceea, 
de pe 
medalia de aur in apele negre 
ale rîului Ohio. Cînd Ronnie îl 
întreabă de ce a făcut-o, Ca
ssius ii răspunde :

„Medalia olimpică a fost cel 
mai scump obiect pe care l-am 
avut vreodată. Eram in stare 
să mă rog la ea. Ea era sim
bolul unui țel atins. dovada 
apartenenței la o echipă, la o 
țară".

Dar toate astea s-au dus. Ti- 
năruluî Cassius i 
idealurile atît de 
tr-o singură seară. 
simțit — zice el — 
după lovituri la care nu poți 
răspunde".

DUMITRU PINTEA și GHEORGHE 
SȚRÂCHINARU, BUCUREȘTI. Meciul 
dintre Malta și R.D.G., din cadrul 
preliminariilor campionatului mondial 
de fotbal — grupa a lll-a s-a dispu
tat în orașul La Valletta. Reprezen
tativa R.D.G. a invîns cu 1—0 <0—0). 
Un scor strîns, care constituie, ori
cum, o surpriză. Dar, pe lingă ma
rile surprize pe care ni le oferă me
reu fotbalul, aceasta nici nu con
tează I

I. SOLOMON, CONSTANTA. Ați 
fost la un meci de rugby, la Con
stanța, și, la intrare, vi s-a dat un 
calendar de... baschet I Din două 
una : sau a fost o greșeală a ace
luia care se ocupă de difuzarea a- 
cestor calendare, sau clubul Farul 
urmărește ca spectatorii constănțeni 
să cunoască cit mai multe sporturi, 
încercați să vă duceți și la un meci 
de baschet. Poate că aveți șansa 
să primiți un calendar de... rugby !

NICOLAE ROȘIORU, actor la tea
trul ,,G. Bacovia", BACĂU. • „De ce 
nu re completează formațiile pentru 
Cupa Davis cu 
o

și urmăriți pe

Dar in același timp se 
ultimele lor iluzii într-o

acel pod, Cassius aruncă

s-au năruit 
scumpe în- 
„Atunci am 
o durere, ca

o tenismană ?" lată 
gîndltchestiune

seama de 
Dar, cine 
internatio- 
cindva la 

apare

urmă cu ani. Nu este mai puțin ade
vărat însă că, jucind de atita vreme 
în diviziile inferioare, C.F.R. Timi
șoara a făcut să ->e uite anii ei de 
glorie sportivâ. Formația timișoreană 
a activat mulți ani în Divizia A, 
ținînd performanțe remarcabile, 
le amintesc, de pildă, pe cele 
ediția 1947-48, cind Locomotiva 
mișoara, cum se numea atunci, 
clasat pe locul al doilea in campio
natul Diviziei A și a ajuns și în fi
nala Cupei, f 
3—2, în fața I 
cînd a jucat 
divizie echipa 
1970-71.

ob-
Sâ 

din
Ti

s-a

.erzînd Io mare luptă, 

.T.A.-ei. Să vă spun și’ 
ultima oc’ă în prima 
timișoreană : în ediția

GHEORGHE 
Răspunsul dat 
tor este exact ■ 
hochei aflată in inferioritate 
rieâ, prin eliminarea unui 
pentru două minute, primește , . 
ea benef clementa regula-

NICOLAE, BUCUREȘTI. 
Io radio unui ascultă- 

dacă o echipă de 
nume- 

jucător 
gol.

nimeni pină acum, ținînd 
tradiția acestei competiții, 
știe, poate că Federația 
nalâ de tenis va reflecta 
o asemeneo formulă care 
acum oarecum excentrică.

ION GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. O reflecție a tui Răducanu 
despre Cristian :
— Ce pot spune decît bine. 
Apără la fel ca mine.
Are, cred, talent cu sacul. 
Dar nu sprijină... atacul I

ION MEICU. BUZĂU. înainte de a 
se dedica 
a fost un 
sprinter și

MIRCEA 
pare râu 
zicem, dar, 
ciștigat cu 
Town.

UN GRUP
BALULUI DIN BRAȘOV,
să ne confirmați dacă echipa C.F.R. 
Timișoara a participat vreodată la
campionatul Diviziei A la fotbal
Presupun că toți sînteți foarte tineri
fi, deci, nu știți ce s-a întimplat in

fotbalului, Florin Cheran 
bun atlet. Mai precis : 
săritor în înălțime. 
FARCAȘ, BUCUREȘTI. Ne 
că ‘ 'trebuie să vă contro

la București, C.C.A. a 
5-î meciul cu Luton

DE IUBITORI Al FOT- 
„Vă rugăm

respectiv 
imediat 
este

In

mentului, jucătorul 
dreptul de a reintra 
gheată, indiferent care este scorul
partidei în acel moment. In cazul
cînd echipo are 2 jucători eliminați 
va remtra în teren primul jucător 
eliminat. Celălalt, așteaptă scurgerea 
pedepsei sau... primirea unui nou 
gol.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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• „Cupa tineretului",
nas

obiectiv prioritar
muncă

In cadrul „Daciadei**

PRIMĂVARA SPORTULUI DE MASA
Evident pentru oricine, a- 

vîntul sportului de masă, 
determinat, în această pri
măvară, de entuziastul e- 
fort al îndeplinirii impor
tantelor obiective stabilite 
prin Programul de dezvol
tare a mișcării sportive, a- 
probat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R, 
a demonstrat pe deplin con
vingător larga audiență a 
exercițiilor fizice și sportu
lui în rindurile tineretului, 
precum și marile posibili
tăți, existente incă, de con
tinuă extindere a acestor 
activități de interes națio
nal.

Se înțelege că. tocmai de 
aceea, este de așteptat ca 
frumoaselor succese de pînă 
acum să li se adauge altele, 
tot mai însemnate, prin ca
re să crească — la nivelul 
sarcinilor formulate în do
cumentele de partid — con
tribuția mișcării sportive la 
formarea unor generații să
nătoase și robuste, bine dez
voltate fizic și intelectual, 
pregătite temeinic.

în această amplă acțiune, 
pe care o dorim de maximă 
eficiență, trebuie intens și 
cit mai bine folosit cadrul 
organizatoric și competițio- 
nal substanțial lărgit prin 
recenta declanșare a „Cupei 
tinerelului", care se desfă
șoară în ansamblul marilor 
manifestări sportive 
se 
ții 
cu

înscri- 
sub genericul primei edi- 
a „Daciadei", întrecere 
caracter național, 
însuma, așadar, în 

cipal :
O COMPETIȚIILE 

TRALE, CU FINALE PE 
ȚARA, organ zate de 
CNEFS și factorii cu atri
buții, așa cum au fost, de 
exemplu, cele de tenis de 
masă de la Oradea, sau de 
gimnastică ritmică modernă 
de la Baia Mare, ediția ju
biliară a „Crosului tinere
tului" ș.a. (programul aces
tora va fi foarte bogat și în 
perioada următoare — 
Spartachiade militare. Di- 
namoviade, Cupa UGSR la 
oină, • pentatlonul atletic

care 
prin-

școlar, concursul de ștafete 
al elevilor. Cupa „Scînteii 
tineretului" la tenis) ;

• CONCURSURILE LO
CALE, competiții specifice, 
cupe pe ramuri de produc
ție, festivaluri și serbări 
cultural-sportive, demon
strații (subliniem, îndeosebi, 
sugcesul propagandistic și 
de participare al numeroa
selor manifestări sportive 
omagiale, organizate în toa
te județele, de la începutul 
acestei luni).

• ÎNTRECERILE EDI
ȚIEI DE VARĂ A „CUPEI 
TINERETULUI", competiție 
inițiată în baza prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie — mar
tie 1973, care, în fiecare an, 
a angrenat în practicarea 
diferitelor sporturi sute de 
mii de participanți.

Reamintim că această 
competiție este chemată să 
contribuie substanțial la 
succesul deplin al 
doi", 
facem 
atenția’ 
locale, a celorlalți 
cu atribuții în acest dome
niu. întrecerile „Cupei ti
nerelului" se desfășoară IN 
CADRUL „Daciadei", după 
regulamentul ediției de anul 
trecut, LA TOATE RAMU
RILE DE SPORT care 
fi practicate în sezonul 
vară și t_ .1___
TOATE —-------
BAZĂ 
servicii.
instituții, clase, ani de stu
dii, școli și facultăți,

substanțial
„Dacia- 

socotim necesar să 
citeva precizări, în 

organelor sportive 
factori

pot 
de

se organizează IN
UNITĂȚILE

— secții, ateliere, 
întreprinderi și

DE

ctivitatea educațională pe care antrenorii, profesorii de specialitate, activiștii din cluburi și 
asociații, tehnicienii loturilor reprezentative o desfășoară in rîndul tineretului sportiv se 

pe care aceștia le obțin în competiții, ci și in condrtita 
sau in comportarea lor pe terenurile de sport, în familie

reflectă nu numai in rezultatele 
generală, în atitudinea față de 
ți societate.

In contextul preocupărilor 
participarea masivă a sportivilor 
care au fost omagiate 
tru popor, la numeroase
cerile internaționale de amploare, la care s-au

sporite 
și a 

evenimentele 
acțiuni de

pentru această latură deosebit de importantă se situează 
celorlalți tineri amatori de sport la amplele competiții prin 
politice, 

muncă
sociale, istorice sărbătorite recent de întregul nos- 

patriotică, precum și la pregătirea pentru între- 
obținut succese de prestigiu.

COMPORTARE EXEMPLARA
„Este neîndoielnic faptul că nu se pot obține 

rezultate fără o muncă de educație susținută1' 
— ne spunea vicepreședintele clubului brașovean 
„Tractorul", Petre Dumitrescu, răspunzindu-ne la 
o întrebare privind eficiența activității educative 
în rîndul sportivilor acestei mari unități a mu
nicipiului Brașov. Aveam să aflăm că reprezen
tanții clubului se străduiesc să aibă o compor
tare bună sub toate aspectele, atît pe teren cit 
și in societate. Exemplele în această direcție 
sint numeroase și ele vizează pe cei mai mulți 
dintre componenții secțiilor clubului. De aceea, 
dintr-o listă mai lungă, am reținut doar citeva. 
Este de subliniat activitatea hoherilor Horst 
Graef, Mihai Țupea și antrenorul lor Florentin 
Beldica, precum și a președintelui secției, ing. 
Ion Enoaie, rezultatele obținute de echipeld de 
volei (locul 4 în Divizia A) 

. ultima formată din jucători 
competițiilor de masă și care 
lueze acum in primul eșalon.
buie menționată și munca depusă de cunoscutul 
antrenor și pedagog D. Popescu Colibași la echi
pa de handbal. Realizările bune sînt „urmarea 
firească a modului in care s-a știut ca din mun
ca de educație să se facă un suport al unei 
activități rodnice" — ne preciza Gheorghe Fe- 
rariu, președintele clubului

Emanuel FÂNTÂNEANU

Sint gesturi 
care nu-și au 
chează și mai 
tineri chemați 
în formare. Și .... _.... .  _ .......... _
Iullu Falb, a căutat să liniștească spiritele, îndem- 
nindu-și elevul sâ-și ceară scuze pentru fapta sa, 
impresia ’ 7 ' .. .. —.
fiind, de fapt, singurul dintre cei 65 de floretiști 
care s-a constituit într-o excepție; o excepție de 
tristă amintire...

necontrolate, 
locul într-o 
mult atunci . _..
mîine să facă educație generațiilor 
chiar dacă antrenorul i.E.F.S.-ului,

atitudini reprobabile 
sală de sport. Ele șo- 
cînd cei în culpă sînt

lăsată de Mircea Golescu a stăruit. El

T. STAMA

VOINȚA DE A ÎNVINGE
con-
Du- 

1976,

și tenis de masă, 
afirmați în cadrul 
au ajuns să evo- 
De asemenea, tre-

Ne aflam la Baia Mare pentru a urmări 
cursul internațional de automobilism „Raliul 
nării", cînd, in dimineața zilei de 1 august 
în caravana automobiliștilor și a oficialilor, a 
ajuns o veste rea : in timpul cursei de noapte, 
un concurent din echipa noastră, Doru Gindu, 
s-a accidentat grav și a fost internat de urgență 
in spital.

Au urmat ore, zile și nopți grele pentru cam
pionul român. De pe urma accidentului el se 
alesese cu numeroase fracturi, contuzii grave, 
motiv pentru care a fost operat (de medicul 
Mihai Stanciu, căruia îi poartă multă recunoștin
ță) și a stat în ghips nu mai puțin de 5 luni. 
Evident, starea sănătății sale se îmbunătățea a- 
nevoie, in ciuda tăriei pacientului. A 
de o lungă perioadă de recuperare 
„Gh. Marinescu", de o cură marină 
lia Nord, Doru a fost văzut făcînd 
12—14 km pe jos pentru a „învăța" 
normal), de multă voință.

Și încet, încet, cel care dovedise că __  ... __
vingă în cursele, de automobile, a învins și ne
prevăzutul obstacol. De curind, în campionatul de 
viteză in coastă de la Păltiniș, la volanul unei 
Dacii 1100 s-a aflat și... Dorii Gindu. în concurs, 
după aproape nouă luni de pauză în activitatea 
competițională, a realizat cel mai bun timp al 
său pe această șosea. Semnalăm, deci, aceasta 
prezență, dovadă a voinței și tăriei de caracter 
a unui om, a unui sportiv fruntaș. Felicitări și 
succes, Doru !

fost nevoie 
la spitalul 

(la Manga- 
zilnic cite 
să meargăO EXCEPȚIE NEDORITA !

în ambianța calmă, disciplinată a campionatului 
național masculin de floretă de la Oradea, un 

o atitudine nelalocul ei, ca aceea a trăgă- 
a surprinsde la I.E.F.S.,

CEN-
__ ___ _ sate, 

comune ș.a., PÎNĂ LA E- 
TAPA PE LOCALITĂȚI.

Este limpede că ediția 
din acest an a „Cupei tine
relului" trebuie să consti
tuie, la toate nivelurile, un 
obiectiv prioritar, la reali
zarea căruia sînt chemați 
să contribuie, printr-o depli
nă colaborare, prin inițiati
vă și activitate intensă, per
manentă, toți factorii cu a- 
tribuții în mișcarea noastră 
sportivă.

Dan GÂRLEȘTEAfâU

gest, 
torului Mircea Golescu 
fu totul neplăcut...

Luînd startul într-o 
București) și Mătușan 
păstra mari șanse de 
Dar, la un rrioment dat, 
a arbitrului Gheorghe 1 
adresat acestuia în 1 
du-1 — in fața unei 
nici mai puțin de i 
bucureștean a șocat cu ^tît 
bitrul Iscpescu este recunoscut 
tu lui 
bilă 
plus: 
finala probei, 
cian, Cornel Georgescu.

(Progresul 
Golescu 

următor, 
o decizie 

, i s-a 
acuzîn- 

! — nici mai mult 
Ieșirea z floretistului 

mai mutt cu cît ar- 
L Iscpescu este recunoscut în lumea spor

ea un judecător de planșă de o indiscuta- 
corectitudine și imparțialitate. O dovadă în 
încrederea ce i s-a acordat de a arbitra și 

împreună cu un alt reputat tehni-

știe să în-

PRIMELE REALIZĂRI ALE
PENTRU EDUCAȚIE

Constituite cu puțin timp în urmă, în baza pre
vederilor Programului de dezvoltare a mișcării 
sportive, aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., consiliile comunale pentru educație 
fizică și sport și-au Început activitatea cu rezul
tate care îndreptățesc concluzia

• PRAHOVA. în multe din co
munele județului au avut loc in 
ultima vreme „duminici cultural- 
sportive** deosebit de reușite. 
Amintim, dintre acestea, pe cele 
organizate de consiliile comunale 
pentru educație fizică și sport la 
Berceni (cu dispute la handbal, 
volei, fotbal și tenis de cîmp), 
Măneciu (au predominat întrece
rile de șah și tenis de masă) și 
Izvoarele (la mai multe discipli
ne). Combinate cu diferite ac
țiuni culturale la manifestările 
amintite a fost angrenat un ma
re număr de tineri din mediul 
rural. O evidențiere aparte pen
tru doi președinți de asociații 
sportive: Octavian Bălteanu (A.S. 
Avîntul Berceni) și Gh. Vasi 
(A.S. Tinerețea-Izvoarele).
• SATU MARE. Numeroase 

consilii comunale pentru educa
ție fizică și sport au pornit cu 
seriozitate la lucru și rezultatele 
sînt dintre cele mai bune. Refe- 
rindu-ne numai la ultimele do
uă săptămîni, trebuie să remar
căm activitatea bună din comu
nele: Apa (concursuri de volei, 
crosuri), Turulung (gimnastică și 
atletism), Ha’.meu (acțiuni fru
moase în cadrul „Cupei tineretu
lui" și al „Daciadei**, la fotbal, 
volei, handbal și tenis de masă), 
în multe comune s-a trecut, cu

că aceste organe

grupă cu Dinu 
(„Poli**. Iași), 

trecere în turul 
, nemulțumit de 
Isopescu (Plodești), 

mod necondescendent, . 
i săli pline 
necinste!? Modesto FERRARINI

RESPONSABILITATE

CONSILIILOR COMUNALE
FIZICA SI SPORT

sportive obștești își vor 
tribuție la îmbunătățirea

aduce o importantă con- 
____ _ _  _________ ,___ r substanțială a activității 
sportive din satele și comunele patriei. în rubrica 
de astăzi, citeva din acțiunile și proiectele consi
liilor comunale 
diferite județe.

pentru educație fizică și sport din

Aspect 
la una 
întrecerile de 
croș^ care au 
avuW loc fn 
aceste zile la 
Tg. Mureș.

Foto :
A. CZERAN— 

Tg. Mureș

Printre sportivii care, cu un deceniu și jumătate 
în urmă, se bucurau de unanime aprecieri din 
partea colegilor și publicului se află și Constantin 
Chiriță. Purtător al tricoului cu numărul 11 în 
echipele de fotbal Metalul Țîrgpviște și Petrolul 
Ploiești, Chiriță., se dedica sportului îndrăgit cu 
pasiure puțin comună, dovedind multă seriozitate 
și conștiinciozitate în pregătire, abnegație și de
votament față de echipă, modestie și demnitate, 
conduită ireproșabilă in teren și în afara lui. 
Pasiunea sa pentru sport a influențat firește și 
activitatea ulterioară a lui C. Chiriță, care a de
venit profesor de educație fizică, fiind astăzi șe
ful catedrei de specialitate de la Liceul din 
muna Băleni, unde desfășoară o muncă 
cație competentă, cu același .entuziasm 
dată.

„Noi, cei chemați să slujim sportul, să facem 
educația fizică a tineretului — ne spunea el — 
trebuie să fim permanent pătrunși de ideea înal
tei responsabilități cu care am fost investiți. în
datorirea noastră nu 
gura dezvoltarea fizică 
și de a cultiva la 
fidelitatea, ambiția 
gostea de muncă**.

Asemenea țeluri educative ale colectivului cate
drei sînt sprijinite cu toată grija și de către di
rectorii liceului, prof. Honorius Moțoc și iulian 
Năstase. Este astfel explicabil de ce, alături de 
alte forme educative, activitățile sportive, înce- 
pînd cu înviorarea zilnică și terminînd cu campio
natele școlare, au un bogat și diversificat pro
gram. Și nu este de mirare că în vitrinele liceului,, 
alături de trofeele cucerite de membrii cenaclului 
cultural-artistic „Armonii**, 
participanții la olimpiadele pe obiecte de învăță- 
mînt, sau de diploma de onoare acordată de C.C, 
al U.T.C. pentru rezultatele realizate de elevii de 
aici în acțiunile de muncă patriotică, la loc de 
cinste se află numeroase trofee cucerite pe tere
nurile de sport...

Lucian GRIGORESCU, coresp.

co
de edu- 
de altă-

ei 
de

care am fost investiți, 
este numai aceea de a asi- 

armonioasă a copiilor, ci 
însușiri alese ca cinstea, 
a învinge greutățile, dra-

de cele obținute de

MAI MULTE
Reținem, cu multa

TINERE PE STADIOANE!
hărnicie, la amenajarea de noi 
baze, cuprinzînd terenuri de fot
bal, sectoare de atletism, tere
nuri ș.a. Ne referim, Inc.eosebi, 
la comunele Megieșul Aurit, Va
lea Vinului, Craidorolț și Moftin.
• ILFOV. O sărbătoare spor

tivă deosebită a realizat consiliul 
comunal pentru educație fizică 
din comuna Curcani cu prilejul 
aniversării Tnr’enendenței. La în-

trecerde sportive care au avut 
loc cu acest prilej la fotbal, 
handbal și oină, dotate cu „Cu
pa Independenței**, au participat 
formații din comunele Mitreni 
(cîștigătoare la fotbal), Radova- 
nu, Mînăstirea, Curcani (învin
gătoare la handbal) Șoldanu și 
Luică. La reușita serbării spor
tive au contribuit în mod deose
bit Gh. Mindruț, președintele 
consiliului, profesorii de educație 
fizică Ion și Marin Gruianu. o

bună activitate sportivă desfă
șoară în acest anotimp și consi
liile din comunele V&r&ști, Puti- 
neiu și Brănești.
• ARAD. înființarea consiliilor 

comunale pentru educație fizică 
și sport a dus la înviorarea ac
tivității sportive. Cîteva exem
ple: la Zăbrani (președinte F. 
Sairich) s-a introdus gimnastica 
la locul de muncă în cooperativa 
din comună, s-a înființat un 
centru de gimnastică pentru co
pii, condus de prof. I. vucules- 
cu, a avut loc o „duminică cul- 
tural-sportlvă**, s-au organizat 
numeroase întreceri în „Cupa 
tineretului** din cadrul „Dacia
dei** : la Belin (președinte N. 
Mihalache) se desfășoară „Cupa 
mecanizatorului**, la fotbal, vo
lei, tenis de masă și de cîmp, este 
în curs de amenajare o bază po
livalentă, bituminizată, s-a or
ganizat o reușită „duminică cul- 
tural-sportivă“ în colaborare cu 
căminul cultural; rezultate foarte 
bune și în comuna Șiria.

o MEHEDINȚI. Cîteva comune 
în care s-au organizat interesan
te întreceri: Pristol, Gîrla Mare 
(concursuri dotate cu „Cupa In
dependenței") Șimian, unde exis
tă o frumoasă bază sportivă 
(dispute la fotbal, volei și tenis 
de masă).

satisfacție. inițiativele 
și acțiunile întreprin
se, mai ales in ulti
ma vreme, în toate 
județele pentru cu
prinderea larga a 
femeilor în practica
rea exercițiilor fizice 
și sportului, cerința 
subliniată, de altfel, 
și în Programul de 
dezvoltare a mișcării 
sportive pînă in anul 
1980.

Se constata, însă, 
că realizările in acest 
domeniu nu elimină 
decît în mică măsură 
neajunsurile reliefate 
în diferite analize, 
inclusiv în dezbaterile 
prilejuite de desfășu
rarea plenarelor
CJ.E.F.S. Peste tot 
sint necesare preocu
pări sporite, o activi
tate mai susținută, 
permanenta și cu efi
ciență crescută, pen
tru dezvoltarea cores
punzătoare a sportu
lui feninin. Cu atît 
mai mult se așteaptă

o îmbunătățire sub
stanțială a muncii și 
a rezultatelor în ju
dețe in care, în ge
neral. exista o fru
moasă și puternică 
activitate sportivă de 
masă. Dintre multe 
alte exemple, să a- 
mintim că, de neînțe
les, în județele Sibiu, 
Constanța, Mureș, in
tr-un număr prea 
mare de asociații din 
întreprinderi, instituții 
și, mai ales, de la 
sate se face fccirte 
puțin pentru organiza
rea sportului feminin, 
deși există toate con
dițiile necesare, deși 
— pretutindeni — exis
tă dorința de practi
care a diferitelor ra
muri de sport. Intr-o 
situație criticabilă se 
află și județul Satu 
Mare, în care procen
tul femeilor cuprinse 
în activitatea' sportiva

este cu mult sub cota 
minimă a cerințelor 
actuale.

Știm, desigur, că și în 
aceste județe s-a ex
tins practicarea gim
nasticii la locul de 
muncă, că la recente
le întreceri de cros 
au participat mai 
multe tinere decît în 
anii trecuți, că au 
fost chiar inițiate u- 
nele competiții speci
fice. Nu s-a realizat, 
însă, nici cuprinderea 
satisfăcătoare, nici 
continuitatea în prac
ticarea sistematică a 
exercițiilor fizice și 
sportului. Este evident 
că trebuie să se ac
ționeze mai eficient în 
această direcție și că 
principalele preocupări 
se cer îndreptate spre 
dezvoltarea sportului 
feminin din asociații, 
din toate unitățile de 
bază.

Sportul|Pflgfl3a|
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După fructuosul start în preliminariile C. M

MECIUL CU SPANIA A ÎNCEPUT ÎN MINUTUL 91
AL PARTIDEI DE LA ZAGREB• ••

Pentru astăzi, incă o se
rie de considerații după 
una dintre cele mai fru

moase victorii ale echipei noas
tre naționale ; cum se va ve
dea insă, ele se îndreaptă și 
spre ce va fi, mai cu seamă că 
jocul de la Zagreb nu a repre
zentat o intrecere singulară, el 
fiind legat de lupta pentru ca
lificare, aflată abia la jumăta
tea ei și prelinzînd o neîntre
ruptă concentrare și preocupa
re de a întregi, de a fructifica 
mai departe acest start cu sută 
la sută realizări al „tricolori
lor".

în grupul merituoșilor inter
naționali prezent duminica tre
cută pe stadionul „Maksimir" 
din Zagreb, distingem mai mul
te categorii. Aflăm, mai întîi, 
grupul jucătorilor care au fost 
prezenți cu regularitate în ul
timele sezoane in echipa re
prezentativă : Iordănescu, Che- 
ran. Sălmăreann II, Sameș, 
Boloni, Dudu Georgescu, Bă
lăci. Aici trebuie să-i amintim 
și pe Lucescu și Dumitru, îm
piedicați de accidentări apărute 
In timpul activității lotului să 
participe la partida cu repre
zentativa Iugoslaviei. în plu
tonul internaționalilor care se 
afirmă notăm pe Zamfir și pe 
Romilă ; despre ieșean sîntem 
datori să adăugăm cîteva cu
vinte în privința comportării 
in jocul de la 8 mai Poate e- 
levul lui Oană n-a ieșit prea 
mult în evidență în prima pe
rioadă a intîlnirii. Trebuie să 
Înțelegem că el avea în grijă 
pe cel mai incomod (prin înăl
țime — 1,93 m — și surprinză
toare execuții tehnice) partener 
de întrecere : Surjak, cel care 
făcuse de 3—4 ori k.o. apăra
rea spaniolă în meciul de la 
Sevilla. în plus, Romilă l-a a- 
jutat considerabil pe Cheran 
în anihilarea lui Geaici. în ..ac
tul doi", mijlocașul Politehnicii 
Iași a devenit mai insistent și 
mai sigur și în declanșarea 
contraatacurilor. Ajungem la 
al treilea grup unde îi plasăm 
pe Vigu și Crișan, doi jucători 
de virste diferite, dar care pre
zintă punctul comun de 
reușit spectaculoase și 
utile reveniri in echipa 
zentativă. în fine 
Cristian îi 
mai tineri proaspeți internațio
nali ai sezonului ; el ar trebui 
să devină o avangardă pentru 
talentele din loturile de tineret 
deși, trebuie s-o spunem, aces
tea ne-au dezamăgit 
perioadă de timp.

Lotul deplasat la 
reunit, prin urmare, 
cu diferite stagii de 
ță, din generații diferite chiar, 
constituind, și prin această rea
lă constatare, o adevărată re
prezentativă a fotbalului nos
tru. E necesar să subliniem și 
fermitatea manifestată de con
ducerea tehnică pentru menți
nerea compunerii inițiale a lo
tului, chiar dacă indisponibili
tățile invitau la rezolvări spec-

tacuîoasc. Succesul a demon
strat că elementele : pregătire 
comună, unitate de gindire u- 
niformă, omogenitate sufle
tească au reprezentat mai mult 
decit modificări de „ultimă oră“ 
care ar li influențat oricum
ceea ce se lucrase pină atunci, 
în fine, ca să încheiem acest 
mic „capitol jucători" să amin
tim cluburile și -antrenorii a- 
cestora care au dat jucători lo
tului reprezentativ pentru „ac
țiunea Zagreb" : Steaua — an
trenori Em. Jenei și C. Creini- 
ceanu (4 titulari — 7 jucători 
în lot), Dinamo — I. și L. Nun
weiller (3 — 4), Universitatea 
Craiova — C. Teașcă și C. De
liu (2 — 3), Politehnica Iași — 
I. Oană și L. Antohi (1 — 2), 
A.S.A. Tg. Mureș — T. Bone și 
St. Brassay (1), F. C. Argeș — 
FI. Halagian și A. Dima (1), 
F.C.M. Reșița — I. Reinhardt 
și O. Foaie (1). Sportul stu
dențesc — A. Niculescu și I. 
Voica (1), Politehnica Timișoa
ra — C. și P. Radulescu (1). 
Așa cum, de multe ori și pe 
bună dreptate, sc vorbea des
pre slaba pregătire din cadrul 
cluburilor, acum — deși sîntem 
încă departe de a se ii ajuns 
la o instruire pe deplin cores
punzătoare Ia echipele noastre 
— se poale vorbi de mai multă 
reușită in această direcție. Im
portant este ca asemenea preo
cupări și eforturi să continue 
și mai susținut și in absolut 
toate unitățile fotbalului 
performanță.

de

a fi 
foarte 

_  . repre- 
în fine portarul 

reprezintă pe cei

în ultima

Zagreb a 
jucători 

experien-

di- 
Nu

Chiar a doua zi, conducerea 
tehnică a reprezentativei a de
finitivat programul pregătirii 
intîlnirii de la 26 octombrie, 
plan care urmează a fi supus 
discutării și aprobării Biroului 
federal. „Acest proiect, ne 
spunea antrenorul secund al lo
tului, Constantin Cernăianu, ți
ne seama de faptul că. in pe
rioada de pină la încheierea se
zonului de primăvară, campio
natul și cupa trebuie să treacă 
pe primul plan. Este, de alt
fel, o bună ocazie pentru noi 
de a urmări în meciuri pe ju
cători, atît elementele care 
impus la lot, dar și altele
— prin ceea ce arată — 
deveni candidaturi utile, 
vedem reunirea — o dată 
lună, in scurte convocări, de 48 
de ore — componenților lo
tului, prilej de efectuare a u- 
nui control medical complex și 
a unui antrenament comun. In 
perioada dintre cele două se
zoane, proiectăm o reunire de 
trei săptămini, probabil intre 
25 iulie și 14 august, spațiu in 
care este cuprins și un turneu 
de două jocuri peste hotare. 
Acțiunea cea mai importantă a 
acestei reuniri se va desfășura 
la Poiana Brașov, intre 27 iulie 
și 7 august, cind vor avea loc 
o suită de antrenamente inten
se și complexe".

A privi cu toată seriozitatea 
și prevederea meciul de Ia 26 
octombrie se justifică atît prin 
importanța pe care această in- 
tîlnire o reprezintă în configu
rația luptei din grupa de cali
ficare a echipei noastre, dar și 
prin aceea că direcția tehnică a 
reprezentativei Spaniei anunță 
măsuri de pregătire fără pre- 
Fcdent pentru jocul cu 
României : nu numai o 
remaniere a efectivului, 
o concentrare de lungă 
a lotului, urmărirea jucătorilor 
la cluburi etc. Tot în suita de 
măsuri alo forului spaniol se 
înscrie și probabila stabi’ire a 
orașului -care va găzdui meciul
— retur. Las Palmas, oraș cu 
condiții climatice speciale, 
fi principalul candidat

După ce am văzut de ce 
in stare o echipă națională 
mată de un inalt spirit de 
tă și pregătită competent și mi
nuțios, avem toate motivele să 
credem că „unsprezecele" nos
tru reprezentativ este capabil 
să-și valorifice in continuare 
șansele, că el va confirma și 
în meciul din deplasare cu se
lecționata Spaniei excelentul 
start de la București și Zagreb. 
Mult succes, mai departe !
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Eftimie IOHESCU
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mîine, duminica, 15 mai 

1977, TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES care vă oferă o 
bogată și atractivă listă de cîș- 
tiguri, constînd din autoturisme, 
excursii peste hotare și premii 
în bani.

NU UITAȚI: NUMAI ASTAZI 
VA MAI PUTETI PROCURA BI
LETELE CU NUMERELE DV. 
PREFERATE !

Tragerea excepțională Prono- 
expres de mîine, 15 mai, va avea 
loc la Clubul Finanțe Bănci din 
sir. Doamnei nr. 2 la ora 17. 
Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul 
serii.

★
JUCAȚI LA LOZ 1N PLIC !

LOZUL In PLIC, un sistem de 
joc simplu, vă oferă posibilita
tea cîștigării 
„Dacia 1300“ și 
precum și mari

de autoturisme 
,,Skoda S 100“ 

premii in bani.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 MAI 1977

53EXTRAGEREA I : 46 75 78
84 81 72 63 12 

EXTRAGEREA a n-a : 73 9
14 37 57 74 8 29

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 789.153 LEI, din care 
69.463 lei, report.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 8 MAI 1977

36

Cat. 2 : 3 variante 25% a 20.276 
lei ; cat 3 : 9.25 a 6.576 lei ; cat. 
4 : 58,50 a 1.040 iei ; cat. 5 : 218 a 
200 lei ; cat. 6 : 1.388 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 93.512 lei.

18 DIVIZIONARE A
e-

VESTI DE LA CELE
3

La „veștile noastre" din
tapa trecută. aflasem de la 
conducerea cluburilor divizio
nare amănunte de ultimă oră 
legate de starea sănătății ju
cătorilor și de intențiile de al
cătuire a formațiilor. Conform 
acelor informații. în poarta e- 
chipei din Tg. Mureș urma să 
apară, joi, Solyom. dar a apă
rut Nagel !... în linia de atac 
a Jiului existau mari semne de 
întrebare asupra lui Dumitra- 
che (criză 
Bucurescu 
musculare).

. jucat joi, 
ne-a bucurat. Ne-a întristat, 
însă, încă o dată, tendința de 
dezinformare a 
Să sperăm că 
dispare cu desăvirșire. 
mele fair-play-ului !...

Cu oarecare rezerve, 
tăm „situația la zi“ în

de sciatică !) 
(ruptură de 
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fibre 

însă, au 
desigur,

unor cluburi, 
.procedeul'*  va 

în nu-

prezen- 
vederea 

partidelor de mîine. abordind 
echipele în ordinea programului 
etapei. • PROGRESUL are 
încă probleme de lot. Se speră 
in recuperarea unuia dintre a- 
părătorii accidentați.
cu

Iorgules-
și-a efectuat suspendarea

pentru cele trei cartonașe gal
bene • JIUL a luat drumul 
Capitalei cu gîndul la... Cupa 
U.E.F.A. și cu Dumitrachc lan
sat în urmărirea golgeterului 
• La F.C. CORVÎNUL, o rein
trare prețioasă : 
care și-a 
suspendare 
de la Tg. 
semne de
lui Angelescu. Nici 
despre
Georgescu, 
demult
CRAIOVA speră să-1 poată a- 
linia în formație pe Crișan, 
accidentat, duminică, la Za
greb. Incert, în continuare, 
Cămătaru • La POLITEHNICA 
IAȘI se mizează pe reapariția 
lui Dănilă • RAPID urcă în 
Copou fără problems de lot, 
dar cu probleme de... loc fn 
clasament. Antrenorul I. Mo- 
troc speră ca echipa lui să 
joace mai ofensiv la Iași decit 
a făcut-o joi Ia București. G. 
Pelcu, colecționar mai vechi 
de cartonașe, va sta o etapă pe 
tușă, datorită celui de al trei
lea „galben", primit joi • F.C.
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necesar • 
salvare. F.C 
va putea 1 
suspendat.
Gătej 
dentați 
acasă.
tărește 
tia lui 
pa trecută ț 
nașe galben 
zut cum va 
propriu. s 
Atodiresei,

si H
• S

F.C.ft 
apăr 
Pora

argumentele ei

completarea cronicilor

Valea 
o sur-

stadionul din

victorie a oaspeților

• Pe 
Domanului n-a fost nici 
priză. Steaua a evoluat gîndit 
și dezinvolt, capacitatea ei de 
organizare a jocului (bine gru
pată in apărare și cu disponibi
lități tehnico-tactice in de
clanșarea contraatacurilor) fiind 
superioară aceleia a adversarei 
sale. a Echipa locală, pe lingă 
neșansa de a nu-i avea pe Ato- 
j: s (accidentare de mai

durată), Forațchi și Că- 
(piese de bază), n-a reu
se autodepășească, Bora, 
Kiss, Tănase, chiar și 
jucînd cu mult sub ran-

Dînd performanței de ne 
frumosul stadion din Za
greb tot ce este al ei. să 

ne îndreptăm, acum, priviri’? 
și atenția spre ceea ce va fi. 
„Pentru mine, jocul cu echipa 
iugoslaviei s-a terminat odată 
cu fluierul ultim al arbitrului. 
Mă interesează, acum, mei pu
țin ecourile victoriei, și mai 
mult, ceea ce urmează. Mă in
teresează și sint preocupat de 
continuarea acestui drum pro
mițător care a devenit și mai 
dificil tocmai pentru că am in
trat în postura de favoriți al 
grupei. Pentru mine, din minu
tul 91 al intîlnirii de Ia Zagreb 
a început... partida cu echipa 
Spaniei". Declarația aparține 
vicepreședintelui F.R.F. și an
trenorului echipelor naționale, 
Ștefan Covaci, și ea a fost fă
cută în momentul cind autoca
rul echipei noastre naționale 
se nunea în mișcare din fata 
stadionului ..Maksimir" cu 
recția aeroportul Zagreb,
trecuseră nici 20 de minute de 
cînd naționala României pără
sise, victorioasă, terenul...

★
BELGRAD, 13 (Agerpres). — Ziarele iugoslave continuă să publice 

comentarii și declarații pe marginea meciului de fotbal dintre echi
pele României și iugoslaviei disputat la Zagreb în preliminariile 
campionatului mondial și cîștigat de fotbaliștii români cu scorul de 
2—0. Intr-un interviu acordat ziarului Politika, jucătorul Boghicevici 
a declarat între altele : „De Ia bun început trebuie să spun că româ
nii au jucat excelent. Ii felicit pentru comportarea lor și sînt convins 
că dacă vor continua să joace așa cum au făcut-o la Zagreb, atunci 
în mod sigur vor merge la turneul final din Argentina". Cunoscutul 
internațional Geaici, actualmente la clubul francez Bastia, a decla
rat unui reporter al ziarului Borba că se consolează foarte greu 
după înfrîngerea de Ia Zagreb și dorește să se reîntoarcă definitiv în 
patrie pentru a juca din nou Ia echipa Steaua Roșie din Belgrad.

Comentatorul ziarului Borba exprimă critici ia adresa antrenorului 
I. Toplak, pentru faptul de a fi făcut prea multe experimente cu 
formula de echipă și de a fi utilizat prea muiți jucători care acti
vează la cluburi de peste hotare.

diresei 
lungă 
prioru 
șit să 
Gabel, 
Florea 
dament. Doar Bojin a fost ac
tiv și în dispoziție bună. • An
trenorul Reinhardt se explică : 
„Steaua s-a mișcat ca un me
canism, iar în -orchestra» noas
tră nu s-a «cintat» modern. Un 
singur exemplu : extrema Flo
rea n-a făcut presingul de ri
goare la Anghelini și, din urcă
rile lejere ale acestuia în atac, 
bucureștenii au înscris primul 
și al doilea gol“. • Arbitrul O. 
Anderco era cel mai supărat : 
„La cei de-al 100-lea meci în 
Divizia A să faci o asemenea 
eroare, de a confunda gestul lui 
Kiss cu un henț. Ajutindu-mă 
și tușierul O. Streng. am înțe
les eă trebuie să revin asuora 
deciziei". La experiența sa.

mareanul avea de ce 
mihnit, dar este mai bine să-ți 
recunoști greșeala, decit să se
meni furtună in teren și in 
tribune. • La- golul reșițeni- 
lor, din min. 24, șutul ex
pediat spre poarta lui Moraru 
a lovit intîmplător piciorul lui 
Stoica, și nu pe al lui Sameș. 
(S'. TRANDAFIRESCU).

Răducanu aruncă mănușa!
O dală in plus, joi, la Timi

șoara, Sportul studențesc a de
monstrat din plin știința jocu
lui pentru faza de apărare, 
luindu-și precauțiile de rigoare 
în propria jumătate de teren : 
marcaj sever exercitat de 
trio-ul median in scopul blocă
rii compartimentului advers o- 
molog, îndeosebi pentru neu
tralizarea dispecerului Dem
brovschi, intervenții sigure și 
plasament inteligent al funda
șilor, cu precădere al „centra
lilor" Olleanu și Grigore.

Dar cum 
cumstanță 
Chihaia. O. 
mărunți șl 
fiecare dată, 
în disputa cu masivii apărători 
ai gazdelor, ofensiva timișorea- 

a 
la

înaintașii de... cir- 
ai „alb-negrilor", 
Ionescu si Marica, 

fragili, au fost, de 
o pradă ușoară

săt-

Dobrâu (tf 
al dinamon

DIVIZIA A
• In cele nouă partide ale eta

pei a 24-a a Diviziei A s-au marcat 25 
de goluri, totalul lor ajungind Io 
573, adică : 421 gazdele, 151 oaspe
ții.
• Golul nr. 550 a fost înscris de 

Hajnal, în min. 9 al meciului A.S.A. 
Tg. Mureș — Progresul.
• Dumitrachc este al 3-lea jucă

tor care izbutește să înscrie 4 goluri 
intr-un meci, in actualul campionat, 
și al 5-leo cu nota 10 la activ.
• F.C.M. Reșița o suferit primo 

înfringere pe teren propriu în ac
tuala ediție. După 24 de etape, au 
mai rămas doar trei echipe — Po
litehnica Timișoara, U.T.A. .“ 
Tg. Mureș — neînvinse pe teren 
priu.

și A.S.A.
pro-

CLASAMENTE
RETUR

1. Univ. Craiova
2. S.C. Bacău
3. Jiul
4. Steaua
5. Politehnica
7. A.S.A.
6. F.C. Bihor
8. F.C.M. Galați
9. Dinamo

10. Politehnica Tint.
11. F.C. Argeș
12. F.C.M. Reșița
13. Rapid 
" U.T.A.

Sportul stud. 
Corvînul
F.C. Constanța 
Progresul

14-15. 
14-15.

16.
17.
18.

lași

7
6
7
7
7
7
6
6

7 4
7 3

4
4
3
2
3
3
2
2

7 2 2 3
7 2 2 3
7 2 2 3 

2
2
1
2
2

7
6
6
7
6

IN CIFRE
• Filipescu ?i Livciuc au reușit, în 

această a 24-a etapă, să 
primele lor goluri in actuala 
de campionat.
• S.C. Bacău iși continuă 

invincibilității : de 8 etape 
părăsit terenui învinsă. (Ultir 
succes : 0—1, în runda a 16- 
București, în fața echipei 
studențesc), 
campionat, la acest capitol, este de
ținut de Dinamo care 
vinsă timp de 10 etape 
a 2-a și a 11-a).
• foi am consemnat 

noi apariții : Simionov

Recordul

înscrie 
ediție

seria
iu, a 
I in

ia 
Sportul 

actualului

a fost neîn- 
(întae etapa

încă două 
___ (Politehnica 

lași), reintrat după o lungă absență, 
și juniorul Turbata (Progresul) — de
butant în prima divizie.

«CLASAMENTE

al 
teren 

(al

doua

• Popovici (F.C. Bihor) este 
12-lea jucător eliminat de pe 
de ia începutul campionatului 
3-lea din retur).
• In etapa a 24-a s-au dictat

lovituri de la 11 metri (ambele în 
favoarea gazdelor) : una transfor
mată (D. Georgescu), una ratată 
(Dembrovschi).
• Cei nouă arbitri care au con

dus partidele etapei a 
mit 35 de stele : de 
patru și o dată trei.
• Primele locuri

orașelor, alcătuit pe 
spectatori, după 24 
ocupate de : 1.
Timișoara 17 900, 3. București 16 700.

24-a au pri- 
opt ori cite

clasamentulîn
baza mediei de 
de etape, sint 

Craiova Z2 900, 2.

CLASAMENTE

2 1 
4
1
1 
2
3
1
1
2
2

O 
2 
1 
2
2
3
3
2 
2

1 4 
1 3
3 2
O 5
O 4

ACASĂ DEPLASARE
12- 5 10 1. Jiul 13 11 1 1 34- 9 23 • 1. Univ. Craiova 12 4 3 5’19-17 11
6- 3 10 2. Dinamo 14 10 2 2 40-13 22 2. Dinamo 9 2 4 3 10-12 8

21-11 9 3. Steaua 14 10 2 2 36-16 22 3. Politehnica lași 13 2 4 7 9-16 8
15- 7 9 4. Politehnica Tim. 12 10 2 0 22- 7 22 4. Steaua 9 3 1 5 11-12 7
8- 7 8 5. U.T.A. 12 9 3 0 26-12 21 5. Sportul stud. 10 2 2 6 5-11 6
9-10 7 6. Rapid 15 8 5 2 24-13 21 6. Jiul 11 2 2 7 11-22 6

11-12 7 7. A.S.A. 12 8 4 0 22- 6 20 7. Progresul 9 2 2 5 9-21 6
8-12 7 8. F.C.M. Reșița 12 9 2 1 25-12 20 8. F.C. Bihor 13 0 5 8 17-29 5

12- 8 6 9. Univ. Craiova 12 8 3 1 22- 7 19 9. A.S.A. 12 2 1 9 4-19 5
4- 3 6 10. S.C. Bacău 12 8 3 1 19- 6 19 10. F.C. Argeș 12 1 3 8 9-27 5
4- 5 6 11. F.C. Argeș 12 8 3 1 20- 8 19 11. S.C. Bacău 12 0 4 8 7-20 4
8-11 6 12. F.C. Constanța 13 8 2 3 25-11 18 12. Corvinui 11 0 4 7 6-23 4
3- 9 6 13. F.C. Bihor 11 8 2 1 18- 7 18 13. Politehnica Tim. 11 1 1 9 4-15 3

14-16 5 14. Sportul stud. 13 7 4 2 18- 7 18 14. F.C.M. Reșița 12 0 3 9 7-24 3
4- 6 5 15. Corvinui 12 6 4 2 19-11 16 15. U.T.A. 12 0 3 9 11-36 39-11 5 16. F.C.M. Galați 12 5 5 2 15-12 15 16. Rapid 9 0 0 9 1-21 0
7-10 4 17. Progresul 14 6 3 5 19-23 15 17. F.C. Constanța 11 0 0 11 2-23 0
3-12 4 18. Politehnica lași 11 6 2 3 20- 8 14 18. F.C.M. Galați 12 0 0 12 7-37 0

nă (dezlănțuită, la reluare) 
creat destule faze-pericol 
poarta formației oaspete. Și a- 
tunci, în aceste momente 
veritabil asalt, a intervenit 
prompt și sigur pe el, ca în zi
lele sale de glorie, ultimul apă
rător al Sportului studențesc, 
Răducanu : a prins mingi grele 
pe linia 
centrări, 
careului 
plonjînd 
dată, în

de

porții, a anticipat Ia 
ieșind curajos în afara 
mic. a blocat temerar, 
la picioare. O singură 
min. 65. la dictarea 

penalty-ului, n-a mai sperat 
nimic, acolo, pe bancă, antre
norul Angelo Niculescu. Dar 
fostul său prețuit jucător din 
perioada „El Mundialului*',  
Dembrovschi. nu l-a putut în
vinge pe Răducanu. Am deslu
șit în energica intervenție a 
goalkeeperului bucureșteăn o 
mare dorință a acestuia de a 
reveni printre „tricolori". Rădu
canu îi aruncă mănușa lui 
Cristian ! (G. NICOLAESCU). 

Doar doi jucători necomplsxați
• O surpriză plăcută replica 

demnă a F.C. Corvinului, fără 
baricadare în apărare, fără 
apel la arsenalul anti jocului, 
fără asprimi inutile în dueluri
le cu adversarii • Un oarecare 
complex de inferioritate, scuza
bil, raportind valoarea celor 
două echipe, și-a pus ampren
ta, totuși, pe evoluția oaspeți-

lor: abia ț 
mirea prin 
tuat, apoi, 
doi * v. " * o 
încumetat •’ 
timpul in 
teneri : Ee 
nic, insist, 
(clarvăzăto 
namo nu . 
caracterist 
prinzător, 
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cîteva ori 
mentele i 
linie de 
la finalize 
faptul că 
marcat ni 
nerăsplătii 
pe cei 10 
muiți cu . 
ierul fina 
tuurile bt 
tate în jo 
sebită, < . 
susținerea 
incursiuni 
dașilor ci 
vers • 
coastă în 
etapei di 
gazdelor, 
scandat t 
București 
tești 1“ ; 
hunedore. 
mărit cu 
Republici 
sare) a 
care joa<’
(I. CUPI

Nik
Vitality, 

de victof 
timp arr 
pei S.C. 
meciul c 
puține t

ECHIPA CAMPIOP
Alcătuită pe baza adiționării notelor obț 

pa campionatului Diviziei A, după 24 de et 
loniță (169) 

Chcran (159) Antonescu (172) Ștefan 
Angelescu (171) Mulțescu (167)

Troi (137) Dumitrachc (155)



PARTIDELOR DE MIINE
1 PRIMA DIVIZIE

2
Ț. Balanovici ; I. Ciolan (ambii din lași) și

■RA - UNIVERSITATEA CRAIOVA : Fr. Coloși ; 
(toți din București).

RAPID : I.1

■ GALAȚI :

Chilibar ; FI. Anuțescu și Gh. Popa

T. Andrei ; I. Vințan și D. Dopp

CONSTANȚA : M. Morciru ; V. Gli-

în Divizia B

CHIAR CIND EXISTA 0 MIZA IMPORTANTA,
TOTUȘI SPORTIV

MECIURILE „U“ CRAIOVA - U. T. A
Șl STEAUA - S. C. BACĂU

£ - F.C.
J (toți din Ploiești).
Ia. tg. mureș 
Tiare).
O : N. Rainea

1).
k TIMIȘOARA :
».
J : Gh. lonescu ; Gh. Racz (ambii din Brașov)

: G Szilaghi ; E. Feldman ți

(Bîrlad) ; A. Szilaghi (Tg. Mu

lt Stîncan ; C. loniță I și C.

jroblemă, 
Popovici, 
folosirea 
,M. GA- 
ț'oblemă: 
t aplau- 
rUDEN- 
^apariția 

atî 
n s 
STA nu 

- Turcu, 
,-ire. de 
j- acci- 
îsă, joi, 

$ își în- 
.-xeapari- 
... în cta- 

- J carto-
. de vă- 
»e teren 
absenta

pentru tratament 
va fo- 

stan- 
nu are 
lot • 

DINAMO pleacă la Pit?sti fă
ră Lucescu. accidentat pentru 
o perioadă mai 
Dinu incert • 
să-1 prezinte în 
levizat cu „Poli" 
absent, ioi. la
„POLI" TIMIȘOARA nu con
tează. în continuare, pe Șer- 
bănoiu • O veste îmbucurătoa
re pentru suporterii echipei 
STEAUA : Dumitru și-a scos 
gipsul, a reluat pregătirile si 
nu este exclusă folosirea lui, 
miine • S.C. BACAU nu-1 va 
putea prezenta în formație pe 
Pruteanu, care a făcut o întin-

Băile Felix
• A.S.A. TG. MURES 
losi. se pare, formația 
dard • F. C. ARGEȘ 
probleme medicale în

lungă și cu 
speră 

derby-ul te- 
pe Ncdelcu II. 
Petroșani •

U.T.A.

e închisă) înscrie, cu capul, primul go-l 
l cu Corvinul. Foto : Dragoș NEAGU

Din etapa a 26-a. disputată 
duminica trecută în divizia se
cundă, două rezultate au reți
nut atenția in mod deosebit, 
ambele în seria a Il-a : Trac
torul Brașov — Steagul roșu 
Brașov, 1—1 și Ș. N. Oltenița 
— Unirea Alexandria 0—1.

In ceea ce privește partida 
de la Brașov, în conjunctura 
actuală, în care echipa lui A- 
damache și Pescaru era lansată 
în urmărirea liderului, mulți 
pronosticau victoria acesteia. 
Iată, însă, că jucătorii de la 
Tractorul au șters orice urmă 
de suspiciune și, cu un remar
cabil spirit de fair-play, și-au 
apărat șansele în mod sportiv, 
fapt pentru care merită felici
tări. Mai mult, cele două for
mații s-au întrecut într-o at
mosferă de deplină sportivitate. 
Arbitrul T. Balanovici (Iași) a 
consemnat în raportul său că 
„nu au fost dictate sancțiuni", 
Iată, deci, că un meci cu miză 
s-a putut desfășura intr-un ca
dru corespunzător.

Să ne oprim puțin asupra 
meciului Ș. N. Oltenița — Uni
rea Alexandria. Aici s-a înre
gistrat singura victorie a oas
peților din cele 27 de meciuri 
disputate. Ș. N. Oltenița se află 
pe penultimul loc și, normal, 
partida avea pentru ea o im
portanță deosebită. Echipa însă 
nu a avut stăpînire de sine, și, 
dominată de trac, a acționat la 
întîmplare, în permanentă ten
siune nervoasă. Deși Unirea 
Alexandria nu candidează la 
primul loc. ea a luptat cu ar
doare pentru obținerea 
riei, ceea ce în final a și reu
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, în 
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căuană a dovedit o apatie neaș
teptată și, mai ales, lipsă de 
concentrare. Așa au fost posi
bile gafele mari în apărare, 
sumedenia de pase greșite de 
la mijlocul terenului, ca și to
tala ineficacitate. După cum 
au decurs lucrurile, echipa din 
Bacău se poate felicita pentru 
punctul obținut. Cel mai mult 
a nemulțumit evoluția lui Soșu 
și Munteanu. Primul, un tinâr 
și talentat jucător, a fost evi
dențiat pentru evoluțiile sale 
și selecționat în echipa națio
nală de tineret. Joi, însă, 
Șoșu a fost o decepție. Sur
prinzător e faptul, că, de la un 
timp, supraestimîndiu-și valoa
rea, Șoșu a început să aibă nu
mai pretenții, să ceară clubului 
mai mult decît i se cuvine și 
în schimb... să joace cum a ju
cat in acest meci !

Un alt caz neplăcut l-a ofe
rit Pruteanu. Fundașul echipei 
din Bacău s-a accidentat la în
călzire (întindere musculară) și 
n-a spus acest lucru decit- la 
intrarea in teren. în minutul 
4 a cerut să fie schimbat, fapt 
care a privat echipa sa de o 
altă înlocuire, necesară, poate, 
ținînd seamă de randamentul 
multor coechipieri de-ai lui.

In sfîrșit, și un aspect pozi
tiv din meciul S.C. Bacău — 
Politehnica Iași : evoluția echi
pei oaspete. Ea a lăsat o fru
moasă impresie prin disciplina 
tactică, prin acurateța în ac
țiuni și contraatacurile bine 
concepute și realizate. Politeh
nica Iași promite, ținînd sea
mă că mulți dintre actualii săi 
titulari sînt tineri. (C. ALEXE).

>chi-
- fel :

(171)

• A FOST REPROGRAMAT 
MECIUL RESTANȚA DINTRE 
SPORTUL STUDENȚESC ȘI 
F. C. CORVINUL HUNEDOA
RA. Deoarece echipa Sportul 
Studențesc va disputa prima 
manșă a Cupei balcanice în 
ziua de 1 iunie, la Zagreb, în 
compania echipei iugoslave 
Dinamo, din localitate, meciul 
restant al echipei bucureștene 
cu F. C. Corvinul Hunedoara, 
programat la această dată, a

șit. Meciul, însă, a lăsat cu to
tul de dorit sub aspect disci
plinar. Pentru proteste la deci
ziile arbitrului, jucătorii Puchea 
(Ș.N.O.) și Plcșoianu 
au primit cartonașe 
Pentru altercație, 
(Ș.N.O.), Chiriac și
(Unirea) au primit și. ei carto
nașe galbene, iar ultimul, pen
tru brutalitate, a fost elimi
nat. După meci, așa cum con
semnează arbitrul Max. Popes
cu (București), conducătorii jo
cului au fost insultați de oa
menii de ordine și chiar de o- 

tere-
ca- 

Și

(Unirea) 
galbene.

Oprea 
I. Radu

ficiali, aflați în incinta 
nului. Cită diferență între i 
drul meciului de la Brașov 
cel de la Oltenița !

Am dat aceste exemple 
care concluziile se impun de 
sine.

Vorbind despre disciplină, 
consemnăm că în etapa a 26-a 
s-au acordat 36 de cartonașe 
galbene (16 în seria I, 12 în se
ria a Il-a și 8 în seria a IlI-a), 
fiind dictate și eliminări. Pen
tru acumularea a trei cartonașe 
galbene, 
evolua 
(Relonul 
(Unirea 
lurgistul 
mia Tr. 
căra Automecanica 
loniță (Voința București). Sur
prind desele abateri ale jucă
torilor de la Voința București, 
tot mai des prezenți la Comi
sia de disciplină.

Mîine are loc etapa a 27-a, 
în programul căreia, după cum 
se poate vedea, figurează mul
te partide interesante. (AL. V.)

la 
la

să

șase jucători nu vor 
duminică : Trenchea

Săvinești), Costea 
Focșani), Simu (Meta- 
Cugir), Zimbrea (Chi- 
Măgurele), Stan (Fla- 

Moreni),

Programul ți arbitrii etapei a 27-a
SERIA I : • C.S.M. Borzești — C.S.M. Suceava : T. Istrcte (Bucu

rești) • Unirea Focșani — C.S.U. Galați : G loniță II (București) • 
Portul Constanța — Oltul Sf. Gheorghe : N. Gheorghe (București) • 
Victoria Tecuci — Metalul Plopeni : C. Petreo (București) • Ceahlăul 
P. Neamț — Olimpia Rm. Sărat : Eug. Voicu (Oltenița) Gloria Bu
zău — Celuloza Călărași : M. Bezea (București) a Prahova Ploiești 
— C.F.R. Pașcani : V. Dumitru (Oltenița) * F. C. Brăila — Petrolul 
Ploiești : G Bărbulescu (București) Minerul Gura Humorului — Re
lonul Săvinești : Max. Popescu (București).

SERIA A ll-A : e Tractorul Brașov — C.S. Tîrgovîște : C. Manușaride 
(București) • Unirea Alexandria — Steagul roșu Brașov : Gh. Retezan 
(București) • F.C.M. Giurgiu — Flacăra Automecanica Moreni : P. Că
priță (Brăila) șș Chimia Rm. Vilcea — Ș. N. Oltenița : I. Barbu 
(Deva) • Electroputere Craiova — Chimico Tirnăveni : V. Pîrvescu 
(Buzău) • Dinamo Slatina — Chimia Tr. Măgurele : Gh. Manta (Bucu
rești) • Tehnometal București — Metalurgistul Cugir : V. Paladescu 
(Galați) > Nitramonia Făgăraș . — Metalul București : A. Avramescu 
(Ploiești) • Voința București — Șoimii Sibiu : A. Chigeci (Bacău).

SERIA A III-A : • F.C. Baia Mare — Olimpia Satu More : N. Geor
gescu (București) a Sticla Turda — Aurul Brad : O. Streng (Oradea) 
• Gloria Bistrița — Mureșul Deva : I. Anghelini (P. Neamț) • Mine
rul Cavnic — Ind. sîrmei C. Turzii : I. Haidu (Caransebeș) a Victgrîa 
Călan — C.F.R. Timișoara : O. Ujhely (Oradea) e C.I.L. Sighet — Ar
mătura Zalău : Gh. Arhire (Suceava) a U.M. Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca : C. Niculescu (București) a Rapid Arad — Dacia Orăștie : 
A. Boceanu (Drobeta Tr. Severin) a ,.U" Cluj-Napoca — Minerul Lu- 
peni : V. Ciocilteu (Craiova).

Ieri la amiază a avut loc la sediul F.R.F., tragerea la sorți a 
sferturilor de finală ale „Cupei României", etapă care va avea loc 
Ia 1 iunie pe terenuri neutre. Sorții au decis :

UNIVERSITATEA CRAIOVA - U.T.A. 
F.C.M. REȘIȚA 
RAPID BUCUREȘTI 
STEAUA

- METALUL BUCUREȘTI
- AUTOMECANICA BUCUREȘTI
- S.C. BACĂU

După cum se vede, in 
penultima etapă a Cupei ____
juns șase echipe din Divizia A 
(Universitatea Craiova. U.T.A.. 
F.C.M. Reșița, Rapid, Steaua și 
S.C. Bacău), una din Divizia B 
(Metalul București) și una din 
Divizia C (Automecanica Bucu
rești), aceasta din urmă puțind 
fi considerată veritabila reve
lație a actualei ediții a Cupei.

Trebuie să menționăm că, de 
la tragerea la sorți de ieri, au 
lipsit delegații echipelor U.T.A. 
și Universitatea Craiova, 
prezentanții celorlalte 
prezenți la tragere, au 
asupra fixării orașelor 
care să găzduiască 
Pînă în momentul de 
cunosc două dintre 
Primul este Bucureștiul, 
semnat automat pentru Raipd

ante- 
au a-

Re- 
echipe, 

discutat 
neutre 

jocurile, 
față se 

ete. 
de-

Automecanica, iar al doilea, 
Sibiul, unde se va desfășura 
întîlpirea F.C.M. Reșița — Me
talul București. Urmează ca !o- 
calitățilc-gazdâ ale jocurilor 
Universitatea Craiova — U.T.A. 
și Steaua — S.C. Bacău să .fio 
stabilite ulterior. Termenul 
Dină la care trebuie să se a- 
jungă la un acord este 20 mai, 
dată după care stadionul va fi 
stabilit de F.R.F.

Reamintim prevederile regu
lamentului privind calificarea 
în semifinale: dacă, după 90 de 
minute, scorul este egal, se vor 
disputa prelungiri (două repri
ze a cîte 15 minute) ; dacă ega
litatea se menține se vor exe
cuta lovituri de la 11 metri 
pînă la desemnarea formației 
învingătoare.

SANCȚIUNI EXEMPLARE DICTATE 
DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Un fapt deosebit de grav s-a 
întîmplat în campionatul Divi
ziei C. mai precis la meciul 
Minerul Borsa — Unirea Dej. 
Acordînd un gol pentru oaspeți, 
arbitrul de centru a fost în
conjurat de mai multi jucători 
ai echipei gazdă, lovit cu oum- 
nul și cu piciorul și silit în 
felul acesta să revină atît asu
pra deciziei inițiale, cit si a 
celei de a întrerupe meciul, 
în aceste condiții, pînă la ur
mă. Minerul Borsa și-a asigu
rat „victoria" cu 3—2.

Judecind cazul. Comisia 
disciplină a luat o serie
hotărîri. infirmînd, in primul 
rînd. rezultatul de pe teren și 
dînd meci pierdut cu 3—0 for
mației din Borsa. Firește, însă, 
că sancțiunile nu s-au oprit 
aici. Echipa Minerul Borșa a 
fost scoasă din campionatul Di
viziei C și trecută în campio
natul județean, 
doi jucători ai 
Bodo și Stețcu, 
ne arbitru, au 
pe cite 2 ani.

de 
de

Atitudini condamnabile față 
• de arbitri au avut si alți jucă
tori din Divizia C. abaterile a- 
cestora mergînd de la injurii 
pînă la bruscarea arbitrilor. 
Dintre cei care au comis ase
menea fapte. Luca (C.S. Boto
șani) a fost suspendat pe 6 luni, 
iar Boboc (Metalul Rădăuți) nu 
va juca 6 etape.

S-au dictat sancțiuni aspre 
și împotriva unor fotbaliști 
„specializați" în joc brutal sau 
care și-au lovit adversarul, 
chiar cînd acesta nu avea ba
lonul. Figurjnd printre jucătorii 
care au avut asemenea compor
tări reprobabile, 
(Metalul 
suspendat

Si lista 
continua,
blemă, a unei atitudini corecte, 
sportive, pe terenurile noastre 
de fotbal, nu trebuie așteptat 
numai cuvîntul Comisiei de dis
ciplină. Primul cuvînt — în 
măsură să ducă la evitarea 
unor asemenea abateri — îl au 
antrenorii si conducătorii e- 
chipelor.

Panaitescu
Copșa Mică) a fost 
pe 4 etape.
sancțiunilor ar putea 
Dar. în această pro-

De asemenea, 
acestei echipe, 
care I-aa lovit 
tost suspendați

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR
REZULTATELE ETAPEI A XXIII-a MARGINALII LA DIVIZIA NAȚIONALĂ

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN CURAJUL PROMOVĂRILOR.
mai s-au disputat 
a XXIII-a a cam-

Duminică 8 
jocurile etapei 
pionatului republican de juniori, 
iată rezultatele înregistrate: SE
RIA I: Liceul nr. 2 Iași — Rul
mentul Bîrlad 0—1, Șc. sp. 
Tecuci — Viitorul Vaslui 9—0, 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej — 
C.F.R. Pașcani 1—3, C.S. 
șani — Ceahlăul P. Neamț 
Liceul de fotbal Bacău — 
tehnica Iași 5—2; SERIA A Il-a: 
Autobuzul București — Șc. “ 
nr. 2 București 2—0, F.C.M. Ga
lați — Metalul București 1—2, 
F.C. Brăila — F.C. Constanța 
3—2, Celuloza Călărași — Șc. sp. 
Călărași 1—2, Flacăra roșie Bucu
rești — Sportul studențesc 1—1, 
S.C. Tulcea — C.S.U. Galați 2—1; 
SERIA A III-A: C.S. Tîrgovîște
— Gloria Buzău 2—1, poiana 
Cîmpina — Flacăra Moreni 6—0, 
Dinamo București — Progresul 
București- 3—2, Liceul Pajura 
București — Ș.N. Oltenița 5—0, 
F.C.M. Giurgiu — Petrolul Plo
iești 1—3, Șc. sp. Alexandria — 
Chimia Găești 1—0, Voința Bucu
rești — T.M. București 0—1; SE
RIA A IV-A: Șc. sp. Curtea de 
Argeș — Șc. sp. Craiova 0—1, 
Pandurii Tg. Jiu — Dinamo Sla
tina 1—4, Electroputere Craiova
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
1—0, Liceul nr. 1 Caracal — Ști
ința Petroșani 3—1, Minerul Mo-

BOtO- 
0—0, 

Poli-

sp.

1—2,

ACTUALITĂȚI
fost devansat. El se va disputa 
la 18 mai-, odată cu un alt meci 
amînat, Steaua — Progresul.

• LA CASELE OBIȘNUITE 
s-au pus în vînzare biletele de 
intrare pentru meciul Steaua 
— S. C. Bacău (care se dispu
tă mîine pe stadionul Steaua), 
precum și pentru cuplajul de 
pe stadionul Republicii : Spor-

— Univ. Craiova 0—4, Mine- 
Lupeni — F.C. Argeș 1—1, 
sp. Drăgășani 

Vilcea ' ' ‘
F.C.M. Reșița 
1—0, ------

tru 
rul 
Șc.

Argeș 
Chimia Rm.

1—1; ’ SERIA A V-A S
Gloria Arad 

1—0, U.M. ’ * Timișoara — „Poli" 
Timișoara 1—1, Șc. sp. Jimbolja
— Strungul Arad 2—1, C.F.R. 
Timișoara — Șc. sp. Caransebeș 
1—0, Liceul nr. 4 Timișoara — 
Șc. sp. Lugoj 4—0, Rapid Arad
— Dierna Orșova 4—1; SERIA A
VI- A: Olimpia Satu Mare —F.C. 
Baia Mare 0—0, Șc. sp. Victoria 
Cărei — Sticla Turda 1—0, Glo
ria Bistrița — Armătura Zalău 
1—0, Șc. sp. Baia Mare — C.F.R. 
Cluj-Napoca 2—1; SERIA A
VII- A: Șc. sp. Sibiu — F.C. Șoi
mii Sibiu 9—1, Șc. sp. Mediaș — 
Gaz metan Mediaș 2—1, Mureșul 
Deva — Corvinul Hunedoara 0—3, 
Șc. sp. Hunedoara — Metalurgis
tul Cugir 3—1, Metalul Aiud — 
C.F.R. Simeria 8—0, Șc. sp. Șoi
mii Sibiu — Metalul Sighișoara 
5—0, Unirea Alba Iulia — Liceul 
nr. 2 Deva 0—4; SERIA A VIII-A: 
Nitramonia Făgăraș — Șc. sp. 
Toplița 2—1, Chimica
— Șc. sp. Odorhei 8—0,
sp. Brașovia — —
Brașov 0—0, Șc. sp.
cuiesc — Șc. sp. Cristur 1—0, Șc. 
sp. Gheorgheni — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—3.

Sc. .
Tîrnăvenl 

Șc. 
Tractorul 

Tg. Se-

tul studențesc — F. C. Con
stanța și Progresul — Jiul, pro- 

pentru 
a

gramat, de asemenea, 
mîine în cadrul etapei 
XXV-a a Diviziei A.

• GLORIA BISTRIȚA 
INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZII 2—0 (1—0). Un 
amical disputat la 
în care gazdele au 
golurile marcate 
(min. 15) și Moga 
(I. TOMA — coresp.)

plăcut meci 
Bistrița, joc 
cîștigat prin 
de Ciocan 
(min. 75).

Joi, în etapa a 24-a a cam
pionatului, echipele aflate pe 
primele trei locuri ale clasa
mentului au fost stopate de 
formații care au avut pînă acum 
evoluții contradictorii. Liderul, 
F. C. Constanța, n-a putut de
păși, la Tulcea, pe F. C. Bihor, 
iar Universitatea ~ 
F. C. Corvinul au 
categoric de Rapid 
tiv, Dinamo. Dintre fruntașe, 
doar S. C. Bacău a reușit să 
cîștige cu 2—1 în fața juniori
lor Ieșeni. Joacă, oare, mal 
slab în ultima vreme aceste e- 
chipe care conduc plutonul ce
lor 18 divizionare încă din pri
mele etape ale întrecerii 7 
Foarte mulți sînt tentați să 
creadă că așa se prezintă lu
crurile. Adevărata cauză a e- 
voluțiilor mai puțin convingă
toare ale echipelor fruntașe 
credem, însă, că este aceea a 
imposibilității utilizării, în fie
care meci, a celor mai buni 
juniori de care ele dispun. 
Iată, să luăm spre edificare un 
singur exemplu, cel mai recent 
și cel mai semnificativ. Joi, la 
Tulcea, I. Bukosy a fost nevoit 
să alcătuiască o formație fără 
patru dintre jucătorii săi cei 
mai buni, toți fiind trecuți pe 
foaia de arbitraj a partidei 
dintre echipele de seniori. 
Ignat a jucat 80 de minute, 
fiind înlocuit de Bratu. debu
tant în Divizia A. Imediat după 
pauză a intrat pe teren și D. 
Zamfir (16 ani neîmpliniți), un 
junior deosebit de talentat, ca
re a impresionat prin controlul 
balonului și centrările sale din 
viteză, centrări din care s-au 
marcat două goluri spectacu-

Craiova și 
fost învinse 
și, respec-

CLASAMENTUL
1. F.C. C-ȚA 24 13 7 4 43*19  33
2. Univ. Craiova 24 14 4 6 41-22 32
3. S.C. Bacău 24 13 4 7 40-15 30
4. F.C. Corvinul 23 11 8 4 43-27 30
5. A.S.A. Tg. M. 24 12 5 7 29-22 29
6. Steaua 23 11 6 6 34-22 28
7. „Poli*  Timiș. 23 11 5 7 27-22 27
8. Dinamo 23 9 8 6 21-15 26
9. F.C. Argeș 24 9 7 8 32-27 25

10. Rapid 24 8 9 7 27-27 25
11. Politeh. lași 24 10 5 9 38-42 25
12. F.C Bihor 24 10 4 10 40-34 24
13. U.T.A. 24 8 6 10 30-26 22
14. F.C.M. Galați 24 7 6 11 12-27 20
15. F.C.M. Reșița 24 5 8 11 15-27 18
14. Progresul 23 6 4 13 23-37 16
17. Sp. studențesc 23 4 4 15 25-44 12
18. Jiul 24 1 2 21 9-74 4

loase. Doar Tararache n-a ju
cat. Exact în aceeași situație se 
află și Universitatea Craiova, 
F. C. Corvinul, S. C. Bacău, 
Politehnica Iași, echipe din 
rîndul cărora au fost promovați 
în primele formații juniori cu 
certe calități și frumoase per
spective de a deveni în scurtă 
vreme titulari. Acesta este de 
fapt și scopul competiției, che
mată să concentreze cele mai 
bune valori ale eșalonului. Nu
mai că. din păcate, multe din
tre echipele diviziei de juniori 
se află încă foarte departe de 
a-și realiza obiectivul pc care 
și l-au propus pentru acest 
campionat : promovarea a cel 
puțin unui jucător în prima di
vizie. _ . .

Mîine, în a 25-a etapă, divi
zia națională de juniori pro
gramează o partidă derby la 
Hunedoara, unde se întîlnesc 
echipele aflate pe locurile 2 și 
4, Universitatea Craiova' și, 
respectiv, F. C. Corvinul. (L. D.)



Balcaniada de lupte (tineret)

TIST TRECUT CU BINE DE SEEECT10NAB1E1 
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE DE SENIORI

CROSUL, ÎNTR-O NOUĂ
ETAPA DE DEZVOLTARE!

' O

O-
<>

La sfîrșltul săotăminii tre
cute, Atena a găzduit întrece
rile Balcaniadei de lupte (am
bele stiluri) pentru tineret. La 
concurs au luat parte forma
țiile Bulgariei. Iugoslaviei. Gre
ciei. Turciei (cu efective com
plete la ambele stiluri) și 
României (cu echipă completă 
la greco-romaine și 8 sportivi 
la libere).

Cum regulamentul competiției 
permite participarea luptători
lor care n-au împlinit vîrsta 
de 21 de ani, la întreceri au fost 
prez*nti  multi dintre sportivii 
pe care-i vom întîlni și peste 
două săptămîni. la campiona
tele europene de la Bursa. 
Chiar si în rîndul reprezentan
ților noștri s-au numărat cîțiva 
concurenti care sînt în vede
rile selecționerilor pentru al
cătuirea echipelor de seniori 
care vor participa la campiona
tele europene. De pildă, la gre- 
co-romane sînt susceptibili de 
a face parte din formație trei 
tineri luptători : Ștefan Rusu 
(68 kg). Ion Draica (82 kg) și 
Ivan Savin (100 kg). La libe
re. este aproape sigură selecția 
sportivilor Vasile Stăneseu (68 
kg) și Vasile Pușcașu (100 kg). 
Era un argument în plus pen
tru ca tehnicjenii noștri să fi 
privit cu un interes major a-

ceastă competiție și comporta
rea luptătorilor sus-amintiți. 
La înapoierea delegației noas
tre am avut o scurtă discuție 
cu secretarul federației. Victor 
Dona, care ne-a declarat : „Re
zultatele obținute de reprezen
tanții noștri la stilul greco- 
romane pot fi apreciate ca bu
ne. S-au comportat foarte bine 
cei trei învingători : Ștefan 
Rusu, Ion Draica si Nicolae 
Zamfir. Primul, deși a luptat 
la o categorie superioară de. 
greutate. fiind mai ușor cu 
3 kg. a cîștigat detașat la toți 
adversarii. Juniorul N. Zamfir 
a trecut clar de bulgarul 
Mladenov, sportiv învins greu 
de medaliatul cu argint la J-O-, 
Nicu Gingă. Merită subliniată 
si comportarea bună (fată de 
competițiile anterioare) a lui 
Ivan Savin. El trebuie să mai 
crească în greutate, fiind han
dicapat fată de adversarii săi 
(luptă lă 100 kg și cîntărește 
94). Alți doi tineri. Dinu Obro- 
(‘t-a (68 kg) și Ștefan Negrișan 
(62 kg), n-au reușit să se ri
dice la nivelul așteptărilor. Ul
timul, sportiv care a cîștigat 
detașat cîteva turnee, a lăsat 
să se vadă că mai este încă 
deficitar la tehnică. Slab s-au 
comportat juniorii N. Iordache 
(48 kg) și M. Balaur (57 kg).

v

Notații la Campionatul balcanic de caiac-canoe

Rezultatele la libere au fost 
mai slabe decît ne obișnuisem. 
Totuși, cînd apreciem perfor- 
.manțele, trebuie să avem 
în vedere faptul că echipa a 
fost incompletă, lipsindu-i pa
tru titulari : A. Șuteu (48 kg), 
L. Șandor (62 kg), I. Ivanov 
(90 kg) și A. Ianko (+100 kg). 
Dintre cei opt prezenți la în
treceri s-au comportat bine 
Vasile Stăneseu (68 kg), Marin 
Stanciu (82 kg) și Vasile Pus- 
cașu (100 kg). Promițător a 
luptat si gălățeanul Tache Dră- 
guș (62 kg).

Sub nivelul posibilităților a- 
rătate cu o săptămînă în urmă, 
la Timișoara, au evoluat tinerii 
Gh. Rașovan, C. Ignat si C. Ba- 
roezi, sportivi care au resimțit 
oboseala acumulată la campio
natele naționale. Foarte slab a 
concurat constănțenul C. Măn- 
dilă, luptător cu experiență 
competițională (a participat și 
la J.O.).

Ar mai trebui spus că și ar
bitrajele au influențat într-o 
bună măsură rezultatele. Orga- 
nizîndu-se un stagiu pentru 
promovarea arbitrilor interna
ționali, la întreceri au fost pre
zenți multi arbitri lipsiți de 
experiență și de competență, care 
prin greșelile lor au viciat u- 
nele decizii, victime ale acestor 
greșeli fiind si sportivii noștri 
V. Stăneseu și V. Pușcașu".

T. MIHAI

Am făcut doar cîțiva pași 
în noul sezon de concursuri 
al anului atletic competițio- 
nal și iată-ne puși în fața 
unor aspecte plăcute, demne 
de a fi evidențiate. Dintre 
acestea, cea mai importan
tă ni se pare a fi noua eta
pă pe care o marchează în 
dezvoltarea sa alergarea pe 
teren variat. Mai mult de
cît — poate — oricînd, în 
acest an au fost evidente 
însemnate creșteri de cali
tate în evoluția alergători
lor noștri fruntași și mai 
mult decît atît, apariția în 
arena concursurilor a unei 
întregi pleiade de sportivi 
tineri, din centre atletice la 
fel de tinere. Campionatele 
republicane de la Timișoara 
și „Crosul Independenței11 
desfășurat recent la Blaj ca
re, la cele trei categorii de 
juniori, a reunit pe cei mai 
merituoși concurenți din în
treaga țară, au evidențiat 
multe, foarte multe elemen
te talentate. Este de 
niat faptul că unii 
acești concurenți au apărut 
din localități aproape necu
noscute în atletism, ceea 
demonstrează elocvent că 
colo unde există, înainte 
orice, oameni pricepuți 
inimoși din rîndurile profe
sorilor de educație fizică, 
ale altor tehnicieni ai spor
tului, rezultatele bune nu 
întîrzie să apară.

Crosul reprezintă mai mult 
decît oricare altă probă atle
tică, mai mult chiar decît

oricare altă disciplină spor
tivă, posibilitatea unei ra
pide afirmări pe plan na
țional, cu condiția unei a- 
tente și permanente munci 
de selecție și de pregătire, 
ca și pasiunii, a dragostei 
pentru atletism a. „învățăto
rului" și a elevilor săi. Ca 
să completăm ideea, se cu
vine să arătăm că pentru a 
practica alergarea în teren 
variat nu este necesar decît 
un echipament sportiv ex
trem de simplu, nimic altce- 

. va și nici un fel de alt ma
terial sau instalații speciale!

Recentele crosuri 
racter republican de 
mișoara și Blaj au 
țiat munca rodnică 
profesori inimoși, ai
elevi au obținut clasări frun
tașe. Amintim, din lunga lor 
listă, pe profesorii Andro- 
nic (C.S. Botoșani), Morozov 
(Șc. sp. Tulcea), Boiuru (Șc. 
sp. Dorohoi). Todeasa și 
Suteu (Tîrnavele Blaj). II. 
“opescu și Purcaru (Piatra 
Neamț), Lupu (Metalurgistul 
•Cugir), oameni cu totul noi 
în atletismul nostru de per
formanță, dar și pe mai 
vechii Gavrilă (Focșani), 
Ghiță, Ștef și Nistor (Cra
iova), . Biro (Cluj-Napoca), 
Deheleanu (Timișoara), Vic
toria Bădescu (Cîmpulung 
Muscel). De la ei și de la 
încă mulți alții așteptăm noi 
și noi asemenea reușite...

cu ca
la Ti- 

eviden- 
a unor 

căror

subli- 
dintre
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a- 
de
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Romeo VILARA
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întrecerile ediției a doua a 
Campionatului balcanic de ca- 
iâc-canoe, desfășurate la sfîrși- 
tul săptăminii trecute pe lacul 
Snagov, s-au încheiat — după 
cum se știe — cu un frumos 
bilanț pentru sportivii români : 
10 titluri de campioni balcanici, 
din 11 posibile. Evoluind în 
compania caiaciștilor și canoiș- 
tilor din Bulgaria și Iugoslavia, 
reprezentanții noștri au debutat 
cu brio într-un sezon interna
țional bogat în întreceri, care 
se va încheia în septembrie, pe 
pistele lacului Pancearevo din 
Bulgaria, odată cu desfășurarea 
Campionatelor mondialei

Cu două victorii categorice (la 
K 1—500 m și K 1—1 000 m) a 
reintrat în circuitul competi- 
țional internațional asul padelei 
noastre, Vasile Diba, de două 
ori medaliat în acește probe la 
Montreal. Dar cea mai fru
moasă izbîndă a realizat-o Ivan 
Patzaichin care, disputîndu-și 
întîietatea împreună cu alți doi 
finaliști ai ultimelor J.O. — 
Matija Ljubek (Iugoslavia, cam
pion olimpic în proba de canoe 
simplu — 1 000 m) și Borislav 
Ananiev (Bulgaria) a reușit să 
învingă atit in cursa de canoe 
simplu 500 m, cit și la C 1— 
1000 m. Ivan Patzaichin și-a 
dorit mult aceste victorii, în
deosebi cea de la canoe simplu
— 1000 m, cursă în vederea 
căreia s-a pregătit minuțios și 
cu sirguință, reușind a se re
vanșa asupra campionului iu
goslav.

Să subliniem — referindu-ne 
la ceilalți sportivi consacrați 
pe plan mondial din echipa 
noastră — evoluțiile excelente 
ale dublourilor Larion Serghei
— Policarp Malihin (caiac) și 
Gheorghe Danilov — Gheorghe 
Sir. '.anov (canoe 1 000 m), pre
cum și a primei noastre caia- 
ciște Maria Cozma, care s-au 
impus clar. Firește, cu puține 
excepții, valoarea de ansamblu 
a oaspeților nu a constituit un 
obstacol prea dificil pentru pri
mele noastre garnituri. Multe 
probe au fost, totuși, extrem 
de disputate datorită replicilor 
puternice date de alte echi
paje românești, care nu au 
contat în clasamentele oficiale 
ale curselor Campionatului 
Balcanic. Ne referim la Lipat 
Varabiev, secundul lui Patzai
chin in ambele probe de canoe 
simplu. în care, se înțelege, 
i-a întrecut pe Ljubek și A- 
naniev. La caiac dublu. Mihai 
Zafiu — Nicolae Simionenco 
(la 500 m) și Ștefan Popa — 
Mihai Ciobanu (la 1 000 m) au 
sosit, de asemenea, înaintea pri

melor echipaje ale oaspeților. 
Situația s-a repetat, de fapt, în 
marea majoritate a celor 10. 
probe cîștigate de reprezentan
ții noștri. Cu mai multe echi
paje românești în luptă directă 
pentru întîiețate, concursul de 
la Snagov ne-a dat o imagine 
și mai clară a superiorității în 
Balcani a caiacului și canoei 
românești.

îmbucurător este și faptul că 
printre echipajele care s-au a- 
propiat de valoarea învingăto
rilor se numără mai multe gar
nituri tinere, alcătuite din 
sportivi talentați, capabili de 
progres. Este vorba de canoiștii 
Gheorghe Buhacioc — Constan
tin Gheba și caiaciștii Ștefan 
Popa — Mihai Ciobanu, ambele 
perechi abia trecute de virsta 
junioratului.

Caiaciștii și canoiștii au luat, 
așadar, un start bun în primul 
sezon al noului ciclu olimpic. 
Seriozitatea pregătirii efectuate 
peste iarnă s-a materializat în 
indici superiori ai formei spor
tive — certificați de timpii 
realizați — explicabili și prin 
data timpurie a campionatelor 
tării (23—25 mai). întreceri că
rora le urmează alte mari re
gate.

Vasile TOFAN 
Vladimir MORARU

Pe plan spectacular floreta 
rămîne — alături de sabie — 
cea mai atractivă dintre probe
le scrimei. Recentul campionat 
național individual de la Ora
dea a confirmat acest fapt. în
deosebi din eliminări directe, 
concurenții au adus pe planșă 
întreaga lor fantezie. Ca spec
tacol, așadar, competiția s-a 
aflat la înălțime. Dar ca va
loare ? Aprecierile trebuie fă
cute cu o oarecare rezervă, por
nind de la însuși faptul că noul 
campion, Petre Buricea, incon
testabil un sportiv merituos, nu 
figura printre favoriți la aceas
tă probă. Teoretic cel puțin, 
campionul îi putea talona pe 
Kuki, Țiu și Petruș, aspirînd 
cel mult la un loc pe podium. 
Numai inexactitățile de ordin 
tactic ale pretendenților direcți 
la titlu, nervozitatea excesivă a 
unora și excepționala dîrzenie a 
sportivului dinamovist (ce bine 
ar fi ca el să evolueze în ace
eași manieră în toate concur
surile, mai ales în cele inter
naționale!) i-au oferit proaspă
tului campion al tării această 
satisfacție nesperată. Să nu ui
tăm că Buricea a intrat în 
eliminări directe ocupînd po
ziția a 14-a (!), fiind la un pâs 
de a părăsi concursul în asaltul 
cu impetuosul Moise (10—9).

Cea de a .44-a ediție a cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață — grupa A s-a în
cheiat palpitant, printr-o suită 
de rezultate contradictorii, cu 
victoria reprezentativei Ceho
slovaciei, care și-a păstrat tit
lul cucerit anul trecut la Kato
wice. La această atît de agita
tă ediție a C.M., în care s-a 
jucat aspru, fiecare echipă în- 
cercind să-și valorifice la ma
ximum momentul — mai lung 
sap mai scurt — de superiori
tate, a fost prezentă, pentru 
prima oară la acest nivel valo
ric și selecționata țării noastre, 
care a constituit pentru unii 
comentatori străini o plăcută 
surpriză pe planul valorii teh
nice.

Rezultatele obținute de ho- 
cheiștii români sint cunoscute. 
Cu mici excepții, ele reflectă 
destul de just raportul existent 
în momentul de fată între sta
diul de dezvoltare atins de a- 
cest joc sportiv pe plan inter
național și cel din țara noas
tră. Tocmai din acest motiv 
considerăm absolut necesar ca 
dincolo de aprecierea unor sco
ruri să încercăm a, vedea cu ce 
rezultate practice s-a putut sol
da participarea jucătorilor 
români la prima grupă valori
că a C.M.

Pentru ca în viitor rezulta
tele și comportarea generală a 
hocheiștilor români să crească

RELANSAREA NU SE VEDE LA ORIZONT
Ce s-a întimplat cu favoriții 

campionatului, totodată titulari 
ai lotului reprezentativ ? Petruș, 
nr. 1 pe tabloul eliminărilor di
recte, a avut un start neconvin
gător în asaltul cu Țiu (5—4), 
după care a capotat surprinză
tor la Ardeleanu (2—5). Apoi 
și-a revenit, în parte, învingîn- 
du-1 pe Kuki (5—2) pentru ca, 
în continuare, la fel de surprin
zător să piardă la Buricea (3—5) 
și mai ales la Moise (4—5...). 
Deci, o comportare cu totul 
inegală. Kuki, nr. 2 pe tabloul 
celor 16 rămași în concurs a 
avut o plecare spectaculoasă, ca 
de obicei (5—1 la Buricea și 5—0 
la Moișe), pentru ca după ace
ea. să piardă în serie la Pe
truș, Ardeleanu și Țiu ! Și în 
acest caz, o evoluție oscilantă, 
în fine, Țiu (nr. 7), după un 
5—2 cu Ardeleanu, care ne-a 
amintit de marele floretist al 
edițiilor precedente ale compe
tiției, n-a mai „prins" decît două 
victorii, la Moise și la Kuki, cu 
același scor (5—2), insuficiente, 
însă, pentru a-1 aduce măcar 
in extremis în situația unui 
asalt de baraj pentru titlu.

Cu alte cuvinte, majoritatea 
titularilor „naționalei" n-au reu
șit să arate acum, înaintea ul
timelor mari concursuri inter- 

din punct de vedere valoric și 
să, se apropie de standardul 
international este ABSOLUT 
NECESAR SĂ SE SCHIMBE 
însă și CONCEPȚIA DESPRE 
HOCHEI. Astăzi, hocheiul mo
dern înseamnă. înainte de ori
ce, FORȚA, PUTERE, CAPA
CITATE FIZICA DE A LUP
TA PE GHEATA FĂRĂ CRU
ȚARE. PÎNÂ LA LIMITELE 
MAXIME ADMISE DE REGU
LAMENT. Se joacă tare, blo
cările la mantinelă se fac 
in forță, direct, sint atacați 
chiar și jucătorii fără puc in 
încercarea de a proteja un coe
chipier care inițiază o acțiune 
ofensivă. Se impune, de a- 
ceea ca în campionat să se ac
cepte jocul mai tare, folosirea 
corpului, blocarea la mantinelă. 
Trebuie să se joace bărbătește, 
curajos și nu în „ritm de vals“„.

Pe acest fond al creșterii 
forței și al evidentului accent 
pentru jocul cu corpul. TEH
NICA ÎN VITEZĂ capătă o im
portanță covîrșitoare. Am văzut 
la Viena. nu o dată, jucători 
agățați, ținuți, loviți și care — 
totuși — se strecurau cu pucul 
pînă în fața . porții. Din pă
cate, hocheiștii noștri ACȚIO
NEAZĂ ÎNCĂ PREA LENT 
IAR TEHNICA LOR PRE
ZINTĂ MULTE LACUNE, 
ceea ce explică în bună mă
sură, extrem de numeroasele 
ratări, precum și faptul că, deși 
uneori munceau serios pe 

naționale („Trofeul Giovanini"- 
Bologna și Turneul țărilor so
cialiste — Kiev), semne prea 
încurajatoare sub aspectul po
sibilităților tactice și valorii lor 
reale a perspectivei de a abor
da cu șanse calificarea între 
fruntași la principalul examen 
sportiv al anului. Campionate
le mondiale de seniori din Ar
gentina, din iulie.

Proba relansării floretei mas
culine pare a nu se putea re
zolva prea repede, chiar și în 
situația în care vin din urmă 
cîteva elemente în măsură să 
ne vitalizeze această probă (FI. 
Nicolae. Roșu, Roca, iar într-un 
eșalon de ordinul viitorului II, 
Oancea, Boroș, Marcvart sau 
Albert, revelația competiției, 
ajuns în recalificări). Exigența 
în cluburi și în lot se impune 
a fi sporită, paralel cu acțiu
nea de aducere, necontenit, în 
prim-plan de noi și noi tineri 
talentați. Trebuie făcut ceva 
pentru ca floreta masculină, a- 
cum situată pe ultimul loc în 
ierarhia valorică între probele 
scrimei de la noi, să redevină 
ceea ce a fost cîndva. Nu sînt 
decît 10 ani de cînd reprezen
tanții acestei probe ne-au adus 
din Canada un titlu mondial...

T’beriu STAMA 

gheață, concretizarea unui ast
fel de efort se făcea greu, ac
tivul de goluri fiind mic. Pen
tru că aci intervine și un alt 
element. Timpul care îi rămî
ne unui jucător aflat în situație 
de a marca este extrem de re
dus. în asemenea condiții TEH
NICA TRASULUI LA POAR
TA are o importanță, capitală. 
S-au marcat goluri din poziții 
incredibile, grație, unei tehnici 
ireproșabile. Am văzut pucul 
introdus foarte rapid în poar
tă, pe acolo pe unde nu ar fi 
încăput nici un... ac.

O altă problemă e CEA A 
PORTARILOR. S-a spus de 
atîtea ori că Ia hochei porta
rul reprezintă o... jumătate (da
că nu mai mult !) de echipă, 
incit ni se pare inutil să mai 
insistăm. La Viena acest ade
văr a fost pe deplin confirmat. 
S-au produs victorii neaștepta
te sau înfrîngeri categorice, to
tul determinat într-o proporție 
de 70—80 la sută de forma și 
de comportamentul portarilor. 
Excelentul Goran Hogosta (Sue
dia) a fost fenomenal în ulti
mul meci al campionatului 
(U.R.S.S. — Suedia) în care 
suedezii au cîștigat cu 3—1, în 
ciuda faptului că raportul de 
atacuri și șuturi la poartă a 
fost de 48—20 în favoarea e- 
chipei sovietice ! Alte exem
ple. Dacă jucătorii sovietici 
s-au aflat în final pentru pri
ma oară pe locul III al C.M. 
acesta se datoreșie lipsei de 
formă a portarului Tretjak, 
după cum echipa Cehoslovaciei 
a fost surclasată în ultimul 
meci (2—8 cu Canada) și pen
tru că Dzurilla, excelent în 
alte meciuri, a primit citeva 
goluri ca un începător. La a- 
cest capitol, din păcate, echipa 
noastră a fost serios descope
rită.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre SELECȚIE. în acest 
sens dorim să arătăm, de pildă, 
că echipa Suediei nu avea de
cît doi jucători sub 1,80 și că 
la gabarit trebuie să se adauge 
și alte calități fizice specifice 
hocheiului (viteză, forță, rezis
tență). ca să nu mai vorbim de 
cele morale, în care pe primul 
plan trebuie să fie curajul.

Ținînd seama de faptul că 
echipa română a fost cea mai 
tînără dintre participante și că 
în „rezerva" hocheiului nostru 
mai sînt încă elemente tine
re și talentate, credem că anul 
viitor. în grupa B. rezultatele 
vor fi mai bune, adăugîndu-se 
acum și experiența acumu’ată 
cu ocazia primei noastre par
ticipări la grupa A a C.M. Si 
poate că peste cîțiva ani, aiun- 
gînd din nou în grupa A, selec
ționata de hochei a tării să ai
bă un alt bilanț. Posibilități 
există. Se cere însă mai multă 
muncă și ceva mai multă în
țelegere față de cerințele ho
cheiului.

Călin ANTONESCU

A



CAMPIONATE © COMPETIȚII
Finalele campionatelor 
naționale ale juniorilor 

la lupte
MECIURI IMPORTANTE 

Șl SPECTACULOASE 
LA GRECO-ROMANE

GALAȚI, 13 (prin telefon). 
Vineri dimineață, în Saila spor
turilor din localitate, au în
ceput întrecerile campionatu
lui republican individual de 
lupte greco-romane la juniori, 
l-a startul competiției finale 
s-au aliniat 240 de concurenți, 
aintre care 135 sînt 
mari. Firește, atenția generală 
este polarizată spre disputele 
juniorilor mari, în rindul că
rora sint prezenți și cinci com
ponent! ai echipei reprezenta
tive de tineret la Balcaniada 
de la Atena : N. Zamfir (Pi
tești). M. Balaur (Iași). St. Ne
grișan (Constanta). 
(Constanta), I. Savin 
București). precum și 
tendenți 
pioni, 
concurs 
înscriși 
(Medgidia).
lăți). I. Neagu (Constanta) ; la 
57 kg sînt prezenți M. Balaur, 
St. Aiacoboaie (Rapid Bucu
rești). C. Ungureanu (Pitești) ; 
la 62 kg luptă pentru întîie- 
tate constănțeanul Șt. Negri- 
țan și gălăteanul I. Tecuceanu.

•Dorința de afirmare a tine
rilor concurenți face ca meciu
rile să fie. încă din primele 
tururi, foarte disputate, specta
culoase, 
adevărat 
în prima 
Ja citeva 
pretendenți la titlurile de 
campioni. Astfel, la cat. 52 kg, 
campionul balcanic Nicolae 
Zamfir a luptat cu gălăteanul 
Felcu Dumitru (fratele fostului 
campion național Marin Dumi
tru). Partida a fost frumoasă, 
presărată cu multe procedee 
tehnice de mare efect. Plusul 
de experiență al pitesteanului 
l-a ajutat să obțină o victorie 
clară Ia puncte (25—13).

Meciul decisiv la cat. 62 kg 
s-a consumat încă din 
tur. între Șt. Negrișan 
stanța) si I. Tecuceanu (Galați). 
Negrișan. mai hotărit în pri
mul minut de luptă, realizează 
o fixare, urmată de o centurare 
laterală, luînd avantaj de trei 
puncte. încă o fixare, in ul
tima parte a primei reprize, 
îi aduce constănțeanului un a- 
vantaj de 4—0. Se părea că 
Negrișan vă obține o victorie 
facilă. Dar, odată cu scurgerea 
timpului, gălăteanul revine 
surprinzător si este aproape de 
a răsturna soarta partidei 
favoarea sa. Finalul 
îl găsește însă mai 
pe Negrișan, care obține vic
toria la puncte (7—5).

Mihai TRANCĂ

juniori

L Draica 
(Dinamo 
alți pre- 
de cam- 
foaia de

la centurile
De pildă, pe
a categoriei 52 kg sînt

N. Zamfir, I. Arapu 
P. Dumitru (Ga-

Nu este mai puțin 
că sorții au decis ca 
zi să se întîlncască, 
categorii. principalii 

la titlurile

primul 
(Con-

în 
meciului 
proaspăt

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII LA LIBERE
IAȘI, 13 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Timp de 
trei zile, Sala sporturilor din 
localitate a găzduit confruntările 
finale ale campionatului republi
can de lupte libere la juniori. 
Au participat 110 juniori mici și 
129 de juniori mari. întrecerile 
au fost interesante, viu disputa
te și de un nivel tehnic accepta
bil. De remarcat faptul că, în

majoritatea lor, competitorii au 
fost apropiați ca valoare și pre
gătire tehnică.

IATA NOII 
NIORI MICI:
Goraș (Șc. sp. nr. 2 Constanța); 
52 kg — P. Gheorghe (Șc. sp. 
Steaua Buc.); 56 kg — E. Kiss 
(Mureșul Tg. Mureș); 60 kg — 
A. Țirlea (C.S. Tirgoviște); 65 kg
— T. Drăgan (Șc. sp. 2 Constan
ța) ; 70 kg — D. Opriș (Șc. sp. 
Oradea) ; 75 kg — Cs. Medgyeși 
(Șc. sp. Tg. Mureș); 84 kg — 
P. Ene (Șc. sp. Călărași); 87 kg
— D. Mușat (Șc. sp. Brăila); 
+87 kg — S. Kiss (Mureșul Tg. 
Mureș). Clasament general pe 
județe și municipii: 1. București 
32 P, 2. Mureș 29,33 p, 3. Cluj 
14 p. Pe asociații: 1. Șc. sp. 
Energia București (antrenori D. 
Trandafir și J. Călinescu)
17.5 p, 2. Șc. sp. Tg. Mureș 13 p,
3.Mureșul Tg. Mureș 12 p. JU
NIORI MARI: 48 kg — V. Rotaru 
(Șc. sp. Unirea Iași); 52 kg — 
A. Șuteu (Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca); 57 kg — D. Chiciuciu 
(C.S.M. Craiova); 62 kg — T.
Drăgus ($c. sp. Galați); 68 kg — 
L. Sandor (Șc. sp. Steaua Buc.); 
74 kg — Cs. Barkoci (Șc. sp. Tg. 
Mureș); 82 kg — M. Stanciu (Șc. 
sp. 2 C-ța) ; 90 kg — Gh. Broș- 
teanu (Șc. sp. Unirea Iași); 
100 kg — V. Curelaru (Șc. sp. 
Unirea Iași); +100 kg — A. Lan- 
ko (Șc. sp. Viitorul Cluj-Napo
ca). Clasament pe județe: 1. Bra
șov 30,5 p, 2. Iași 28 p, 3. Cluj
24.5 p. Pe asociații: L șc. sp. Vi
itorul Cluj-Napoca (antrenor G. 
Ursu) 23,5 p, 2. Steagul roșu 
Brașov 19,5 p, 3. Șc. sp. Unirea 
Iași 18 p.

Dumitru DIACONES CU
CAMPIONAT DE VITEZA 

PE CIRCUIT 
LA AUTOMOBILISM

După Timișoara, iată că 
Brăila găzduiește un concurs au
tomobilistic. Este vorba, de fapt, 
despre cea de a doua etapă a 
campionatului republican de vi
teză pe circuit care reunește la 
start pe cei mai valoroși sportivi 
membri ai unor cluburi și aso
ciații din multe județe ale țării. 
Printre ei, de astăzi dimineață, 
în orașul de pe Dunăre, se află 
pregătindu-și mașinile pentru În
trecerea de mîine : Ștefan Ian- 
covici, Eugen Ionescu Cristea, 
Cornel Căpriță, Nicolae Mihăiles- 
cu, Petre Vezeanu, Cos tin Finichi, 
Cornel iu Tiț ș.a. Azi între orele 
16 și 19 se face revizia tehnică 
după care, la ora 19, are loc șe
dința tehnică.

Concursul se desfășoară mîine 
pe un circuit (străzile Galați — 
Al. I. Cuza — Republicii) lung dp 
2 000 m. Organizatorii au stabilit 
următorul program: de la ora 8 
la 9,20 antrenamentul oficial 
(avînd darul să acomodeze aler
gătorii cu circuitul din Brăila) 
pentru toate categoriile; ora 9,30, 
începerea campionatului repu
blican.

Este interesant de menționat 
că la această etapă sînt progra
mate și concursuri pentru înce
pători.

ETAPA A 9-A A FAZEI 
FINALE LA RUGBY

Cea de-a 9-a etapă a fazei fi
nale a campionatului Diviziei A 
la rugby programează multe 
partide interesante. Astfel, la 
Iași, Politehnica va 
liderei — neînvinse 
tiției, Steaua, iar la 
meatul
Actuala campioana, 
juca, la Constanța, 
Petroșani. 
programează,_ în Capitală.

“ Grivița 
în care

CAMPIONI : ju
cat. 48 kg — St.

p.

Și

programează 
interesante. Astfel.

primi vizita 
— a compe-
Btrlad, Rui- 
pe Dinamo. 
Farul, va 
cu Știința 
grupă mai 

întîl- 
nirea R. C. Grivița Roșie — 
C.S.M. Sibiu. în care bucureș- 
tenii pornese favoriți. în turneul 
pentru locurile 9—16. „cap de 
afiș“ — jocul de la Gura Humo
rului, care opune două perfor
mere ale etapei precedente, Mi
nerul și Rapid București. în 
rest, partidele Gloria București
— Sportul studențesc (se dispută 
sîmbătă). Agronomia Cluj-Napoca
— Olimpia București și Universi-

va întîlni

. i»
Prima

EXCURSII
organizate la sfirșitul acestei săptămîni

de I. T. H. R. București

tatea Timișoara — Gloria Buzău, 
în care putem pronostica vic
torii ale formațiilor studențești.

lată cum arată clasamentul in 
turneul pentru locurile 1—8, du
pă disputarea restanței Steaua — 
Dinamo (18—3) ;
1. STEAUA 8 7 1 0 161- 28 23
2. Farul a 5 2 1 106- 57 20
3. Dinamo 8 5 0 3 97- 59 18
4. Polit. lași 9 3 3 3 46- 7-1 13
5. Știința 8 3 1 4 38- 82 15
6. Griv. Roșie 8 2 2 4 42- 69 14
7. Rulmentul 9 2 1 6 36-123 14
8. C.S.M. Sibiu 8 1 0 7 33- 67 10

CONCURS MOTOCICLIST
DE OBSTACOLE

Pe pista stadionului 
Cîmpina se va desfășura 
după amiază un concurs 
obstacole la care $i-au anunțat, 
participarea motocicliști din 
Brașov. Ploiești. Moreni. Buzău. 
Sf. Gheorghe și din alte centre.

„Cupa României** la tir 
REZULTATE MODESTE 

IN PRIMA ZI

Poiana 
azi 
de Ilie Floroiu (în frunte) promite un rezultat bun la 5 000 m in 

primul concurs al anului.

Niculescu,

astăzi la 
duminică 
9.

® 1 zi
- București
— București
- București
— București
— București 
® V/2 zile
- București
- București 
® 2 zile
— Vizitarea

CU AUTOCARUL

Poiana Brașov
Curtea de Argeș
Cheia — Săcele — Brașov lei 
Călimănești — Cozia 
Văleni — Cheia

Predeal (cazare la hotel) 
Călimănești — Cozia

lei 
lei

lei 
lei

lei 
lei

lei

99
99
99

106
81

149
146

219litoralului românesc
CU TRENUL

® 1 zi — la Predeal
® 11/2 zile la cabanele din Valea Prahovei lei 98

Pentru relații și înscrieri, vă puteți adresa filia
lelor l.T.H.R. din Bd. N. Bălcescu nr. 35, telefon 
15.74.11; Bd. Republicii nr. 4, telefon 14.72.03 și 
Bd. Republicii nr. 68, telefon 14.08.00, Cal. Grivi- 
ței nr. 140, telefon 18.02.37 (la parterul hotelului 
Dunărea). (362)

Pe doua dintre poligoanele 
cureștene, Tunari și Dinamo, au ... 
ceput ieri întrecerile de tir conți nd 
pentru „Cupa României**, competiție 
rezervata tuturor categoriilor de ju
niori și tineretului pînâ la vîrsta de 
25 de ani. fn ciuda vremii favora
bile, rezultatele primei zile n-au 
atins nici pe departe nivelul aștep
tărilor. Astfel, cifrele celor ce s-au 
situat pe primele locuri ale clasamente
lor au atins valori modeste, mai 
pușcă.................
da rd, 
pistol 
pildă, 
cerea , __  _ __ __
in timp ce juniorul Șt. Butucea, fârâ 
să strălucească nici el, s-a impus în 
aceeași probă, la categoria sa de 
vîrstă, cu 584 p. în privința întrece
rii de la pușcă, vom menționa fap
tul că de-a lungul întregului concurs, 
la~ toate categoriile de vîrsta, la 
băieți ca și la fete, nu s-a putut 
înregistra decît o singur# „sută*... 
Sigur, și muniția, care n-a fost de 
prima calitate, poate fi de vină, cum 
au opinat unii antrenori. Dar credem 
câ rezultatele foarte slabe înregis
trate își au cauzele mai ales 
munca nesatisfăcătoare depusă 
antrenamente...

In întrecerea de talere, conduce, 
după prima zi, I. Toman (Vinătorul 
Timișoara), cu 47/50 t, la juniori, și 
A. Ostor (Vinătorul Timișoara), cu 
73/75 t, la seniori.

Intr-o probă de control la 
au participat 
de pușcă 
registrat 
60 fc : 1. 
Ni cole seu 
593 p. 4. . . . ..
M. Marin 589 p.

REZULTATE : pușcă libera, 60 fc, 
tineret, masculin : 1. A. Mircea (Pe
trolul) 581 p, 2. C. Alexandru 
(Steaua) 580 p, 3. I. Mărginean 
(Medicina Cj.-Napoca) 579 p ; pușcă 
standard, juniori : 1. O. Cojocaru 
(Metalul) 580 p ; tineret, feminin : 
1. ‘ - • •“ ■ •• 
2. Ortansa Mihailescu ( 
582 p ; junioare : 1. Daniela 
(Metalul) 584 p, 2. Maria 
(C.S.M. Cj.-Napoca) 579 p 
viteză, juniori : 1. Șt. Butucea 
Brașov) 
564 p.

bu> 
în-

au 
con-

ales la 
libera, tineret, și pușca ston- 
j uni ori, 60 fc, precum și ia 
viteza, tineret. La tineret, de 
I. Cojocaru a ciștigat int re

de pistol viteza cu 576 p (!)

în 
la

care 
unii dintre trăgătorii 

din lotul olimpic s-au în- 
urmâ too rele rezultate : 

M. Teodoru 594 p, 2. R. 
593 p, 3. I. Codreonu 

I. Trâscâveanu 590 p, 5.

1. O.
tineret,

Antonina Radu (Metalul) 583 p, 
Ortansa Mihailescu (Metalul) 

Oancea 
Lakatoș 

; pistol 
(C.S.U. 

(U.T.A.)

2.

584 p, 2. V. Suc iu

Radu TIMOFTE

CAMPIONATELE 
UNIVERSITARE 
DE ATLETISM

și mîine pe stadionulAz.i
Republicii din Capitală se vor 
desfășura finalele campionate
lor universitare de atletism, 
primul concurs important al 
sezonului de pistă. Competiția 
va aduce la start atleți și atlete 
din toate centrele universitare 
ale țării, intre aceștia figurind 
sportivi fruntași, componenți ai 
loturilor republicane. Amintim 
citeva nume, care 
siguranță culoare 
prin nerformanțele De care' le 
vor obține : Ilie Floroiu, Clau- 
diu Șușelescu, Eva Zorgo, Mi-

vor da cu 
concursului

haela Loghin, Aurel 
Carol Raduly etc.

Concursul începe 
ora 15,30 și continuă 
dimineața de la ora

★
Pe stadionul Republicii 

început vineri întrecerile 
cursului republican de primă
vară la probele combinate -1- 
decatlon și pentatlon — rezer
vate seniorilor și juniorilor.

După primele cinci probe 
(100 m, lungime, greutate, 
înălțime și 400 m) în întrece
rea decatloniștilor conduce Va- 
sile Bogdan (Universitatea 
Cluj-Napoca) cu 3 785 p
— 6,78 m — 13,20 m —
— 51.9) urmat de Anton
(Farul Constanța) 3 516 
Dan Goia (Universitatea __ .
Napoca) 3 503 p. în concursul 
juniorilor pa 
află Constantin 
sp. Ploiești) cu 
6,76 m — 12,03 
52,4) urmat de ___ T_
sp. 1 Constanța) 3 301 p. ’

La pentatlon, unde proba de 
200 m a fost înlocuită cu cea 
de 800 m. au ciștigat. la seni
oare: Gabriela Ioneseu (C.A.U.) 
4 044 p (100 mg — 14,4, greu
tate — 11,42, inălțime — 1,61
m — lungime — 6,23 m, 800 m
— 2:21,8) și Elena Marinescu 
(Steaua) cu 3 600 p la junioare, 
ambele totaluri reprezentind 
recorduri stabilite.
TURNEELE INAUGURALE 
ALE „CUPEI FEDERAȚIEI** 

LA BASCHET
în Capitală și la Brașov au 

început întrecerile de baschet 
pentru „Cupa federației1', com
petiție menită să prelungească 
activitatea competițională a e- 
chipelor din Divizia A. Iată 
rezultatele și unele amănunte.

BUCUREȘTI. în sala Flo
reasca disputele au debutat în- 
tr-un anonimat supărător, in 
tribune fiind prezenți doar ju
cătorii participantelor și ofi
cialii. Referitor la meciuri, nu 
putem spune nimic deosebit în 
afara faptului că Steaua și 
I.C.E.D. au repurtat victorii 
clare, deși componenți i acestor 
formații au privit partidele ca 
pe o joacă, în care factorul sti
mulativ a fost absent. în ultima 
întîlnire. Farul, venită la Bucu
rești cu o garnitură puternică, 
dar fără... antrenor (rolul aces
tuia l-a îndeplinit jucătorul 
Pașca), a întrecut pe I.E.F.S., 
echipă aflată 
vreme 
muie care să o scoată din im
pas.

Rezultate : Steaua. — C.S.U. 
Galați 110—60 (47—25), I.C.E.D.

104—66 
77—43

SIMBAV

de

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
ora 9 : concursul republican de 
primăvarâ la decatlon și pentat
lon ; ora 15,30 : campionatele 
republicane universitare.

BASCHET. Sala Floreasca, 
la ora 9.30 : Politehnica lași
Steaua ; de la ora 16 : C.S.U. 
Galați - Farul, Politehnica lași 
- I.E.F.S., Steaua 
meciuri în cadrul 
rației".

CAIACCANOE. 
de la ora 10 : .....„
ghiularâ internațională 
namo“ - • •

FOTBAL. Teren Flacăra, 
17 : Flacăra roșie - Unirea 
color (Div. C).

POPICE. Arena Voința, de 
ora 9 : întrecerile turneului 
ternațional „Cupa Voința" 
minin și masculin).

RUGBY. Stadionul Meic.lul, 
16 : Gloria Bucuiești 
studențesc (Div. A).

TIR. Poligonul Tunari, de 
ora 9 : „Cupa României", 
curs la probele de pușca, I 
și mistreț alergător.

VOLEI. Sala Olimpia, ora 17 : 
Olimpia - Spartac Buc. (B, f).

- I.C.E.D., 
„Cupei fede-

Lacul Snagov, 
întrecere triun- 

„Cupa Di- 
(probele de 1 000 m).

(10,9 
1,91 m 
Cocor 

P și 
Cluj-

primul loc se 
Halichias (Șc. 

3 603 p (11,0 — 
m — 1,85 m — 
D. Neacșu (Șc.

de mai multă 
în căutarea unei for-

— Politehnica Iași 
(61—22), Farul — I.E.F.S. 
(35—26).

BRAȘOV. Deși în Sala 
turilor nu au fost prea

spor-
mulți

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 9 : campionatele 
publicaie universitare.

BASCHET. Sala Floreasca, 
la ora 8,30 ; Farul " 
lași, I.C.E.D. - (_____ ______
I.E.F.S. — Steaua, meciuri în ca
drul ,.Cupei federației".

FOTBAL Stadionul Republicii, 
ora 15 : Sportul studențesc - 
F.C. Constanța (Div. A) ; ora 17: 
Progresu' — Jiul (Div.

re-

de
I — Politehnica
C.S.U. Galati.

. ora 
Sportul

! la 
con- 

talere

dionul Steaua, ora 17 : Steaua
— SC Bacâu (Div. A) ; tere
nul Laromet, oro 11 : Laromet - 
Metalurgistul Cugir (Div. B) ; tere
nul Voința, ora 9 : Automatica — 
Electronica (Div. C), ora 11 : 
Voința - Șoimii Sibiu (Div. B) ; 
terenul Steaua, ora 11 : Șoimii 
Tarom - I.C.S.I.M. ; terenul 
Triumf, ora 11 : Automecanica — 
T.M.B. ; terenul Autobuzul, ora 
11 ; Autobuzul — Abatorul ; te
renul Policolor, ora 1T: I.O.R.
— Azotul Slobozia (meciuri în 
cadrul Div. C).

spectatori, turneul inaugural al 
„Cupei federației" s-a bucurat 
de succes in primul rînd prin 
faptul că echipele folosesc des
tul de mulți jucători tineri, u- 
nii chiar juniori. Este cazul lui 
Păun, Becea, loan, Antohi de 
la Dinamo București, Sabău, V. 
Banu, M. Banii de la Univer
sitatea Cluj-Napoca.

Rezultate : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea 78—55 
(43—34), Rapid — C.S.U. Bra- 

94—84 (38—30), Uni verși ta- 
Cluj-Napoca — Universita

tea Timișoara 65—71 (41—31).
(C. GRUIA, coresp.).

MiINE, ETAPA A 31-A 
DIN
DE

Mîine sînt 
rile etapei a 
viziei A de

La feminin, 
așteptate cu 
care va opune echipele Confec
ția și „U“ Timișoara (teren Stea
ua. de la ora 10.10) și cel dintre 
Progresul și „U* București (te
ren Universitatea, de la ora 17), 
în care Progresul va pune se
rioase probleme universitarelor. 
Celelalte intîlniri ale etapei :
I. E.F.S. — Constructorul Timișoa
ra (teren Tineretului, de la ora
II, 15), Rapid — " ~ ‘
(teren Giulești. 
Textila Buhuși 
Mureș și „UH
Odorhei

La masculin, 
cuprinde mai 
teresante, în 
luăm întîlnirile

DIVIZIA A 
HANDBAL
programate 1 
31-a din cadrul 
handbal.

i, două meciuri 
real interes :

întîlni-
Di-

sint 
cel

„U“ Cluj-Napoca 
de la ora 10.10), 

— Mureșul Tg. 
Iași — Voința

, programul etapei 
multe partide in- 

fruntea cărora si- 
„Poli* Timișoara 

— H.C. Minaur Baia Mare. Glo
ria Arad — „U“ București și 
„U“ Cluj-Napoca — C.S.U. Galați. 
Celelalte jocuri : Relonul Săvi-
nești — Dinamo București și Di
namo Brașov — C.S.M. Borzești. 
Iată și configurația clasamente
lor înaintea acestei etape :

FEMININ
30 23 3
30 23 2
30 19 3 
30 16 5 
30 17 2 11 401-384 36 
30 13 6 11 379-353 32 
30 12 3 15 416-440 27 
30 11 3 16 427-444 25 
30 
30
30
30

MASCULIN

„U* TIMIȘ. 
I.E.F.S.
„U- Buc.

4. Rapid Buc.
5. Confecția
6. Progresul
7. „U** Cluj-N.
8. Mureșul
9. Constr. Timiș.

10. „U“ lași
11. Voința Od.
12. Tex. Buhuși

1.
2.
3.

4 445-326 49
5 412-328 48
8 456-387 41
9 411-368 37

9 4 17 369-405 22
9 1 20 397-442 19
4 5 21 330-440 13
4 3 23 320-446 11

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. H.C. Minaur
4. Dinamo Bv.
5. Știința Bacău
6. „Pol»** Timiș.
7. Gloria Arad
8. C.S.M. Borzești
9. Relonul

10. „U- Cluj-N.
11. „U** București
12. C.S.U. Galați

CONCURS
LA RENNES

La concursul internațional de 
sărituri în ap^ de azi și mîine, 
de ia Rennes (Franța), participă 
și trei sportive românce : Geor
giana Săcăleanu. Anca Făgețean 
și Felicia Cirstea.

29 29 0 0 707-494 58
29 23 2 4 569-427 48
29 18 1 10 632-559 37
30 17 2 11 570-521 36
29 13 4 12 492-496 30
29 12 3 14 506-511 27
30 10 3 17 543-619 23
30 10 2 18 548-605 22
30 10 2 18 529-588 22
30 8 3 19 506-571 19
29 6 5 18 394-481 17
30 7 1 22 483-607 1«

DE SĂRITURI

WWWWWWVJl

HANDBAL. Terenul Steaua, ora 
10,10 : Confecția — „U" Timi
șoara : terenul Universitatea, ora 
17 ; Progresul 
terenui 
I.E.F.S

,,U“ București ; 
Tineretului, oro 11,15 : 

- Constructorul Timișoara; 
terenul Giulcști, ora 10,10 : Ra
pid - ,,U" Cluj-Napoca (me
ciuri in cadrul Div. A, feminin).

POPICE. Arena Giulești. de la 
ora 8: Rapid - Laromet (f), par- 
tioă in cadrul Div. A.

RUGBY. Stadionul Parcul Copi
lului, ora 9 • R. C. Grivita Ro
șie — C.S.M. Sibiu (Div. A).

TIR. Poligonul 
ora 9 : 
ceri la 
(trap și 
tor.

VOLEI. _ 
la ora 10 : C.P.B. 
lău. Voința — G.I.G.C.L. 
(B, f) ; sala G'uiești, de la ora 
9,30 : I.E.F.S. - Oțelul Or. Dr. 
P. Groza, Electra — Medicina Ti
mișoara (B m) ; sala Olimpia, 
ora 10 : Calculatorul — Farul 
(B, m) ; sala Progresul, ora 10 : 
Progresul — Terom lași (B, m) ; 
sala Instit. pedagogic, ora 10 • 
Universitatea — Voința M. Ciuc 
(B, f).

Tunari, de la
„Cupa României", între- 
pușcâ standard, talere 
skeet) $i mistreț alergă-

Sala Flacăra roșie, de 
------- C. S. Za- 

Brașov

5
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Săptămîna viitoare, la Cluj-Napoca,

kJ
„CUPA ROMÂNIEI» 9

IMPORTANT TURNEU INTERNAȚIONAL DE POLO
în acest an al campionatului 

european (14—21 august în 
Suedia, la Jdnkoping). echipele 
de polo care vor participa la 
prestigioasa competiție conti
nentală își verifică pregătirile 
luînd parte la turnee interna
ționale. unele de 
deosebită. O 
va avea loc 
(de joi pînă 
nul acoperit 
unde se 
Il-a a 
care au 
Ungariei 
titlurilor 
că și < 
(cîștigătoarea medaliei de bronz 
la ultima ediție a C.E., locul I 
în turneele internaționale des
fășurate recent la Barcelona și 
Hvar). Bulgariei si Greciei. Ta
ra noastră va fi reprezentată 
de prima formație, precum și 
de selecționata de tineret. Cu
plurile de antrenori A. Grin- 
țescu — Șt. Kroner (seniori) și 
C. Corcec — N. Rujinschi (ti
neret) își pregătesc în aceste

o amploare 
astfel de întrecere 
săptămîna viitoare 
duminică) în bazi- 

din Cluj-Nanoca, 
desfășura ediția a 

la
i va

„Cupei României".
i fost invitate echipele 
i (actuala deținătoare a 
■ de campioană ollmpi- 
europeană). Iugoslaviei

zile elevii în condițiile bune o- 
ferite de piscina clujeană, în- 
cercind diferite formule de for
mații și de joc.

Pe de altă parte, F. R. Nata- 
ție și C.J.E.F.S. Cluj se preo
cupă de asigurarea condițiilor 
organizatorice și tehnice, prin
tre acestea flgurînd stabilirea 
următorului program de dispu
tare a meciurilor : JOI — ORA 
17 ; România — tineret — Un
garia. ORA 18 : România — 
Bulgaria, ORA 19 : Iugoslavia
— Grecia ; VINERI — ORA
10 : România — tineret — Iugo
slavia,. ORA 11 : România — 
Ungaria, ORA 12 : Bulgaria — 
Grecia. ORA 17 : România — 
România — tineret, ORA 18 : 
Ungaria — Grecia, ORA 19 : 
Bulgaria — Iugoslavia ; S1M- 
BATA — ORA 16,45 : România
— Grecia, ORA 17.45 : Bulga
ria — România — tineret, ORA 
18.45 : Iugoslavia — Ungaria ; 
DUMINICA — ORA 10 : Româ
nia — tineret — Grecia, ORA
11 : Bulgaria — Ungaria. ORA
12 : România — Iugoslavia.

Turneul de volei nnyîiii 
din Cehoslovacia KUiYlAlll/
Selecționata masculină de vo

lei a României a realizat cea 
de a treia victorie consecutivă 
în cadrul turneului internațio
nal, care are loc în Cehoslova
cia. întîlnind. în grupa de la 
Trnava. reprezentativa Poloniei, 
deținătoare a titlului mondial și 
olimpic, echipa României a 
prestat un joc de un înalt nivel 
tehnic, demonstrînd si o exce
lentă pregătire fizică, atuuri 
care i-au permis să se detașeze 
și să obțină o victorie de pres
tigiu cu 3—1 (14, —11, 12, 3). 
Voleibaliștii noștri (care au e- 
voluat în următorul sextet: Tu-

tovan, Udișteanu, Oros, Dumă- 
noiu, Pop, P. Ionescu) vor în- 
tîlni în ultimul meci al grupei 
preliminare formația R.D. Ger
mane.

în celălalt joc al seriei : Iu
goslavia a obținut victoria în 

selecționatei secunde a 
(15, 7, —8,

fața
Cehoslovaciei cu 3—1 
6).

Iată și rezultatele 
te în cealaltă grupă 
ră : Cehoslovacia A 
ria 3—1 (6. —11. 17, 7), Cuba — 
Finlanda 3—1 (—12. 7, 4, 2). Un
garia — R.S.S. Estonă 3—2
(—10. —12, 10, 11. 7).

înregistra- 
prelimina- 
— Bulga-

După etapa Szczecin — Neubrandenburg

ECHIPA ROMÂNIEI A URCAT 
PE LOCUL VI ÎN „CURSA PĂCII

Vasile Teodor — locul 8 în etapa a V-a

✓z

„Cupa Dinamo“ la caiac-canoe

SPORTIVII ROMÂNI

C.E. DE JUDO
MUNCHEN, 13 (Agerpres). — 

în cadrul campionatelor euro
pene de judo, la „semiușoară" 
victoria a revenit francezuiui 
Yves Delvingt, care l-a învins 
în finală pe Szabo (Ungaria). 
Medaliile de bronz au fost cu
cerite de Reismann (R.D. Ger
mană) și Biedron (Suedia). 
Sportivul român Constantin Ni
colae l-a învins în recalificări 
pe belgianul Van den Brand, 
dar a pierdut la Reismann, cla- 
sîndu-se pe locul 5.

Iată clasamentele finale la 
celelalte două categorii : semi- 
mijlocie : 1. Adam Adamczyk 
(Polonia) ; 2. H.
Germană) ; 3—4. u. ituuui- 
loyan (Franța) și F. Marhenke 
(R.F. Germania);
dimir Nevzorov
M. Talaj (Polonia) ; 3—4. 
Krueger (R.D. Germană) și 
Adams (Anglia).

Heinke (R.D. 
B. Tchoul-

ușoară : Vla-
(U.R.S.S.) ;

ACUZAȚII IMAGINARE

2. 
G. 
A.

AU DOMINAT PRIMA REGATA
Vineri 

Snagov. 
din cadrul triunghiularului in
ternațional de caiac-canoe do
tate ,«cu „Cupa Dinamo". La 
startul primei reuniuni, care a 
programat probe pe distanța de 
500 m. s-au aliniat — alături de 
sportivii clubului bucureștean — 
selecționate ale cluburilor Di
namo (U.R.S.S.) și Dozsa Buda
pesta. Evoluînd bine, sportivii 
gazdă au reușit să cucerească 
victoria in 5 din cele 6 »robe 
disputate.

în prima cursă. Vasile Diba, 
invincibil și în acest concurs 
international, a condus cu au
toritate de la un cap la celălalt 
al cursei, ciștigind detașat pro
ba de caiac simplu. Rezultate :
1. Vasile Diba (Dinamo Buc.) 
1:51,05, 2. Vitali Truksin (Sel. 
Dinamo — U.R.S.S.) 1:56,06. 3. 
Sorin Matache (Dinamo Buc.) 
1:57.2. în absența lui Ivan Pat- 
zaichin (va evolua azi la C 1 
— 1000 m) lupta pentru întîie- 
tate în proba de canoe simplu 
s-a dat intre Lipat Varabiev și 
sportivul sovietic Arghimantas 
Montividas. Varabiev a condus 
pînă aproape de linia de sosi- 
re.»dar cu un 
nant Montividas 
Rezultate : 1. 
(Sel. Dinamo —
2. L. Varabiev

după-amiază. pe lacul 
au început întrecerile

finis impresip- 
obținc victoria. 
A. Montividas 

U R.S.S.) 1:59.2. 
(Dinamo Buc.)

(Dinamo Buc.)1:59,4. 3. G. Titu 
2:01.6.

Maria Cozma 
finaia de caiac 
nînd o victorie 
principalei ei _ adversare Olga 
Makarova - — ’
U.R.S.S.).
Cozma (Dinamo Buc.) 2:02,5. 2. 
Olga Makarova (Sei. Dinamo — 
U.R.S.S.) 2:04,0. 3. Valentina
Primak (Sei. Dinamo — U.R.S.S.) 
2:06,0. La caiac dublu, echipa
jul alcătuit din Mihai Zafiu — 
Nicolae Simionenco a cucerit 
primul loc într-o dispută foar
te strînsă. Rezultate : 1. Dinamo 
Buc. (M. Zafiu — N. Simio
nenco) 1:39,0 2. Dinamo Buc.
(Filipov — Sarnachi) 1:39,7, 3. 
Sel. Dinamo — U.R.S.S. (Sa- 
kalovski — Kaminski) 1:41.0.

Celelalte rezultate : canoe 
dublu — 1. Dinamo Buc. (Gh. 
Buhacioc — C. Gheba) 1:47,4, 
2. Dinamo Buc. (G. Munteanu 
— P. Marcov) 1:49,0.
Dinamo — U.R.S.S. (A. Monti
vidas — N. Antonov) 
caiac dublu (fete) — 1. Dinamo 
Buc. (Nastasia Buri — Maria 
Nichiforcv) 1:54.9, 2. Sei. Di
namo — U.R.S.S. (Olga Maka
rova — Kocetkova Liubov) 
1:55.5. 3. Dinamo Buc. (Stela 
Moldoveanu — Tatiana Vanghe
lie) 1:56,6. (V. Tf.)

s-a
simplu,
clară în fața

impus în 
obți-

(Sel. Dinamo — 
Rezultate : 1. Maria

3. Sel.

1:50.1;

NEUBRANDENBURG, 13 (prin 
telefon). După o binemeritată 
zi de pauză, cicliștii prezenți 
la cea de a 30-a ediție a 
„Cursei Păcii" au parcurs eta
pa a V-a, Szczecin-Neubran- 
denburg, de 129 km. caravana 
trecind astfel pe teritoriul R.D. 
Germane.

A fost cea mai aspră etapă 
de pînă acum, datorită pe de 
o parte vîntului puternic, care 
a bătut tot timpul din lateral, 
și pe de alta ploii, care a bi
ciuit plutonul de la un capăt 
la altul al traseului. în același 
timp, după ziua de odihnă, 
toți rutierii au reluat întrece
rea cu ambiții noi, dar și cu 
forțe proaspete. Așa se face 
că la finele acestei etape, cla
samentele au suferit modificări 
de-a dreptul spectaculoase, cele 
mai mari fiind înregistrate în 
clasamentul general pe echipe. 
Spre satisfacția noastră, prin
tre echipele care au făcut un 
salt spectaculos se numără și 
cea a României, prezentă acum 
pe locul 6, după ce în etapa 
trecută ocupa poziția a Xl-a ! 
Acest salt frumos este datorat 
evoluției excelente a lui Va- 
sile Teodor și Mircea Romaș
canu. care au reușit să se 
mențină in primul dintre cele 
8 grupuri ale plutonului, sosind 
la Neubrandenburg în același 
timp cu învingătorul etapei, so
vieticul Osokin. în acest plu
ton fruntaș s-au aflat inițial 
32 de alergători, pentru ca la 
sosire să mai fie doar 28. Ță
rile care n-au reușit să fie re
prezentate în grupul 
evadat la kilometrul 
văzut în situația de 
regrese în clasament,
de timp dintre primul și al 
doilea pluton fiind de peste 7 
minute ! în grupul secund au 
sosit și trei dintre rutierii, 
tri — Cojocarii, Nica și 
gheru.

Subliniind încă o dată 
formanța lui Vasile

(locul 8 în această etapă) și 
Romașcanu, prezentăm în în
cheiere (’ 
mentul 
(U.R.S.S.) 
ră 41,500 
(U.R.S.S.) 
slovacia) ;
22. M. Romașcanu 
același timp
37. Cojocaru 
Duigheru —

Clasament
1. U.R.S.S. 43h 10:55;‘2. R.D'.G. 
43h 20:31; 3. Polonia 43h 21:22; 
4. Cehoslovacia 43h 21:57 ; 5. 
Franța 43h 28:16; 6. ROMANIA 
43h 35:15 ; 7. Suedia 43h 38:36; 
8. Cuba 43h 42:52.

Clasament general individu
al : 1. Pikkuus (U.R.S.S.) 14h 
24:27 ; 2. Osokin (U.R.S.S.) 14h 
25:15 ; 3. Mytnik (Polonia) 14h 

Teodor se află

clasamentele : Clasa- 
etapei : 1. Osokin

i 3h 39:20 (medie ora- 
km) ; 2. Pikkuus

) ; 3. Moravec (Ceho- 
;... 8. Vasile Teodor; 

toți in 
cu învingătorul ; 

3h 46:31 ; Nica și 
același timp.
general pe echipe:

25:52. Vasile 
pe locul 25.

Sîmbătă se 
etape, dintre 
cronometru 
duminică se 
a VIII-a,

vor disputa două 
care una contra
ra Berlin), iar 

va pleca in etapa 
Berlin-Cottbus.

Hristache NAUM

TURNEE

care a
85 s-au 

a marca 
diferența

noș- 
Dul-

per-
Teodor

La Hamburg, în „optimile" 
campionatelor internaționale ale 
R.F. Germania, jucătoarea ro
mâncă Florența Mihai a între
cut-o cu 6—4, 6—1 pe tenisma- 
na franceză Florence Guedy. 
dar a pierdut cu 1—6, 3—6 la 
Katja Ebinghaus (R.F.G.). Al
te rezultate : Renata Toma
nova — Carrie Meyer 6—1, 7—5; 
Katja Ebbinghaus — Lesley 
Hunt 6—4, 3—6, 6—3 ; Regina 
Marsikova — Glynis Coles 6—1, 
6—1 ; Iris Riedl — Mary Hamm 
2—6. 6—3. 
masculin : 
6—4. 6—1 ; 
'6—3, 6—3 ;

FINALELE AU ATINS UN NIVEL FOARTE BUN
Pe (O vreme splendidă, ieri 

dimineață, pe apele Snagovu- 
lui s-a consumat ultimul aet al 
campionatelor republicane de 
canotai pe ambarcațiuni mici 
— finalele. A fost, duoă păre
rea tuturor celor prezenți. ca 
și a noastră, cea mai 
ediție a întrecerilor, 
finale confirmînd De 
cest lucru.

La feminin, proba
simplu a fost dominată, 
mod scontat, de reprezentante- ■ 
le C.N.U.. Veronica Holman și 
Mariana Catană. Prima dintre 
ele s-a impus încă de 1a 
putui cursei, obținînd în 

confortabil și 
fără a 

folosit 
la fel de fru- 
Mariana Ca

de o dirzenie

Felicia Afrăsi- 
4:11,3 ; 0. Pa- 
(Vointa Timi-

valoroasă 
cursele 

deolin a-

de schif 
în

6—0. în turneul
Vilas — Caujolle 

Mottram — Taroczy 
„—u—o , Bertolucci — Zuga- 
relli 4—6, 6—3, 6—4. Orantes — 
Johansson 6—3, 6—2.

în proba de dublu 
(turul 2) :
(Franța) - 
Doerner i 
6—0.

feminin 
Guedy, Giscafre 

— Mihai (România), 
(S.U.A.) 1—6, 6—4,

O largă campanie de presă, 
cu scopul de a solicita atenția 
opiniei publice americane, se 
desfășoară în momentul de fa
ță în favoarea a doi acuzați 
negri, condamnați cu zece ani 
în urmă, pentru împușcarea a 
trei persoane, în timpul unor 
manifestații antl-rasiale din 
statul New Jersey. Printre acu
zați se află și Roubin Carter, 
fost challenger al titlului mon
dial la categoria mijlocie, su
pranumit, pentru combativita
tea sa în ring, Uragan. El, îm
preună cu un amic al său, John 
Artisa, au fost condamnați la 
282 ani de închisoare de către 
un juriu federal. O anchetă ul
terioară a dovedit că este vor
ba de o înscenare și așa-zișii 
martori și-au retras sau și-au 
modificat ................. ~
a trebuit 
încearcă 
schimbînd 
care la primul proces 
jaful, a devenit acum 
rea. Mari demonstrații publice 
cer însă achitarea celor doi 
negri, care ispășesc de zece ani 
o pedeapsă nedreaptă.

declarațiile, 
revizuit. : 
să . salveze 

acuzarea.

Procesul 
Procurorul 

situația 
Mobilul, 
a fost 

răzbuna-

E TE S
concursului feminin, jucătoarea 
româncă Lucia .’omanov a în
vins-o în două seturi cu 7—6, 

pe vest-germana Petra6—2
Van Oyen. Rezultate din tur
neul masculin :
ța) — Guerreo (Argentina) 7—5, 
6—4; Vânt Hoff (S.U.A.) — An
drei Dîrzu (România)' 6—3, 
6—4.

Portes (Fran-

ARGENTINA - AUSTRALIA
LA BUENOS- AIRIS

dintre echipele Ar
și Australiei, contînd 

interzonală a

Meciul 
gentinei 
ca semifinală 
tradiționalei competiții interna
ționale de tenis „Cupa Davis", 
se va disputa la Buenos Aires, 
între 16-și. 18 septembrie. Din 
formația argentiniană pentru 
această întîlnire fac parte 
Guillermo Vilas, Ricardo Cino, 
Fernando della Fontana și Elio 
Alvarez.

★
în aceste zile, la Roma 

desfășoară un turneu pentru 
juniori dotat cu trofeul „Dia- 
dora“. în optimile de finală ale

se

cursa de la cap la cap- Ei me
rită felicitări nu numai pentru 
maniera categorică în care s-au 
impus, dar si pentru alura ex
trem de agresivă pe care au 
imprimat-o cursei. Pe locurile 
următoare : 2. I. Popa — Gh. 
Cliihaia (Dinamo) 7:18,5 ; 3 
G. Bularda — P. Ceapura (Di
namo) 7:20.5 ;
A. Kapornyai 
6. N. Simion — E. Gali 
mo) 7:29,2 !

Ultima finală, cea de 
simplu masculin, 
epilog la fel 
După ce. la 
vistul Sever 
cu un avans 
intrarea pe ultimii 500 m. Ni
colae Popa de la Steaua a ata
cat outernic și a preluat con
ducerea lăsînd impresia că va 
cîstiga. Cu eforturi extraordi
nare. însă, dinamovistul ridică 
din nou cadența. îsi scurtează 
loviturile si trece Drimul linia 

sosire în 8:06. : 2. N. Popa 
Gh. Mandiuc (Dina- 

8:14,2 ; 4. M. Roman (S'ea- 
V. Toma (Dina-

TELEX • TELEX • TELEX

mo) 4:10,2 : 5.
Joaia (Ceahlăul) 
raschiva Mariș 
șoara) 4:12.

La 2 f.c. victoria a revenit 
lejer echipajului 
Maricna Predescu 
Petcu 
disputa pentru celelalte locuri 
de De podium, poziția secundă 
revenind „stelistelor*  
vram — 
(3:57,5). iar 
studentelor 
trica Cretu 
stantinescu 
depășit în 
prea si Maria Stroian (Dina
mo). clasate pe locul IV 
3:59), 
aflau De poziția a Ii-a ! Locu
rile 5 și 6 : M. Roman — L. 
Mihalache (C.NU.) — 4:01,
respectiv O. Bălăci — P. Sa- 
calov (Dinamo) — 4:03.

Finala de 2 f.c. masculin a 
fost splendidă, lupta pentru în- 
tîi.etate dîndu-se între trei 
dintre cele patru echipaje de 
la Dinamo, calificat? în aceas
tă ultimă fază.
oarecum
Albes si Dumitru Grumezescu 
(7:16,5).

dinamovist
Florica

(3:53 2). Aprigă a fost BASCHET • Reprezentativa 
masculină de tineret a U.R.S.S. 
a dispus la Albuquerque (S.U.A.) 
de o selecționată locală cu 84—80 
(44—36). • In turneul masculin
de la Kosice: Cuba — Iugosla
via 94—80: selecționata de tine
ret a Cehoslovaciei — R.S.S. 
Ucraineană 100—83.

BOX • La New York, meciul 
de cat. grea dintre Ken Norton 
și Douane Bobbick s-a încheiat 
prin k.o., după 58 sec., în favoa
rea primului. Ken Norton poate 
fi considerat ca viitor șalanger 
al lui Cassius Clay, deținător al 
titlului mondial profesionist, de
oarece George Foreman se pare 
că a abandonat activitatea pugi- 
Ustică.

FOTBAL • In meci de veri
ficare, reprezentativa Bulgariei a 
dispus la Sofia de echipa 
slavă Radniciki Niș' cu 
(2—0).

SCRIMA • Concursul de sabie 
dotată cu trofeul „Marzl" s-a în
cheiat la Triest cu victoria echi
pei U.R.S.S., care a învins în fi
nală, cu 9—6, Italia.

ȘAH a După 7 pa/tide, în me
ciul pentru titlul mondial (sfer-

turi de finală) dintre Elena Fa- 
talibekova șl Valentina Koziov- 
skaia scorul este favorabil cu 
5—2 Elenei Fatalibekova. Partida 
a 7-a s-a terminat remiză. La 
Tbilisi, a 9-a partidă dintre Maia 
Ciburdanidze și Nana Aleksan- 
dria a fost crștigatâ de Ma a 
Ciburdanidze, care conduce cu
5— 4. întîlnirea dintre Elena Ai- 
mîlovskala (U.R.S.S.) și Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria) a continuat 
la Sofia cu partida a 3-a înche
iată remiză. Elena Ahmllov-’tnia 
conduce cu 2—1. • In penultima 
rundă a turneului de la V.’bas 
(Iugoslavia): Matulovici — Gove- 
darița 1—0; Sax-Rajkovici 1—0; 
Uhlmann — Barle 1—0: Rlbly — 
Smejkal remiză ; Radulov — An
dersson remiză ; Sahovici — Gli- 
gorici remiză. Lider al clasamen
tului se menține Uhlmann 
(R.D.G.) cu 7*/ 2 p. urmat de Ri- 
bly și Sax — cîte 6’/2 p.

TENIS e In sferturile de finală 
ale turneului final W.C.T. de la 
Dallas (Texas): Stockton —
Drysdale 7—5, 6—7, 7—6, 6—2; 
Gerulaitis — Fibak 1—6, 3—6,
6— 0, 6—2, 6—3. In semifinale, 
Stockton îl va întîlnl pe Gerula
itis, iar Connors pe Dlbbs.

4. P. Zagoni 
(Steaua) 7:33,8 :

(Dina-
Elena A- 

Angelica Chertic 
medaliile de bronz 
de la C.N.U.. Pe- 

— Carmen Con- 
(3:58). care le-au 
finis oe Elena O-

schif 
a avut un 

de surprinzător. 
1 000 m. dinamo- 
Șucan conducea 
considerabil. ia

înce- 
final 

u-n 
lăsa 

toate

un avans 
timp foarte bun. 
impresia că 
resursele. Cuvinte 
moașe si despre 
tană, t> schiflstă 
Si O ambiție exemplare. Locul 
III a revenit, surprinzător ti
nerei reprezentante a clubului 
Steaua. Maria Andone. 
demn dc subliniat, 
cest sport de numai 
a progresat foarte 
clasamentul finalei : _ 
3i59; 2. Catană 4:03; 3.
4:07 1 • 4. Aneta Marin (Dina-

si-a

care, 
practică a- 
un an. dar 
mult. Iată
1. Holman 

Andone

(în
după ce la 500 m se

Au cîș‘igat,
surprinzător. Victor

de
8 06.4 ■ 3. 
mo) 
ua) 
mo)

după ce au controlat

8:15.2 ; 5.
-8:22.

Horia ALEXANDRESCU

iugo-
5—1
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