
IN I RE 5 §1 7 IUNIE LA BUCUREȘTI

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE 

A SPORTULUI UNIVERSITAR 
între 5 și 7 iunie va avea loc In București ședința Co

mitetului Executiv al Federației Internaționale a Sportului 
Universitar. La lucrări vor fi prezenți reprezentanții tuturor 
statelor afiliate.

Cu acest prilej se vor discuta temele pentru ordinea 
de zi a Adunării Generale ce se va ține în septembrie 
la Madrid, precum și problemele organizatorice legate 
de Universiada de iarnă din 1972, care se va desfășura 
in martie la Lake Placid (S.U.A.).Nr- 1274 t6708) 4 PAGINI 30 BAN! Sîmbâtâ^9~mai 1971

In „Turneul țărilor socialiste'7 ia scrimă
I

CAMPIOANELE MONDIALE GOROHOVA Șl M0NFFY 
ÎNTRECUTE DE LUDMILA RUSAK (U.R.S.S.)

I Un nou succes românesc la C.E. 3e po^ice-janiori

ILDICO JIJIC - MEDALIE UE AUR

Ileana Drtmbă (sttnga) tn asaltul cu floretista eovietică Lud
mila Rusak.

Foto ! Vasile BAGEACCOMPLIMENT
Aluzia noastră la fas

tul cerut unei importante 
manifestații sportive pro
babil că a fost prea dis
cretă. de vreme ce federa
ția nu pare să se fi sen
sibilizat nici măcar la în
demnul de a-și distinge 
reprezentanții naționali 
cu ecusoane sau brasarde 
tricolore.

Aluzia noastră s-ar pu
tea să fi fost, dimpotrivă, 
prea evidentă, de vreme 
ce unii au supraestimat 
invitația la spectacolul 
de gală ; spadasinul Sze- 
pesi s-a crezut spectator 
la derbyul de la Long- 
champ, venind intr-o sală 
de sport cu buldogul în 
lesă, liber să latre la 
fiecare asalt al Ilenei 
Drimbă.

în afară dc aceste mici 
Înțepături din poanta 
boantă a floretei, îngă- 
duiți-ne o pălărie scoasă 
in chip de compliment 
pentru frumusețea bătă
liei feminine de ieri. De 
la veterana Gorohova, 
ornată cu toate medalii
le posibile ca un viteaz 
general de armată, pînă 
la foarte tinerele și sfi
oasele blonde din R.D.G. 
sau brune (de-a binelea) 
din Cuba, floarea scri
mei feminine (cu oare- 
cari excepții) s-a întîlnit 
pe planșele sălii Floreas- 
ca. Selecția română s-a 
potrivit acestui registru 
larg, de la Maria Vicol 
pină la eleva Maria Os- 
tafi, rulînd un contingent 
larg, cu virtuți și velei
tăți. singurul din care se 
poate plămădi o echipă 
bună, echilibrată, punind 
în balanță și experiență 
si indiferenta ingenuității 
si dirzenia ambiției, (vib)

Dintre cele 18 floretiste re- 
prezentînd țara noastră, nu
mai una, Maria Vicol, a avut 
satisfacția de a ajunge în tur-

Trimisul nostru special, RADU VOIA, transmite:

Soare printre nori, la Roland Garros...
• Ilie Năstase continuă singur lupta in proba de simplu și In Marele Premiu .

PARIS, 28 (prin telefon). —
Primele impresii ce le-am 

putut culege pășind pragul 
bătrînului stadion Roland 
Garros, unul din marile sanc
tuare ale tenisului, nu poartă 
lumina veselă a zilelor de 
mai. Deasupra terenurilor 
brune și & vechilor tribune 
cenușii soarele stă ascuns 
dincolo de nori și nici imen
sul tablou verde cernit cu re-

Reuniunea ciclistă 
de pe velodrom a fost 

contramandată
Reuniunea ciclistă inter

națională dotată cu „Cupa 
F.R.C.11 — programată ieri 
după-amiază pe velodromul 
Dinamo, — a fost contra
mandată din cauza timpului 
nefavorabil, întrecerile ur- 
rnînd să se desfășoare astăzi, 
cu începere de la ora 16, și 
duminică, de la ora 10. 

ffii H II MW WIOAIi»Ml U MMUMMM:

STEAUA SAU DINAMO BUCUREȘTI?
Astăzi, pe terenul Dinamo partida decisiva!

neul final... Principala noastră 
concurentă, Ileana Drimbă, a 
rămas în sferturi, în urma 
unei erorî a «esretarulul de 

zultate, care te întîmpină la 
intrare, parcă n-ar avea da
rul să-ți bucure privirea. 
După patru zile de întreperi, 
de pe linii și coloane au dis
părut aproape toate numele 
românești. Numai unul re-

Conferința de presă a F.R. Tir
Ieri, la complexul sportiv 

de la poligonul Tunari, Fe
derația română de tir a or
ganizat o conferință de pre
să. Cu acest prilej, secreta
rul general al federației, 
prof. G. Barani, a prezentat 
o serie de date privitoare la 
campionatele internaționale 
ale României și Marele Pre
miu Carpați, competiții 
care vor avea loc între 6 și 
9 iunie. Printre altele, s-a 
arătat că pe lingă numeroa- 

planșă (of, cam multe slăbi
ciuni la acest capitol de-a lun
gul întregului concurs I), Su- 
z.ana Ardeleanu, campioana 
țării și în acest an, a pierdut 
calificarea, la tușe, tn favoa
rea trăgătoarei sovietice Cir- 
kova, Ana Pascu n-a reușit 
decît o victorie în semifinale, 
iar Olga Szabo, bolnavă, a ve
nit la „Floreasca" în calitate 
de spectatoare. Despre cele
lalte floretiste ale țării noas
tre, pe scurt, în filmul pro
bei...

Optimile nc-au dat nădejdi 
într-o comportare frumoasă a 
româncelor. Vicol, Pascu, Ar
deleanu s-au aflat printre ce
le mai eficace trăgătoare (cu 
cîte 4 victorii), urmate de 
Drimbă, Alexandrov, Moroșan, 
Szalay și Stahl cu cîte 3 victo
rii. Dintre floretistele oaspe 
s-au impus cubaneza Tak Fang 
și sovietica Ivanova cu «Ite 
5 viotoriî. Reputata Gorohova 
a trecut relativ greu, eu 3 vle- 
torii.

în „sferturi", trierea a «on- 
tinuat. Este de notat compor
tarea bună, ți de data aceasta, 
a Măriei Vicol și Anei Pascu, 
ambele cu «îte 4 victorii. Suza- 
na Ardeleanu se va califica și

Tiberiu STAMA
Sebastian BONIFACIU

(Continuare tn pag. a 4-a) 

zistă și el ne dă, totuși, curaj 
și speranțe : Ilie Năstase, cap 
de serie cu numărul 3 în pro
ba de simplu. (Inițial, au fost

(Continuare tn pag. a 4-a)

sele loturi străine de spor
tivi, vor mai sosi și diferite 
personalități din cadrul or
ganelor de conducere ale ti
rului internațional, în frunte 
cu dl. K. Hasler, președintele 
U.I.T. S-a subliniat și faptul 
că în cazul realizării, la 
Tunari, a unor rezultate su
perioare recordurilor con 
tinentale și mondiale, aces
tea vor putea fi omologate 
ca atare.

în continuare, s-a disputat 
un concurs pentru ziariști la 
proba de mini-mistreț aler
gător (armă ca aer compri
mat, distanță 5 m, 5 focuri, 
punctaj maxim i 25 de punc
te). Rezultate i 1. C. Comar- 
nischi (Sportul) 15 p, 2. I. 
Hoabăn (Sport și Tehnică) 
9 p, 3. H. Franck (Neuer 
Weg) 6 p, 4—6. M. Calbert 
(Satul socialist), Gh. Ștefă- 
nescu (revista „Sport"), M. 
Trancă (Sportul) cîte 4 p.

GALATI, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Azi (n.r. vineri) campiona
tele europene, care se des
fășoară în orașul dunărean, 
ne-au adus o nouă satisfac
ție. Jucătoarea noastră, II- 
dico Jijic a repurtat o fru
moasă victorie cîștigînd me
dalia de aur a competiției 
continentale. Este cea de a 
doua victorie românească la 
această ediție a C.E. de po
pice — juniori (tineri pînă 
la 23 de ani).

Dar, să vă prezentăm un 
„scurt-metraj“ al acestei 
palpitante finale, care a în
ceput dimineață la ora 8 
și s-a încheiat după-amiază.

DINAMO -DIN NOU CAMPIOANĂ
Pf [CUPE IA GIMNASTICĂ

Dan Gr ecu (Dinamo I), tn plin efort la

Amenajată ad-hoc pentru 
gimnastică, sala Dinamo a 
găzduit ieri dimineață finala 
campionatului național pen
tru echipele masculine, între
cerea reunind șapte formații: 
Dinamo I, Dinamo II, Steaua, 
I.E.F.S., Liceul 4 Timișoara, 
Selecționata jud. Cluj, Liceul 
nr. 2 „Start" Tg. Mureș. Din 
păcate, la atît se reduce forța 
gimnasticii noastre masculine, 
alte centre cu tradiție nereu
șind să adune nici măcar o

România - Bulgaria la gimnastică juniori
Azi, de la ora 17, In sala 

Dinamo din Capitală este pro
gramată întîlnirea internaționa
lă de gimnastică dintre echi
pele de juniori ale României și 
Bulgariei. Formația noastră ur
mează a fi definitivată azi di

Cele 14 finaliste au intrat 
pe piste în ordinea inversă 
a clasamentului din preli
minarii (menționăm că re
zultatele din preliminarii se 
adunau cu cele din finale). 
Deci, prima șansă aveau ju
cătoarele mai bine clasate 
cu o zi înainte. Pînă la ju- 
cătoarea maghiară Margit 
Borgan, nu se întrezărea 
nici o eîștigătoare. Borgan, 
deși a evoluat slab la califi
cări (391 p. d.), a realizat a- 
cum un valoros 413 p. d. și,

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

echipă cu care să abordeze 
finala campionatului național.

Am fi trecut, poate, peste 
numărul redus de formații 
prezente la cea mai impor
tantă competiție internă a 
gimnasticii, dacă echipele 
participante ar fi dovedit o 
valoare ridicată, execuții de 
înaltă măiestrie, sportivi de 
talent ce bat la porțile con
sacrării. Dar, nici așa ceva 
n-am văzut ieri. Este adevă
rat, două garnituri au evo- 

mineață din următorul lot: 
Nîcolae Oprescu, Gabriel Po
pescu, Andrei Isîai, Lîviu Mo- 
rovan, Liviu Muraru, Zoltan 
Demeter, Mihai Borș, Constan
tin Vîzireanu.

bară fixă.
Foto: Dragoș NEAGU

luat bine, exercițiile și punc
tajele lor se situează la ni
velul internațional, dar ce ng 
facem că ele — cel puțin în 
actuala etapă — sînt singu
rele pe care se poate conta 
în eforturile ce se fac pen
tru reafirmarea gimnasticii 
noastre masculine. Le-am nu
mit pe Dinamo I și Steaua. 
Antrenorii Mircea Bădulescu 
și Gheorghe Condovici au 
contat pe o primă echipă bu
nă (fericită îmbinare între 
maturitate, experiență, ruti - 
nă de concurs, și elan, tine
rețe, dorință de afirmare) cu 
care au abordat lupta pentru 
titlu. Fără a diminua cu ni
mic din meritele învigători- 
lor, trebuie să arătăm, însă, 
că principala adversară a di-

Constantin MACOVEI

(Bontinuara tn pat. « 9-aj

La ora cind scriem aceste 
rinduri cele două vechi rivale 
in lupta pentru supremația 
din handbalul nostru masculin 
—Steaua Si Dinamo București 
— și-au încheiat pregătirile și 
așteaptă obișnuitul „aide-me
moire” al ședințelor premer
gătoare unor Importante con

fruntări. in care se fac rea
mintite jucătorilor îndatoririle 
tehnice și tactice și în care se 
fac ultimele retușuri la sche
mele tactice dinainte studiate. 
Nu-i greu de bănuit că aceste 
ultime ore sînt trăite cu in
tensitate de jucătorii celor 
două formații, ambele. anga-

jate In lupta pentru titlu si 
pe care ele o domină cu au
toritate de ani și ani.

Ceea ce amplifică conside
rabil interesul pentru acest 
meci este faptul că acum el 
nu mai reprezintă doar un 
spectacol în sine, un rendez-

Pînă la inaugurarea campionatelor 
europene de box

Ciruia, principalul atu ofensiv al echipei Steaua, a jucat acci
dentat- în. meciul cu „U" București din care vă prezentăm 
această imagine. Vei fi el azj „vioara intri" a. echipei sale ?

Foto : Th. MACARSCHI

Meclul începe la ora 17,45 
(teren Dinamo) șl va tl 
condus de Vladimir Cojo
carii și Tordaehe Mihăi- 
lescu — ambii din Craiova 

; STEAUA (echipament 
roșu — albastru) : DincS, 
Muntean u (portari), Gruia, 
Birtolom, Stock), Gațu, 
Speck. Marinescu. Cristian, 
Popescu, lacob, Goran, 
Coasă.

DINAMO (echipament alb 
complet): Penu, Keil (por
tari). Samungi, r.Z~’"-----
Nica, Tăcu, Bota, 
Dan Marin. Dinea, 
Filipescu, Moțoc, 
Smerea.

Celelalte două 
din campionat s-au

Moldovan,
Papp, 

Coman, 
Preotu,

meduii
__  ___ „____ _ . J ter
minat. la egalitate : 5—5 și
12—12 I

vous cu celebritățile handba
lului nostru masculin, dintot- 
deauna agreabil și atrăgător. 
De această dată, acolo, în pe
rimetrul de zgură roșie de pe 
centralul de la Dinamo, se a- 
flă în joc titlul național, care

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-ol

In pregătirea selecționaților

Eliberați de emoțiile tam- 
pionatelor naționale și de 
eele ale selecției, cei 11 

pugiliști români care vor lua 
startul la campionatele euro
pene de la Madrid, își desă- 
vîrșesa pregătirea, alături de 
antrenorii lor, la Snagov.

Timp de două zile, am ur
mărit antrenamentele selecțio
naților, am consultat planurile 
lor de pregătire, în dorința de 
a cunoaște cum se realizează 
individualizarea antrenamente
lor, care este stadiul prepara- 
tivelor. Faptul că ziua începe
rii întrecerilor se apropie, este 
ușor de remarcat. Dacă, înain
te de faza de zonă a campio
natelor naționale, în rîndurile 
selecționabililor se instalase o 
anumită plictiseală, datorată u- 
nei lung; perioade de pregătire

comună, in aceste 
sfera în lot este 
bună. Seriozitate, 
pentru perfecționarea tehnicii, 
efort suplimentar (deseori, an
trenorii sau medicul lotului 
sînt obligați să intervină pen
tru a preveni apariția simpto- 
melor de supraantrenament) — 
iată cîteva dintre impresiile ge
nerale de la lotul național.

Conducerea ultimelor prepa
rative a fost încredințată uno
ra dintre cei maj buni antre
nori români : Ion Popa, Con
stantin Dumitrescu, Ion Chi- 
riic și Teodor Nioulescu. Pen
tru respectarea principiului 
eontinuității în pregătire, bo
xerii au fost repartizați (pe cit

zile, atmo- 
deosebit de 

preocupare

nou în căutarea medaliei de campion european

acest taur...Cujov :
Să mă

— Nu cred eu ca 
lase fără... aur I

posibil)
dirijează antrenamentele și

antrenorilor care
Desen și distih de1 Al. Clenciu

le
, _ __ __  , la

cluburi. De pildă, C. Dumitres
cu îi are în grijă pe dinamo- 
viștii Antoniu Vasile, Calistrat 
Cuțov, Ion Gyărffy și Ion 
Alexe, iar I. Chiriao pe pugi
liști i de la Steaua : Constantin 
Gruiescu, Aurel Dumitrescu și 
Alee Năstac. Ion Popa eoordo- 
nează antrenamentele întregu
lui lot și se ooupă direct de 
pregătirea boxerilor Aurel Mi
hai,

Monea. T. Nieuleseu «ontinuS 
preparativele elevului său Ga
briel PometGu.

In asemenea condiții, 4 an- 
Irenori pregătind un număr d« 
11 boxeri, este firese ea indi
vidualizarea procesului de an
trenament să se realizeze la

Mihai TRANCA

Victor Zilberman și Ion (Continuare în paf. • t-a)

V. Stănescu și C. Drăgușîn vor urinări 
pe fotbaliștii danezi la Copenhaga- v

Antrenorii lotului nostru 
olimpic, Valentin Stănescu șt 
Cornel Drăgușîn, se vor afla 
miercuri 9 iunie la Copen
haga, pentru a urmări me
ciul Danemarca — Scoția, 
care se va desfășura în pre-

liminariile campionatului eu
ropean. Firește, tehnicienii 
români își vor îndrepta aten
ția. în principal, asupra fot
baliștilor danezi, adversari ai 
olimpicilor noștri in califică
rile pentru Mttnchen.

la 
E. 

sportivă a celor

pînă 
a C.

Au mai rămas două săptămini 
gongul inaugural al ediției 1971 
de box. Dar forma 
ce vor reprezenta România la aceasta 
mare competiție nu este încă optimă. Deși, 
cu mici excepții, selecționații au urmat 
același program de pregătire, ei nu ma
nifestă capacități similare de efort. Tn 
timp ce unii promit a atinge forma maxi
mă peste cîteva zile, alții sînt departe de 
acest obiectiv, Aurel Dumitrescu, de pilda, 
se prezintă astfel incit se ridică legitim 
întrebarea dacă, în ecește condiții, mai

esle oportună participarea (ui la compe
tiția continentală, unde ar avea de apărat 
titlul de campion.

Mai sînt totuși destule zile pînă la 11 
iunie. Bineînțeles, în acest interval de timp, 
minuni nu se pot face, dar cu eforturile 
unite ale tuturor factorilor (boxeri, antre
nori, medic, federație) se pot realiza mici 
retușuri în pregătirea boxerilor noștri frun
tași, astfel ca, la Madrid, prestigiul pugi- 
lismului românesc să fie apărat așa cum 
se cuvine.
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UN SPRIJIN 
DE MARE

tnscrisă ca o permanen
ță, între multiple alte sar
cini de răspundere, preo
cuparea susținută a orga
nelor județene, municipale 
și orășenești de partid 
pentru rezolvarea proble
melor de fond ale activi
tății sportive locale se ex
primă tot mai mult, cu 
eficiență crescută, în avin- 
tul și dezvoltarea generală 
pe care educația fizică și 
sportul le-au înregistrat 
mai ales în ultima vreme.

Ne amintim, îndeosebi, 
sprijinul prețios pe care 
mișcarea sportivă l-a pri
mit, nu de mult, cu pri
lejul Conferințelor CJEFS, 
onorate de prezența și 
participarea activă a unui 
mare număr de primi- 
secretari ai Comitetelor 
județene ale P.C.R., pre
cum și a altor activiști 
de partid cu importante 
responsabilități pe plan 
județean, municipal și o- 
rășenesc.

După aceste ample dez
bateri, eforturile organelor 
de specialitate, ca și ale 
factorilor cu atribuții în 
domeniul educației fizice 
și sportului s-au bucurat, 
în continuare, de sprijinul, 
multilateral al comitetelor 
de partid din toate 
țele țării, multe din 
rîrile adoptate la 
ferințele C.J.E.F.S. 
astfel îndeplinite la 
și — prin aceasta —
tribuind la reale progrese 
atît în sportul de masă 
cît și în activitatea de 
performanță.

Dintre numeroasele ac
țiuni de sprijinire directă 
a sportului consemnăm 
excelenta inițiativă a co
mitetului 
partid din 
a .dezbate 
de resort 
îmbeinătățire a bazei ma
teriale, încheiată cu ela
borarea unor măsuri prac
tice pentru amenajarea a 
n terenuri 
în școli și 
asociațiile 
oraș. lAe un 
lor exl\rem 
a beneficiat 
Sudeava^ 
Olt. etc.

Recent- —

RĂSPLATA MUNCHCurse de coastâ dificile
și două posturi „spion*4 In Raliul ClujuluiSPORTULUI - 

PERMANENT, 
EFICIENTĂ 
sport — tn cadrul mai 
multor comitete județene 
de partid au început ana
lize profunde, de mare efi
ciență, în diferite direcții 
— specifice — ale activi
tății sportive, tn județul 
Sălaj au fost dezbătute — 
la nivelul amintit — sar
cinile din domeniul turis
mului, luîndu-se, firește, 
măsurile corespunzătoare. 
Aceeași temă a fost în
scrisă și pe lista acțiuni
lor întreprinse de comi
tetul județean Harghita 
al P.Q.R. tn zilele urmă
toare, comitetele județe
ne de partid Dolj și 
Neamț vor analiza sta
diul de îndeplinire a ho- 
tăririlor Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și 
a prevederilor cuprinse în 
Legea Sportului, iar Comi
tetul județean de partid 
Argeș va lua în discuție 
situația existentă și pers
pectivele de dezvoltare a 
bazei materiale a mișcării 
sportive din acest județ, 

lată, in fiecare din 
exemplele amintinte, ma
nifestată consecvent preo
cuparea pentru sprijinirea 
concretă, nemijlocită, a 
sportului județean, veriga 
cea mai importantă a miș
cării de educație fizică și 
sport din țara noastră. 
Dezbaterea, la nivelul or
ganelor județene, munici
pale și orășenești de par
tid, a diferitelor aspecte 
ale activității sportive a 
devenit, de altfel, o prac
tică obișnuită și tocmai 
aceasta creează certitudi
nea că sarcinile de răs
pundere încredințate de 
partid, mișcării sportive 
vor fi mai bine înde
plinite, la nivelul crescut 
al cerințelor actuale.

Este de datoria tuturor 
organelor sportive din ju
dețe, a tuturor factorilor 
locali cu atribuții în do
meniul. educației fizice și 
sportului să folosească la 
maximum acest sprijin 
prețios, să-i răspundă prin 
noi eforturi îndreptate 
spre realizarea măsurilor 
elaborate cu aceste prile
juri. a obiectivelor care 
conturează — tn multiple 
planuri — dezvoltarea de 
mîine a sportului jude
țean.

Dan GĂRLEȘTEANU

Glujul, eentru de nădejde al 
sportului nostru automobilist’.», 
va «unoaște astă seară ți mai 
ales mîine dimineață, agitația 
speaifică ocazionată da plecări
le ți sosirile în raliu. Pe pla
toul din fața Sălii «porturilor, 
la ora 19,01, se va da startul 
primului echipaj, iar la Inter
vale de un minut vor pleca în 
cursă și ceilalți participant! la 
„Raliul Clujului", al 5-lea ți 
ultimul raliu județean eare 
permite calificarea alergători
lor pentru „Raliul României". 
14 ore mal tîrzlu (mai precis 
duminică, tnceptnd de la ora 
9,17) echipajele eare vor reuși 
să depășească toate dificultăți
le unui traseu de 844 km (din 
care majoritatea vor fi par
curși la lumina farurilor) vor 
trece — tot în fața Sălii spor
turilor — linia de sosire. Peste 
două ore, „Raliul Clujului" va 
lua' sfîrșit prin disputarea ul- 
tirnei probe speciale, un sla
lom. “ "
partea 
liului, 
promite să pună probleme deo
sebite concurenților, se va des
fășura departe de Cluj, pe tra
seul care va urca peste o serie 
de culmi muntoase. Amintim 
dintre ele pasul Tihuța (1227 m 
altitudine) și pasul Prislop 
(1413 m) printre cele mai înal
te din țară. Dar iată care este 
traseul complet: Cluj — Dej —

Bistrița — Paiul Tihuța — Va- 
tra Dornel — lacobsnl — Clr- 
libaba -— Pasul Prislop — 
Berșa ■— Vlșeu — Sighetul Mar- 
mațiel — Pasul Gulii — Baia 
Mare — Satu Mațe — Cărei 
— Oradea — Pasul Piatra Cra
iului — Clucea — Crasna — 
Zalău — Cluj. Menționăm că 
alergătorii au efectuat alte 
cinoi probe speciale, eonstînd 
din curse de viteză in coastă. 
Ele se vor disputa la Tihuța, 
Prislop, Gutii, Piatra Craiului 
ți Mezeț. Merită să fie subli-

niat ?! faptul că organizatorii 
clujeni au introdus ți o etapă 
cu o medie ridicată (75 km/h). 
Pentru ca piloții să nu depă
șească viteza maximă legală 
(60 km în localități ți 100 km 
în afara lor) pe parcursul aces
te! etape vor exista două pos
turi „spion", menite să depiste
ze pe cel ce nu vor respecta 
regulile de circulație. Este o 
inițiativă pe car» o dorim 
eficace.

Nujo DEMIAN

MOTOCROSIȘTII SE ÎNTREC LA Tg. JIU, 
LA PITEȘTIIAR VITEZIȘTII

Dacă aceasta 
spectaculară 
cea dificilă,

este 
a ra- 

care
• MotocroslștU înscriși în cam

pionatul național se vor întrece 
duminică Ia Tg. .Tiu în cea de 
a patra etapă, întrecere care 
marchează încheierea primei Ju
mătăți a competiției. Pe traseul 
de pe malul Jiului se vor con
frunta. In lupta pentru un loc 
mal bun în clasament, Cr. Dovids 
(Metalul), O. Stephani (St. roșu 
Brașov) și Paul Flllpescu din 
localitate, la cl. 500 cmc : St. Chi- 
țu, M. Banu (ambii de la Poia
na Cîmpina), A. Ionescu (Meta
lul) șl A. Krisbay (St. r. Bv.)

1a 450 cmc ; Gh. Voi eu, I. Barta 
(St. r. Bv.), Gh. Banu, I. Paras
chiv (Met.) și Gh. Barbu (Loc. 
Pt.) la 400 cmc juniori ți Gh. 
Oprea (St. r. Bv.), M. Chlrea 
(Met.) și D. Surdolu (I.T.A. Tg. 
Jiu) la clasa națională a moto
retelor Mobra.

jude- 
hotă- 
Con- 
fiind 
timp
COtl-

* în concursul complet

• Specialiștii vitezei, pe circuit 
și-au dat Inttlnire la Pitești unde 
se vor desfășura întrecerile etapei 
a doua a campionatului national. 
Numărul mare de partictpanțl la 
fiecare clasă, traseul bine ales 
in centrul orașului șl prezența la 
start a unor nume cu rezonanță 
(Gh. Ion. Al. Tonescu-Cristea, Tr. 
Macarie. T. Popa, FI. Ștefan, V. 
Szabo, frații I. șl Șt. Csorbasl, I. 
șl P. Pascotă, W. Hlrsclivogel, FI. 
Bejan) vor da un plus de atrac- 
tlvltate curselor. Programul cu
prinde alergări la clasele 70, 125, 
175, 250, 350, soo cmc fi ataș.

Nu va trebui să surprindă 
pe nimeni dacă, peste puțin 
timp, vom auzi vorbindu-se 
despre existența unui ansam
blu de gimnastică modernă la 
Combinatul de confecții și 
tricotaje București. Fiind un 
sport rezervat în exclusivitate 
tinerelor^ gimnastica moder
nă și-a găsit un admirabil loc 
de practicare. Destindere și, 
în același timp, mișcare, exer
cițiile atît de multiple șt va
riate ale acestui capitol al 
sportului grației și-au cîștlgat 
repede adepte printre cîteva 
sute de muncitoare ale marii 
întreprinderi a Capitalei.

Totul a început în toamna 
anului trecut. Liliana Con- 
stantinescu studentă In anul 
IV la I.E.F.S. (specializarea 
gimnastică modernă), șl-a 
ales, ca temă pentru exa
menul de diplomă, „Gimnas
tica modernă aplicată la spor
tul de masă". Firește, pe 
marginea acestui subiect se 
putea teoretiza pe multe zeci 
de pagini. Dar Liliana Con- 
stantinescu a preferat să 
meargă pe o altă cale, mal 
puțin umblată: aceea a de
monstrației practice. Ideea 
excelentă a viitoarei profe
soare s-a materializat în mo
mentul cînd s-a prezentat la 
conducerea asociației sportive 
a Combinatului, hotărîtă să 
devină instructoare, pentru cel 
puțin un an, a unui grup de 
tinere angrenate In gimnas
tica In producție.

în numai șas« luni, «a • 
obținut rezultate dintre cele

mai bune, Din cele aproap» 
200 de tinere (toate și-au pro
curat, cu banii lor, costume, 
amănunt, să recunoaștem, de
loc lipsit de importantă) cate 
de atunci practică, zilnic, o 
suită de 8—10 exerciții, în 
douăzeci de minute, și-a for
mat o echipă cu care, in ca
drul competiției dotate cu 
„Cupa 8 Martie", s-a clasat 
pe locul II pe municipiul 
București. Dar, In ultimă in
stanță, nu performanța in
teresează. Cel mai Important 
este faptul că tinerele s-au 
convins de utilitatea mișcării, 
au acceptat In masă să exe
cute un ansamblu da exer
ciții destul de pretențioase.' 
Prin aceasta, Lilian^ Constan- 
tinescu (care a oferit un 
exemplu de perseverență și 
originalitate în alegerea și 
tratarea unei teme de mare 
actualitate In mișcarea noas
tră sportivă) șl-a adus o pre
țioasă contribuție la găsirea 
unor forme adecvate, plăcute 
și atractive de introducere șl 
extindere a sportului de 
masă.

După ee le-a fost aproape 
un an instructoare, Liliana 
Constantlnescu a pregătit un 
grup de 6 tinere, dintre cele 
mal talentate, care urmează 
să devină, la rîndu-le, Instruc
toare. Iată numele lor; Eca- 
terlna Paraschiv, Ellsabeta 
Cinci, Paula gtefan. Maria
na Nedelcu, Ana Dinei șt 
Teodora Barbu.

EUGEN IONESCU CONDUCE DUPĂ DOUĂ PROBE

municipal de 
0’r. Severin de 
cu toți factorii, 
posibilitățile de

bituminizate 
a altor 16 tn 
sportive din 
asemenea a]u- 
de important 
și sportul din 
'Caraș-Severin,

ca o notă do- 
vadfl a grijii permanente 
arătcles dezvoltării mișcă
rii d\> educație fizică și

4

â
Cea de a trefs etapă turneu 

a campionatului național de 
polo programează în Capitală 
mult-așteptatul. derby RAPID— 
DINAMO. Ambele echipe sînt 
neînvinse după «ele 4 josurl

I DINAMO

DIN NOU CAMPIOANĂ

f Urmare din ițxxo. O

namovlștilor, Steaua’ a dat o 
replică mai palidă decît ne 
așteptam, ieșind prea1, devre
me din cursa pentru primul 
loc. Deși a contat, de data 
aceasta, pe un Mihaitflc hotă- 
rît să dovedească forma bună 
in care se află, antrenorul 
Costache Gheorghiu n-a reu
șit să le asigure dispoziție de 
concurs altor doi oameni de 
bază din echipa sa. Mircea 
Gheorghiu și Nicolae Aichim, 
ambii ratînd prea mult pen
tru nivelul concursului și 
pentru pretențiile cu care 
specialiștii le urmăresc evo
luția.

în aceste împrejurări, con
stanța și gradul mai mare de 
siguranță și... precauție im
primate de dinamoviști exe
cuțiilor lor au dus la victo
ria sigură a sportivilor din 
Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Comportarea lor a fost re
marcabilă îndeosebi la sol, 
probă la care trei componenți 
ai echipei au executat un ele
ment de mare dificultate (șu
rub cu 720 grade) : Păunescu, 
Grecu și Coșariu.

Dar, dominați de teama că 
ar putea comite greșeli în 
părțile esențiale ale exerciții- 
lor ier (ceea ce, evident do
vedește o slabă pregătire pen- 
iru concurs), mulți dintre 
concurenți și-au scurtat exer
cițiile, eliminînd elementele 
de mare dificultate.

Nereușita celorlalte echipe 
participante este evidentă. In
tr-o mai mare sau într-o mai 
mică măsură atît I.E.F.S. cît 
și celelalte formații din pro
vincie au prezentat goluri în 
pregătire, incapacitate de a 
duce pînă la capăt o execu
ție, lipsă de rezistență pen
tru executarea unor elemen
te mai dificile, ca să nu mai 
vorbim de evoluții de-a drep
tul penibile pentru o finală 
de campionat național. Cum 
poate fi calificat oare faptul 
că un sportiv obține nota 
zero la sărituri (Iosif Islai) 
sau 2,50 (Csaba Santha) 
3,50 (Mihai 
cu mînere. 
fi bine ca 
îngrijească 
nuta concurenților, de aspec
tul lor fizic și vestimentar.

Iată rezultatele tehnice : Di
namo București (Gheorghe 
Păunescu, Dan Grecu, Vasile 
Coșariu, Nicolae Oprescu, 
Constantin Petrescu, Gheor- 
gha Tohăneanu — antrenori 
Mgfiea Bădulescu și Gheorghe 
Condovici) 274,50 ------ *
oanu 
271,75 
249,80 
Liceul
P ;

Breștianu) la 
De asemenea, 
antrenorii să 

mai mult de

Șl 
cal 
ar 
se 
ti-

telefon, 
La nu- 
însheie-

CRAIOVA, 28 (prin 
de la trimisul nostru), 
mai cîteva zile de la 
rea probelor din cadrul „Cupei 
federației", în localitate au în
ceput întrecerile din prima eta
pă a campionatului republican 
de concur» complet. Joi după- 
emiază, în fața unor tribune 
dezolant de goale — din cauza 
slabei popularizări a competi
ției — s-a dat startul în prima 
probă : dresajul. Cei 14 eoncu- 
renți de la Steaua, Dinamo, 
A.S.A. Cluj. A. S. Recolta Cis- 
lău, A. S. Recolta Mangalia și 
Centrul de călărie București, 
au încercat să-și dovedească 
măiestria, executînd figurile o- 
bligatorii ale progresiei de ca
tegorie ușoară. Intrînd în con
curs cu nr. 1, Dumitru Lonea- 
nu de la Steaua, cu 
executat foarte bine 
lungit, «emivolta Ia 
galopul mijlociu și 
menținîndu-se, pînă 
țla lui Eug. Ionescu 
namo, cu Valchir, pe primul 
loo. Dinamo vistul a primit însă

la trapul ?! pasul

RAPID Șl DINAMO NEÎNVINSE 
ÎNAINTEA DERBYULUI DE MÎINE

susținute pînă în prezent, fapt 
care sporește considerabil inte
resul față de această întflnire- 
chele. Dinamoviștii, actualii de
ținători ai titlului, nu au pier
dut niciodată în' câirpioriat în 
iața feroviarilor. Anul atesta, 
cele două pretendente la titlu 
ș-au întîlnit tn două joouri a- 

• mierle ÎTnpărțTrrT'l-șî succesele :
Dinamo a cîștigat eu 3—2, Iar 
Rapid au 5—3.

Derbyul este programat du
minică dimineața, de la ora 11. 
ia Ștrandul Tineretului. Pentru 
conducerea sa se va apela, prin 
tragere la sorți, la unul din 

4 arbitri internaționali

campi- 
națională ; Steaua 
p ; Dinamo II — 

p ; I.E.F.S. 245,25 p ; 
Nr. 4 Timișoara 235,30 

Selecționata Mureș 225,95 
p; Selecționata Cluj 225,80 p.

Hazlia, a 
trapul a- 
galop și 

alungi t, 
la evolu- 
de la Di-

hueureștenl. (N. Nicolaeseu, G. 
Măroulesou, I. Drăgan, P. Ni- 
culescu). Formații:

DINAMO : Huber (Frățilă) — 
Zaiian, Kroner, .Zamfirescu, No
vac, Mihăileseu, Popa, D. Po
pescu, Nastasiu, M. Popescu 
(Frîncu, FI. Teodor, Rus)..; RA
PID : Mureșan.(Chețari) — Sza
bo, Culineac, Tăranu, Miu, C. 
Rusu, Băjenaru, Medianu, Pas- 
cu, Bartolomeu (Slăvei).

Celelale meciuri ale etapei 
programează meciurile I.E.F.S. 
— Dinamo (azi, de la ora 17) 
șl I.E.F.S. — Rapid (luni, de la 
ora 17), ambele la Ștrandul Ti
neretului.

note mari 
mijlociu la primire la dreapta, 
la volta la trap șl la oprire 
mers înapoi 4 pași, acumulînd 
un punctaj mai bun și trecînd 
tn fruntea clasamentului. Com- 
portîndu-se la un nivel supe
rior, Vasile Tudor de la Steaua 
(cu Brad), care a executat cîte
va figuri de notă maximă (por
nire la trap mijlociu, trap a* 
lungit și trap mijlociu), șl-a 
depășit, partenerii și a ocupat 
tn final locul T.

Primii trej clasați în probă : 
1. Vasile Tudor (cu Brad) — 
32,34 p, 2. Eugen Ionescu (cu 
Valchir) — 35 p, 3. Dumitru 
Loneanu (cu Hazlia) — 38,34 p.

Vineri dimineața s-a desfășu
rat proba a doua, fondul, pe 
un traseu de 17,8 km. Victoria 
a revenit lui Eugen Ionescu cu 
Valchir (—9,6 p), urmat de Ște
fan Căruțașu de la A. S. Re
colta Cislău cu Prunișor (—25,6 
p) și Dumitru Loneanu cu 
Hazlia (30,8 p). Cîștigătorul pro
bei de dresaj, Tudor Vasile cu 
Brad, a ocupat abia locul 6. 
Primii clasați după două zile 
de concurs : 1. Eugen Ionescu 
ou Valchir —44,60 p, 2. Dumi
tru Loneanu cu Hazlia — 
p. 3. Ștefan Căruțașu cu 
nișor — 88,60 p.

Sîmbătă are loo ultima . 
bă a concursului complet, ob
stacolele. -

Emanuel FANTANEANU
S ■ " 7 f

69,14
Pru-

pro-

CLUBUL SPORTIV RAPID
organizează

UN CURS DE INIȚIERE 
IN JUDO

pentru băieți șl fete, fără li
mită de vtrstă. înscrierile, li
mitate. se pot face tn 

Grivtței 110 (vtsj Vis 
HOTEI.), zilnic Intre 
9.00—12.00 si 10.00—20.00.

calea 
NORD 
ovele :

• Selecționata
română a repurtat 
succes întrecînd 
Koln-Leverkusen cu 
la bărbați și 70—54 n la femei. 
Cîteva dintre rezultatele înre
gistrate : bărbați : 200 m 
Stan (R) 21,8, 2. Păsulă 
22,0 i 800 m : 1. Ghipu
1:53,7; 400 mg: 1. Hidi (R) 54,6; 
4x400 m : 1. Kdln-Leverkusen 
3:17,9, 2. sel. divizionară 3:18,1 ; 
triplu : 1. Iordache (R.) 14,96, 2. 
Calimente (R) 14,56 ; înălțime : 
J. Frost (K-L) 2,00 m, 2. Chi- 
ra (R) 2,00 m, 3. Kicsid (R)
1,95 ; prăjină: 1. Anton (R)
4,75 — record de juniori: su
liță : 1. Coif (R) 63,18; disc: 
1. Suha (R) 48,58 tr-, 2. Măgla- 
șu (R) 47,94 m ; femei : 800 m : 
1. Andrei (R) 2:12,0, 2. Kraus 
(K-L) 2:13,3, 3. Holub (R)
2:14,9; lungime: 1. Cătineanu 
(R) 5,63 ; 4x400 m : 1. sel. divi
zionară 3:52,8 ; disc i 1. Cioltan 
(R) 47,20 m, 2. Groger (K-L) 
43,77 m, 3. Illy (R) 42,16 m ; su
liță : 1. ZorgS (R) 44,91 m, 2. 
Loghin (R) 4.4,70 m.

• Stadionul Republicii a găz
duit reuniunea a doua a divi
ziei de atletism a municipiului 
București. Deși serios influen
țate de ploaie, întrecerile au 
avut totuși farmecul lor, deta- 
șîndu-se, în acest sens, victoria 
surprinzătoare a Stelei Ciontu 
asupra campioanei de senioare 
la suliță, Elisabeta Prodan : 
49,28 m și, respectiv, 48,86 m.

divizionară 
un frumos 
combinata 

111—78 r>

: 1. C.
(R)
(R)

Rezultate ; 200 m : T. lorda- 
che (C) 22,9 (HC. V. Paul 21,8); 
800 m : N. Mihai (SSA) 2:02,0 
(HC. C. Tănase 2:01,4) ; 10 km. 
marș: HC. M. Ciacoi 45:27,6 ; 
400 mg : Ad. Duță (C) 57,7
(HC. FI. Grigore 54,7) ; lungi
me : G. Rădășan (CSS) 6,82; 
femei : 800 m : Cl. lacob (P) 
2:12,8 ; 100 mg : V. Biduleac (C) 
14,8 ; greutate : V. Brad (P) 
13,62 (HC. C. Ionescu 14,98).

După prima etapă fruntașii 
clasamentelor sînt S.S.A. eu 
225,5 la bărbați, Constructorul 
cu 136 p la femei și 345 p la 
general.

/i r
CONSTANȚA, 28 (prin tele- 

fon de Ia corespondentul nos
tru, C. Popa). Azi au început 
în sala sporturilor din locali
tate întrecerile finale ale cam
pionatului național de lupte li
bere, seniori, ediția a XVIII-a. 
La marea confruntare pentru 
cele 10 titluri de campioni ai 
țării pe 1971, participă un mare 
număr de eonsurenți din 22 de

Campionatele internaționale ale R.D.G.

ȚINTAȘII ROMANI AU EVOLUAT SLAB IN PRIMELE
LEIPZIG, 28 (prin telefon). 

— în localitate, se desfășoară 
de două zile campionatele in
ternaționale de tir ale R. D. 
Germane, competiție cu o par
ticipare deosebit de valoroasă. 
Sînt prezente la Leipzig pri
mele garnituri de trăgători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, 
Iugoslavia, Norvegia, Polonia, 
Ungaria și R. D. Germană. Ro
mânia este reprezentată de o 
selecționată secundă. Cu tot 
timpul nefavorabil — frig și 
vînt puternio — o serie de tră
gători au obținut rezultate de 
prestigiu. O luptă pasionantă 
s-a dat la pistol liber, unde 
s-au întîlnit primii doi clasați 
la C. M„ Wolmar (R.D.G.) și 
Denev (Bulgaria). Victoria a 
revenit, cu o cifră valoroasă, 
concurentului bulgar — 566 p, 
iar Wolmar a ocupat locul TI 
cu 564 p. Pe locul III s-a cla
sat polonezul Stakurskj — 553 
p. Pistolarii români an avut C 
corn portar» «labl. aeelaslndu-»»

PROBE
lk Glușcă
537 p. I.

Teodor

în primele 10 locuri. 
537 p, G. Maghiar 
Pieptea 527 p ți M. 
520 p.

Tn celelalte probe s-au înre
gistrat următoarele rezultate! 
armă standard 60 f culcat se
nioare : Kun Ferencne (Unga
ria) 591 p, 2. Siegrid Bergman 
(R.D.G.) 589 p, 3. Gordana Jo- 
jio (Iugoslavia) 588 p... 6. Me
lania Petrescu (România) 586 p, 
iar Georgeta Șerban și Aritina 
Bițică au punctat 578, respec
tiv, 576 p. Juniori : 1. Mllutino- 
vici (Iugoslavia) 594 p, 2. Leon
hard (R.D.G.) 594 p, 3. Stein- 
bruck (R.D.G ) 593 p ... 5. C. 
Manole (R) 589 p ... 13. I. Co- 
dreanu (R) 583 p. Armă liberă 
calibru redus 60 f culcat se
niori : 1. Micite (R.D.G.) 595 p, 
2. Gorewski (R.D.G.) 594 p, 3. 
Bogdziswicz (Polonia) 594 p. 
Singurul nostru reprezentant la 
această probă, Gh. Sicorschi, a 
obținut 590 p și nu a intrat 
în clasamentul primilor zece 
pu»ca»L

Ion GAVRTLESCU

Foto: I. PETRU

incorect

pInă la Începerea c.e.

(Urmare din pag ff

LA ȘTRANDUL 
OBOR :

„Marele premiu

<t/ copiilor"
Un nou concurs de înot tn Ca

pitală. Pe linia Intențiilor vizibile 
de a sprijini In mod eficient acti
vitatea competițlonală. Școala 
sportivă nr. 2 din București or
ganizează mîine un nou concurs 
In două reuniuni (dimineața de 
la ora 9.30 și după-amiaza de la 
ora 17) la Ștrandul Obor. între
cerile sînt. dotate cu trofeul 
„Marele premiu al copiilor" și 
stnt rezervate tuturor tinerilor 
înotători bucureșteni din catego
riile (de vlrstă) A. B, C și D. 
Se vor desfășura probe de 50 m șl 
100 rn la toate procedeele, ca șt 
o serie interesantă de ștafete, 
4x50 m bras șl delfin.

un nivel optim, ea maeștrii să 
găsească cele mal potrivite so
luții pentru a asigura succesul 
elevilor lor. De altfel, planu
rile individuale ale selecționa
ților, întocmite pe baza i'i- 
noașterii calităților și defecte
lor sportivilor, cuprind obiec
tive precise pentru fiecare fac
tor al antrenamentului. De 
exemplu, Ion Chiriac îl carac
terizează astfel pe Gruiescu : 
fizic : nu posedă suficientă for
ță de lovire și nici forță ge
nerală ; de obicei, la începui 
de an, nu are rezistență pen
tru competiții sistem turneu 
(mai multe meciuri); insufi
cientă viteză de deplasare pen
tru o categorie mică ; tehnic : 
loviturile laterale le execută 
uneorj defectuos (cu mănușa 
deschisă) ; neglijează apărarea 
cînd părăsește lupta corp la 
corp ; lovește bine în serie, dar 
numai 2—3 lovituri ; tactic : nu 
știe să pregătească atacul cu 
mișcări înșelătoare ; nu stă- 
pînește bine eschivele laterale 
și atunci cînd îi reușesc, nu 
continuă cu lovituri. Tn caie
tul lui C. Dumitrescu, in drep
tul campionului european Ca- 
listrat Cuțov sînt trecute urmă
toarele însemnări : fizic : po
sedă viteză în execuția seriilor 
și are o coordonare foarte 
bună ; nu are forță de lovire : 
datorită insuficientei forțe a

A început disputa pentru 
titlurile de campioni la libere 
județe, piu» municipiul Bucu
rești.

Chiar din primele meciuri 
am observat ardoarea cu care 
îndeosebi tinerii își apără șan
sele, folosind o gamă variată 
de procedee tehnice. S-au și 
înregistrat cîteva surprize, ca 
de exemplu, victoria tînărului 
M. Ploscaru (Dinamo Bucu
rești) asupra lui C. Drăgulin 
(Progresul București) la cat. 
52 kg sau înfrîngerea vetera
nului Gh. Tăpălagă (Metalul 
Oțelul Roșu) de către P. Tarbă 
(Metalul Tîrgovfște) Ia eat. 57 
kg.

Dar lata cîteva rezultate din 
primul tur: cat. 48 kg —. t. 
Vangheliei (Tomistex Constan
ta) b. tuș Gh. Gheorghe 
(Steaua), I. Arapu (Steaua) b.p. 
V. Cioacă (Progresul Brăila) ; 
cat. 52 kg — P. Cemău (C.F.R.

unor grupe musculare ale bra
țului, lovește uneori 
cu pumnul (palme) ; tehnic: 
deficiențe serioase în apărare ; 
deși stăpînește bine unele pro
cedee ca blocajul cu dreapta 
sau eschivele laterale, le ne
glijează în luptă, urmărind în 
exclusivitate lovirea adversa
rului ; poziție Incorectă a na
nului în timpul luptei ; tactic : 
deși, are brațe lungi, preferă 
lupta de la semidistanță t nu 
folosește bine deplasările 
rale.

Asemenea caracterizări 
la baza planurilor zilnice 
antrenament în care sînt 
văzute mijloacele șt metodele 
cu ajutorul cărora se tinde spre 
eliminarea deficiențelor.

Vizita noastră la Snagov ne-a 
dat și posibilitatea să-i vedemi 
în ring. în luptă liberă la mă
nuși, pe toți componenții echi
pei, în compania unor sparring- 
partneri din afara lotului. An
trenamentul (uneori meciuri în 
toată regula) a constituit un 
prilej foarte potrivit pentru a 
ne forma o părere despre po
tențialul de luptă al selecțio
naților. în marea lor majorita
te, ei au manifestat poftă de 
luptă, precizie în acțiuni și, în 
general, o bună formă sporti
vă pentru etapa actuală. Cînd 
afirmăm aceasta ne referim la 
boxerii Ion Monea, Ion Alexe, 
Calistrat Cuțov, Antoniu Va
sile. Gabriel Pometcu, Victor 
Zilberman, Constantin Gruies
cu și, într-o oarecare măsură, 
Aurel Mihai și Alee Năstac. 
Mihai este încă insuficient de 
precis în acțiunile de atac, fo
losește în prea mare măsură 
loviturile largi și, uneori, le 
aplică incorect. Năstao mani
festă aceleași deficiențe în a- 
părare, recepționează prea 
multe lovituri, care pentru ca

late-

stau 
de 

pre

tegorîa m reprezintă un mar« 
pericol. Partenerul său de an
trenament (Ion Petrea) l-a o- 
bligat să depună eforturi ca in
tr-un meci oficial. Altfel, s-a 
prezentat într-o burifi dispoziție 
de Juptft ți cu suficiente resur
se fizice.

în fața unui sparring-partner 
de o categorie superlară (H. 
Stump), Ion GySrffy n-a ară
tat mai nimic. Este încă prea 
timid, lovește sporadic» ți nu
mai atunci cînd este atacat. Or, 
eu o asemenea concepție des
pre box nu se pot obține vic
torii nici măcar în fața unor 
adversari modești, dar care 
luptă cu toată convingerea 
pentru a învinge.

Cel maf slab din Iot se pre
zintă Aurel Dumitrescu. Criza 
de formă prin care trece acest 
sportiv ți mai ales persistența 
ei sînt Inexplicabile. Oricîb 
ne-am strădui, nu reușim să 
recunoaștem în Dumitrescu pe 
cel care a cîțtîgat titlul de 
campion continental în 1969. 
Explicația trebuie • poate cău
tată la antrenorul Lucian Po
pescu, a cărui lipsă — ața cum 
ne mărturisea chiar Dumitres
cu — o resimte.

*
CLUJ 28 (prin telefon). Sala 

Sporturilor din localitate a găz
duit gala internațională amicală 
dintre selecționatele de box ale 
orașelor Cluj, șl Poznan (R. F- 
Tolonă). La capătul unor meciuri 
de factură tehnică mediocră, gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 11—9. Cel mal bun meci al 
reuniunii a fost realizat de Vasile 
Kiss și lansz Langner, victoria 
revenind la puncte boxerului clu
jean. Din echipa gazdă au mal 
realizat victorii Alexandru Popa, 
Ton Gîrda, Nicolae Szoloși și Ște
fan Laszlofl. De la oaspeți s-a 
evidențiat I. Sakotviak. care l-a 
întrecut la puncte pe Al. Mocanu.

c

(tfrmare din pag. f!
— dată fiind ridicata valoare 
a acestui sport în 
tră — constituie o 
ță ce onorează, un 
prestigiu. Așa că 
consumarea celor 60 de minu
te regulamentare vom ști cine 
este echipa campioană a tării, 
deoarece pînă în prezent — 
de-a lungul celor 26 de etape 
consumate — nici una din for
mații nu a putut lua un avan
taj decisiv, care să-i permită 
abordarea ultimul meci la a- 
dăpostul unei liniștitoare 
tre de puncte.

Disputa devine cu atît 
atractivă cu cit cele două 
muri se află la egalitate 
numărul de campionate cuce
rite : fiecare din echipe a 
•dus clubului său cite 5 titluri

tară noas- 
performan- 
rezultat de 
abia după

zes-

mai 
tea- 

in

Timișoara) b. tuș S. Turocz! 
(Olimpia Satu Mare), Em. Butu 
(Nicolina Iași) b. tuș F.(Nicolina Iași) b. tuș F. Sur 
(Crișul Oradea), T. loniță (Pro
gresul București) b. tuș A. Ber- 
cea (Jiul Petroșani), E. Săli 
(Tomistext Constanța) b. p. M. 
Răzoi (I. M. U. Medgidia) ; 
57 kg — FJ. Moț (Steaua) b.p. 
A. Șuba (Comerțul Tg. Mureș), 
N. Dumitru (I.M.U. Medgidia) 
b. tuș T. Tîlvan (C.F.R. Timi
șoara), 62 kg — P. Coman 
(Steaua) b. tuș P. Radu (Petro
lul Ploiești). P. Androne (Stea
gul roșu Brașov) b. tuș I. Cris- 
tea (Metalul Tîrgovjște) ; 68 kg 
— P. Poalelungi (Dunărea Ga
lați) b. tuș St. Imre (Autosport 
Sf. Gheorghe). Al Geantă 
(Steaua) b. tus P. Volcan (Or
șova), Gh. Boloca (Vulturii Lu
goj) b. tuș T. Cefan (Vagonul 
Arad).

ÎN DIVIZIA A

O etapă fără semne de întrebare...
Duminică. In divizia A la rugby, 

o etapă oare promite să nu pre
zinte semne de întrebare, echi
pele gazdă pornind favorite. J.n 
partida dintre Grjvița Roșie șl 
Constructorul (arb. R. Chiriac), 
echipa campioană poate realiza 
scorul etapei. La Iași. Politehnica 
păstrează prima șansă în meciul 
cu C.S.M. Sibiu (arb. Al. t.em- 
neanu), în ciuda faptului că si- 
blenii au o nevoie acută de 
puncte. Tot favorită pornește s' 
Dinamo în meciul cu Rulmentul 
Biriad (arb. D. Luoescu). Strana 
are și ea o misiune relativ ușoară 
în partida cu Rapid (arb. P. Ni- 
culescu). Ambele echipe au însă 
nevoie de victorie : ateUștil pentru

Cine va £i noua campioană ?
pină in prezent, urmînd ca 
această a XI-a ediție a cam
pionatului să decidă de partea 
cui va trece avantajul. în 
fond aceasta este și întrebarea 
care circulă cu insistență in 
aceste zile printre numeroșii 
amatori de handbal din Capi
tală : de partea cui va fi vic
toria ? Steaua sau Dinamo 
București ? Principalul argu
ment al celor care pledează 
pentru Steaua îl constituie 
punctul avans pe care această 
formație îl are în clasament : 
44 puncte față de 43 cite a 
adunat Dinamo. Ceea ce în
seamnă că pentru handbaliștii 
de la Steaua și un meci nul 
ar fi suficient. Simpatizanții 
echipei Dinamo au însă și ei 
argumente convingătoare : pri
mul ar fi acela al unei supe
riorități pe plan fizic, cunos
cut fiind faptul că formația 
adversă a fost intens solicitată 
în sezonul de iarnă prin par
ticiparea Ia C.C.E. și că aco- 
moc rea jucătorilor ei cu par
tidele în aer liber s-a făcut

in pripă și deloc suficient ; al 
doilea argument îl constituie 
accidentarea lui Gruia, a că
rui absență ar reduce serios 
potențialul ofensiv al celor 
la Steaua.

Nu-1 mai puțin adevărat, 
valoarea tehnică, și tactică 
jucătorilor celor două echipe 
Si mai ales fantezia lor pot de
termina situații dintre cele 
mai neașteptate. Așa că mai 
bine să așteptăm meciul, pe 
care-1 dorim corect, fără ac
cente de brutalitate, care nu ar 
onora pe acești redutabili 
handbalist!.

Ultimele vești din cele două 
tabere ne informează că Gruia 
face un tratament recupera
tor și că sînt speranțe certe 
ca el să joace. Dinamoviștii, 
retrași Ia Săftica. nu au nici 
o indisponibilitate. Singura 
grijă pentru toți este cea le
gată de capriciile vremii. Să 
sperăm că cerul va fi îngădui
tor cu handbalul și că azi 
după amiază robinetele nori
lor vor rămtne închise.J .

lideri, 
tZroara- 
J Știința 

od normal

a-?l menține poziția de 
rapldiștli pentru a evita n 
darea. în fine la Petroșani, 
nu poate pierde. 1
Jocul cu Farul Con*anța, forma
ția oaspe afllndu-s 
numai pe malul

O partidă este 
Timișoara — A. 
prima echipă fiind 
te hotare. (M. Frl) 

în... apele e1 
rll.
ilnatA : „U“

inonila Cluj, 
iu turneu pe&-

ȘC. PROF. AUTfc) — BUCU
REȘTI. CAMPIOANA ȘCO

LILOR PROFESIONALE 
M. T. Tc.

profesională auto — 
(antrenor prof. Mllial 

învins ieri, pe terenul 
Capitulă.

Școala
București 
Tuf an) a
Parcul Copilului din
Școala profesională transporturi 
lași cu 6—3 (0—0),; devenind astfel 
campioana școlilor profesionale 

din cadrul Ministerului transpor
turilor și telecomunicațiilor.

DE ANI
DE EXISTENȚĂ

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de activitate a secției de volei 
din cadrul clubului Dinamo Bucu
rești, azi de la ora 17, în sala de 
festivități a clubului din șos. 
Ștefan cel Mare, este programat! 
o întîlnlre a foștilor și actu- : or 
sportivi și activiști ai secției. 
După reuniune, vor avea loc me
ciuri între reprezentanții diver
selor generații de voleibaliști șl 
voleibaliste care au activat sau 
activează sub culorile clubului. 
Sînt invitați să asiste toți simpa-j 
tlzanțli echipelor dinamoviste* de| 
volei. 1
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S1MBATA
BASCHET. Teren Pro

gresul, ora 16.30 : Uni
versitatea — I.E.F.S. II 
(f), meci în divizia B.

BOX: sala Giulești, 
de la orele 18,30 — Ga
lă amicală.

CAIAC-CANOE : La
cul Herăstrău, de la ora 
16 : întreceri în cadrul 
fazei de zonă a cam
pionatului republican 
de seniori.

FOTBAL. Stadion Re
publicii. ora 15,30: Tre- 
gresul București — Po
litehnica lași (tineret); 
ora 17.30: Progresul 
București — Politehnica 
Iași (divizia A). Sta
dion Metalul, ora 16,30: 
Metalul București — 
Portul Constanța (divi
zia BL

HANDBAL. Teren 
Dinamo, ora 17,45 : 
Dinamo Buc. — Steaua 
(A.m.).

SCRIMA. Sala Flo- 
rcasea, ora 8 : Turneul 
țărilor socialiste — spa
dă individual.

DUMINICA
BASCHET. Teren Pro

gresul, de Ia ora 9 : 
Rapid II — Voința 
Constanța (O, Progre
sul — Arhitectura (f), 
Medicina — Politehnica 
Brașov (f) : teren Voin
ța, de la ora J0 : Uni
versitatea — Comerțul 
Tîrgoviște (m), Voința 
— Constructorul Iași 
(m), meciuri în divi
zia B.

CANOTAJ. Lacul 
răstrău, de la ora 
„Cupa școlarului".

CICLISM, ora 
km. 7 șoseaua Ploiești
— varianta Buftea — 
campionatul municipal 
de fond.

FOTBAL. Stadion Di
namo, ora 15,30 : Dina
mo Buc. — Petrolul 
Ploiești (tineret), ora 
17,30 : Dinamo Buc. — 
Petrolul Ploiești (div. 
A). Teren Voința, ora 
11.00 : Voința Buc. — 
Metalurgistul Brăila 
(div. C); ora 13,09: 
Voința Buc. — Metalur
gistul Brăila (juniori) ; 
ora. 14,30 : Șc. sp. 
nr. 2 Buc. — Electrica 
Constanța (juniori). Te
ren Electronica. 
11,00 : Electronica Buc.
— Delta Tulcea (div. 
C) ; ora 13,00 : Electro
nica Buc.— Delta Tul
cea (juniori). Teren La- 
romet, ora 11,00 : Teh- 
nometal Buc. — Unirea 
Buc. (div. C); ora 13,00: 
Tehnometal Buc. — Po
iana Cîmpina (juniori). 
Teren Autobuzul, ora 
11,00 : Autobuzul Buc.

; — F. C. Caracal (div. 
C): ora 13,00: Autobu
zul Buc. — F. C. Ca
racal (juniori). Teren 
Sirena, ora 9,30 : Sire
na București — Dinamo 
București (juniori), ora 
11,00: Sirena Buc. — 
Progresul Corabia (div. 
C). Stadion Metalul, 
ora 13,00 : Metalul Buc.
— Progresul Brăila 
(juniori). Teren Gben- 
cea, ora 13,00: Steaua 
Buc. — Petrolul Berea 
(juniori). Teren Con
structorul. ora 9,30 : ur
nirea Buc. — Mașini 
unelte Buc. (juniori).

HALTERE. Sala 
Steaua din Calea Plev- 
nei 114. ora 10: Steaua
— Legia Varșovia.

HANDBAL. Teren Ti
neretului, ora 9,00:
I. E.F.S. — Constructorul 
Timișoara (A.f.).; ora 
10,00 : Confecția — Vo
ința Odorhei (A.f.); ora
II, 10: Univ. Buc. _
S. C. Bacău (A.m.); ora 
12,25 ; Univ. Bu.c. _
Textila Buhuși (A.f.). 
Teren Constructorul, 
ora 9.00 : Constructorul 
Buc — Voința Rădăuți

RUGBY. Parcul Copi
lului, ora 9,00 : Grivl- 
ța Roșie — Construc
torul (div. A}; ora 10,30: 
Dinamo — Rulmentul 
Bîrlad (div. A). Teren 
Ghencea, ora 9,00: 
Steaua — Rapid (div. 
A): ora 10,30: Chimica 
Tirnăveni — Minerul 
Gura Humorului (meci 
de baraj pentru „A"). 
Teren Olimpia. ora 
10,30; Gloria — Sportul 
studențesc (meci de ba
raj pentru ,,A“).

SCRIMA. Sala Ho
rească, de Ia ora 8,00 : 
Turneul țărilor socialis
te (floretă feminin echi
pe și spadă echipe).

He-
7.30:

9,30,

ora

AZI Șl MÎINE—ET AP A
A XXV-a A DIVIZIEI „A

„FRAȚII CEI MICI 
SE GÎNDESC LA VICTORIE

(azi, pe stadionul Republicii 
pot avea un cuvînt 
Bacău, un meci cu

• în avanpremieră, Progresul—Politehnica 
de la ora 17,30) 9 C. F. R. Cluj și Petrolul 
de spus in duelul... Dinamo — Rapid 9 La 
cații in zona lanternei: Sport Club — Jiul <1 Partide de atracție
tești, Craiova și Brașov O Cu excepția jocului de la Cluj, care 

levizează (ora 15h toate meciurile de A (și B) încep la ora

Dinamo — Petrolul
TOATE EFORTURILE PENTRU 

RECUPERAREA LUI DINU

Pe terenul din șos. Ștefan 
cel Mare s-au făcut cinci an
trenamente, de la care au lip
sit Dumitrache (plecat la 
Moscova), Chera n și Sălceanu 
(aflați la lotul olimpic). A 
absentat, de asemenea. Dinu, 
ușor accidentat și pe care 
medicul dinamovist, Mircea 
Ciortea, speră să-l recupere
ze pentru duminică. In acest 
caz, formația care va evolua 
în meciul cu Petrolul va a- 
vea următoarea alcătuire : 
Constantinescu — Cheran, 
Nunweiller III, Sandu Ga
briel, Deleanu. Dinu, 
iveiller VI. Sălceanu. 
Popescu, Dumitrache.
cescu. (N. DUMITRU, coresp.)

LA PLOIEȘTI, STATU-QUO
Obișnuitul joc-școală de la 

mijlocul săptămînii s-a des
fășurat între două ploi toren
țiale, pe parcursul a numai 
45 de minute. Partenerul de 
întrecere a fost Carotajul

Nun- 
Doru 

Lu-

Petrolul t Poftim! Eu ți... 
restul lumii!

greu 
Impli 
la Pi
se ie
17,50

Avancronica nr. 25

Ploiești (din campionatul ju
dețean). Petroliștii au învins 
eu 3—0, toate golurile fiind 
înscrise de Ciupitu. Tn rest, 
antrenamente zilnice. Antre
norul Cernăianu va alinia du
minică echipa care a jucat 
împotriva Progresului. (V. 
ALBU, coresp.)

Progresul—Politehnica
ANTRENAMENTE ZILNICE 

ÎN „DR. STAICOVICI"

In lupta pentru evitarea a- 
celui obsedant loc 15. echipa 
din str. Dr. Staicovici a pre
gătit cu multă minuțiozitate 
„planul de bătălie** pentru 
jocul cu Politehnica. Antrena
mentele zilnice, cu teme spe
cifice pentru fiecare 
timent în parte,

bancarilor într-tin rezultat fa
vorabil. Antrenorii P. Mol- 
doveanu și L. Colceriu vor 
trimite în teren formația care 
a evoluat la Ploiești : Zamfir 
— V. Popescu, Măndoiu, D. 
Georgescu, Ad. Constantines- 
cu, Tănăsescu (Dumitriu), Bel- 
tleanu. I. Sandu, Raksi, Năs- 
tase, Cassai.

1compar- 
speranțe

Colceri u : Ai puncte tn ea 1 
Gil i Da! Dar n-o deschid 

dectt ca să-i mai adaug altele'.

IEȘENII NU SCHIMBA ECHIPA!
A

Antrenamentele din această 
săptămînă ale Politehnicii 
Iași s-au axat pe îmbunătă
țirea jocului în regim de vi
teză și mărirea eficacității a- 
tacului. La ultimele două 
jocuri de pregătire, atacul ie
șean a funcționat bine (3—0 
cu Nicolina și 0—3 cu echipa 
de tineret). Gil ■ Mărdărescu 
ne-a declarat, la plecarea spre 
București : „Sper ca ambele 
echipe să contribuie Ia buna 
desfășurare a jocului**.

„ll**-le probabil : Iordache 
— Romilă, lanul, Alccu, Pali, 
Mărdărescu, Simionaș, Incze, 
Lupulescu, Cuperman. Moldo- 
veanu. (D. DIACONESCU, co
resp.)

Să ne bucurâm de reușita olimpicilor, de acest pas spre 
Munchen, și să revenim la... pîinea cea de toate zilele 
— CAMPIONATUL — dominat de duelul continuu Dina
mo — Rapid și de lupta ce se duce pentru evitarea locu- 
lului 15. Așadar, mîine... la rampâ, etapa a XXV-a.

SPORT CLUB — JIUl. Celui ce va pierde, viitorul nu-i 
va rezerva, se știe, zile frumoase. Pe malul Bistriței, ocu
pantele locurilor 12 și 13 (ambele cu cîte 21 de puncte) 
iși vor apăra șansele cu ardoare. Terenul propriu le con
feră băcăuanilor un atu care poate fi decisiv.

PROGRESUL — POLITEHNICA. Studenții ieșeni descind 
din nou în Capitală, centru un meci cu nimic mai ușor 
decit precedentul (cu Rapid). Atunci, adversarul se gîndea 
la titlu. Acum, de partea cealaltă a terenului, elevii lui 
Gil vor întîlni pe fotbaliștii din str. dr. Staicovici, minați 
la ciștig de clorul celor două puncte, sau, altfel spus, 
de dorul de a rămîne în divizia A...

UNIV. CRAIOVA — U.T.A. Un meci Intre... vecini de 
compartimente, situați la mijlocul clasamentului, acolo 
unde nu bate vîntul și nici ploaia. Eliminată de către 
Dinamo din lupta pentru titlu, U.T.A. va veni la Craiova 
cu dorința de a se revanșa după acel 0—2 cu care a 
cedat, la Arad, craiovenilor. Nu credem, însă, că „bă- 
trina doamnă" își va realiza dorința. Oltenii n-au cedat 
sînibătci trecută la București Stelei, darmite în

STEAGUL ROȘU — STEAUA. Un alt joc fără 
fără cununi de lauri sau lacrimi. Aici, la poalele 
interesante vor fi duelurile Adamache — Tătaru 
mitriu II — Coman, care pot da strălucire unei 
ce se anunță destul de strînsă.

F. C. ARGEȘ — „U« CLUJ. Un meci Intre două 
echipe cu fotbaliști de talent (nu odată probat), dor că
rora capriciile nu le-au adus în acest campionat prea 
multe puncte. Să sperăm că sclipirile lui Olteanu, Vlad, 
Dobrin sau Uifăleanu, Barbu și Anca vor avea mai multă 
strălucire și |Ocul va avea consistență. După ultimele 
rezultate, argeșenii sînf favoriți.

DINAMO — PETROLUL. Am ajuns la meciurile de 
calibru mai mare. Aflată „umăr la umăr" cu Rapid, Di
namo va încerca desprinderea. Vor reuși ploieștenii, dor
nici, firește, de reabilitare, să întrerupă cursa liderului ? 
Un răspuns afirmativ apare hazardat. Mai ales după 
isprava de la Arad a lui Nunweiller III, a blondului ce 
vine de la jubileul lașin (Dumitrache) el compania. Așadar, 
„1" pare a fi solist. Ne așteptăm, totuși, la un meci 
frumos si, de ce nu, disputat.

C.F.R. TIMIȘOARA — FARUL. Așa, din frumoasa dorință 
de a ne lăsa încă o amintire plăcută, Bojin și ai săi vor 
încerca probabil să repete isprava din partida cu U.T.A. 
In schimb, Farul se gîndește ia medaliile de bronz...

C.F.R. CLUJ — RAPID. Ce meci, ce miză I Unul dintre 
combatanți luptă să scape de zona lanternei. Celălalt 
încearcă să opuce... mineca tricotului de campion. Deci, 
frate, frate, dar la Cluj fiecare va trebui să-și vadă de-ale 
lui. Și cum la... bătaie nu sînt puse decit două puncte, 
aprigă se anunță întrecerea de pe Someș.

Constantin ALEXE

Frații cei mari, rapidiștii, 
aflați în lupta pentru titlu, 
vin Ia Cluj la frații cei mici, 
angajați în întrecerea aspră 
pentru evitarea exodului în 
B. Meci foarte greu pentru 
ambele echipe, chiar dacă e 
vorba de o întîlnire în... fa
milie. Clujenii s-au pregătit 
asiduu — nu au indisponibi
lități — și vor încerca să-și 
aproprie victoria, ce Ie va da 
un plus de oxigen pentru eta
pele următoare. Feroviarii 
clujeni vor alinia următoarea 
echipă : Mărculescu — Lupu, 
Dragomir, Cojocaru, Roman, 
M. Bretan, F. Lazăr, S. Bre- 
tan, Soo, O. Ionescu, Ț'egean. 
(M. VICTOR, coresp.)

REINTRA C. DAN

Dr. Rădulescu i Nu se poate 
să nu 
vator!

dau de un macaz sal-

CLASAMENTUL ÎNAINTEA JOCURILOR DE

F.C. Argeș

1. DINAMO
2. Rapid
3. Farul
4. Politehnica
5. Steaua
6. U.T.A.
7. Univ, Craiova
8. Petrolul
9. Steagul roșu

10. „U" Cluj
11. F. C. Argeș
12. S. C. Bacău
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

k

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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11
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10
8
8
9
9
7
6
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6
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7
4
8
4
6
8
5
7
7
3
3
6
6
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„OLIMPICII" 
OLTEANU Șl VLAD PREZENȚI 
LA ANTRENAMENTUL DE JOI

Tn afară de Olteanu și Vlad, 
aflați la lotul olimpic, restul 
jucătorilor au luat parte la 
antrenamente zilnice, care 
s-au desfășurat, cu multă se
riozitate. Joi F. C. Argeș a 
susținut un meci amical la 
Pitești cu divizionara C 
T.M..B. Au fost prezenți ți 
doi „olimpici" Olteanu
Vlad, pe care antrenorul Ozon 
nu i-a scutit de antrenament. 
Formația probabilă : Nicules- 
cn (Ariciu) — Pigulea. Oltea
nu, Vlad, Ivan, M. Popescu, 
Roșu, Radu, Frățilă, Dobrin, 
Jercan. (ILIE FEȚEANU, co
resp.)

cci
Și

O VIZITA LA HIDA ȘL.
10-1 CU RECOLTA

Remiza de sîmbăta trecută 
î-a afectat pe studenții clu
jeni, mai ales că urmează o 
deplasare dificilă în orașul lui 
Dobrin. In afara antrenamen
telor obișnuite, studenții au 
făcut o vizită în comuna Hi da 
(județul Sălaj), unde au sus
ținut un amical cu Recolta 
(din campionatul 
Scor : 10—1 pentru 
rit A.

Pentru partida
Argeș tiu se anunță modifi
cări în formație. Deci: Ște
fan —• Crețu, Pexa, Solomon,

.-județean), 
diviziona-

cu F. c.

Mihăilă (Cîmpeanu), 
Stinccl, Uifftleanu, 
Adam. Munteanu 
șan). (V. MOREA,

Anca,
Barbu, 

(V. Mure- 
coresp.)

Niculescu : Ce zici de ploaia 
asta de la Cluj 1

Roșu: Apă de ploaie!

Bănie, 
obsesii, 
Tîmpei, 
și Du- 
porlide

AZI Șl MÎINE
5
3
7
9
7
9
8
7
9
9
9

12
12
11
12
17

39—18
28— 14
34—33
37—29
31— 25
32— 27
20— 19
27—26
19— 20
23—23
31—31
29— 34
21— 27
27—38
20— 29
15—40

Steagul roșu —Steaua
OPTIMISM IN TABARA 

BRAȘOVENILOR

Tn tabăra brașoveană s-au 
făcut antrenamente intense. A 
avut loc și un meci-școală cu 
Politehnica Brașov (virtuală 
campioană județeană). Divi
zionarii A au învins cu 2—0 
prin golurile lui Cadar și 
Necula. în rîndul echipei dom
nește optimismul, cu toate că 
folosirea lui Balint și Gher- 
gheli este incertă. Formația 
probabilă: Adamache —
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Tescaru, Cadar, Necula, 
Dumitriu II. Ghergheli (Flo- 
rescu), Gyorfi. (C. GRUIA, 
coresp,)

Univ. Craiova — U.T.A

Marți și miercuri, giuleș- 
tenii au susținut două jocuri- 
scoală avînd ca sparing-par- 
teneri propria echipă de ju
niori (de care au dispus cu 
4—0) și formația Viforul (din 
campionatul municipiului 
București) pe care au învin
s-o cu scorul de 7—0. Ră- 
ducanu, după ce a apărat

bine tn 
echipei

prima repriză 
Viforul, în re

foarte 
poarta 
priza secundă a jucat... cen
tru atacant, înscriind un gol. 
La Cluj, reintră C. Dan, refă
cut. Deci, iată „ll*-le preconi
zat : Răducanu — Pop, 
Lupescu, Dan, Ștefan (Grcâ- 
vu), Dinu, Dumitru, Petrea- 
nu, Angclescu, Neagu. Co- 

dreanu. Aurel PĂPĂDIE

S. C. Bacău—Jiul

pe extrema

Ghiță ( Cum Naidine ? Tu 
crezi in povestea cu David 
ți Goliat ?

PANA A REVENIT 
PE EXTREMA

O eventuală victorie în me
ciul cu Jiul îi va pune pe 
băcăuani în afara oricărui pe
ricol. Pentru a o obține, an
trenorul Radulescu a luat toa
te măsurile. Tn afară antre
namentelor zilnice, localnicii 
au susținut miercuri și un joc- 
școală cu Textila Buhuși, pe

care au învins-o cu 4—1,prin 
golurile înscrise de Pană (2), 
Kiss și Rugiubei. De remar
cat revenirea 
dreaptă a lui Pană, care a
dat satisfacție. Echipa proba
bilă i Ghiță — Kiss, Catar- 
giu (Nedclcu), Velicu, Comă- 
nescu, Vătafu (Hrițcu), Duțan, 
Pană, Dembrovschi, Rugiubei, 
S. Avram. (I. IANCU, coresp.)

V, TILMACIU SPERA 
ÎNTR-O COMPORTARE BUNA

In cadrul pregătirilor, Jiul 
a jucat miercuri, la Deva, cu 
Mureșul, fruntașa seriei a 
Vl-a din divizia C. Partida 
s-a încheiat cu scorul dc 
2—1 pentru divizionarii A. 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Cotormani. Vineri 
dimineață, „minerii" au ple
cat cu autocarul spre Bacău, 
unde, după afirmațiile antre
norului V. Tîlmaciu, speră în
tr-o comportare bună. Echipa 
preconizată să joace dumi
nică e următoarea: Stan — 
M. Popeșcu, Georgevici, 
Stockcr, Caramalis, Urme?, 
Sandu (Cotormani), Perones- 
cu, I. Constantin, Libardi, 
Naidin. (ȘT. BALOI, coresp.)

Mîine, primul joc al
TATARU ȘI-A REGLAT TIRUL 

LA... TIRANA
La. pregătirile efectuate în 

cursul săptămînii au fost pre- 
zenți toți componenții echi
pei, excepție fficînd cei 
selecționați în HotuL olim
pic : Tătaru, Coman, Iordă- 
nescu, Vigu și Pantea. Antre
norul Gh. Constantin, care 
ne-a mărturisit dorința de 
victorie, ne-a anunțat pentru 
duminică următoarea forma
ție : Coman — Sătmărcanu, 
Ciugarin, Negrea, Cristachc,

8 ANTRENAMENTE 
Șl UN JOC ȘCOALA

Deși pentru ei conturile 
sint încheiate, timișorenii con
tinuă să se pregătească cu 
aceeași ardoare și interes. 
Asta din dorința de a lăsa o 
impresie frumoasă, măcar a- 
cum, la sfîrșit de campionat. 
In cursul săptămînii. ceferiș
tii au participat la 8 antre
namente și un joc-școală. 
Pentru meciul cu Farul, an
trenorii intenționează să folo
sească următoarea formație : 
Corcc — Pîrvu, Mehedinți, 
Bodrojan. Bocșa. Donca, Chi- 
miuc. Periat, Floareș, Bojin, 
I’anici. (P. ARCAN, coresp.)

rul R. Cosmoc va începe jo
cul cu formația care a ter
minat partida cu F. C. Argeș) 
Popa — Stoica, N. Constan- 
tinescu, Antonescu, Ghirca, 
Tănase. I. Constantinescu, O- 
logu, Caraman, Oprea, Turcit. 
(CORNEL rOPA, coresp.)

Desene de Al. CLENCIU

echipei Miinchen 1880
în țara noastră

CU TURCU
STINGĂ
aclimatiza cu

la Pronoexpres,
OBIȘNUITE

Extragerea I: Categoria 1) _: 
1 variantă 25% a 100.000 
1 variantă 10% a 40.000 
categ. 2) : 2,65 a 39.29
categ. 3) : 19,20 a 5.424
categ. 4) : 110,40 a 943 
categ. 5) : 210,65 a 494 
categ. 6) : 779,95 a 40 lei.

Cîștigător categoria 
100.000 lei - 
Mediaș.

Extragerea a H-a: Catego
ria A : 2 variante 10% a cîte 
100.000 lei fiecare • B : 30,25 a 
3.247 Iei; C : 91,90 a 1.069 lei | 
D : 4.002,20 a 60 lei.

Ambele extrageri: Categoria 
E : 262,25 a 200 lei ; F : 5.005,55 
a 40 lei.

Cîștigătcrl categ. A - 100.000 
lei fiecare — Bretan Ionel din 
Sibiu și Lupuleasa Vasile din 
Fărcașa, jud. Neamț.

SUPLIMENTARE
Categoria G: 6,75 variante 

(autoturisme Moskvici 408 cu 4 
faruri și radio) : H : 43.05 (ex
cursii in U.R.S.S. a 3.100 lei) ; 
I : 200 a 1.000 lei f J : 544,40 » 
100 lei.

lei ; 
lei s 
Iei ; 
lei i 
lei |

_ I —
Florea Victor din

Categoria M: 2,55 variante 
(autoturisme DACIA 1300) | 
N: 3,30 (autoturisme Ia ale
gere conform prospectului); 
O : 7,80 (excursii în Iugoslavia 
a 5.400 Iei) j P l 40,40 (excursii 
în U.R.S.S. a 3.100 lei) | R : 
68 e 1.000 lei | S. 178,30 a 500 
lei | T: 251,85 e 100 lei; Ui 
6.392,65 e 40 lei.

Report eat. 1.: 1.193.3M lei
Report eat A: 832.098 lei

LOTO

numerele extrase BA 
tragerea din 29 mai i97i 
Fond general

1.139.229 Iei.
EXTRAGEREA ÎS

34 17 54 32
Fond 'e premii; 
EXTRAGEREA a 

23 16 «3 14
Fond de premii: 535.349 lei
Plata premiilor va începe 

Capitală de la 5 Iunie 1971 
la 12 iulie: tn tară de la 9 iunie 
pînă la 12 iulie 1971 Inclusiv.

ELEVII LUI CO1DUM
ȚINTESC LOCUL 3

Calculele 
după etapa 
iovenii pot 
acolo unde _ ,
„le-ar sta lor bine". în cursul 
săptămînii. Universitatea Cra
iova — cu lotul complet — 
a dispus de Minerul Motru 
cu 6—0 (3—0), prin golurile 
înscrise de Strimbeanu (2), 
Donose (2), Neagu și Oble- 
menco. „ll“-Ie probabil: Pa
puc — Niculescu, Smaranda- 
che, Deselnicu, Velea, Strim
beanu, Ivan (Boșoteanu), 
Niță, Neagu. Oblemenco, Ta- 
rălungă. (ȘT. GURGUI, co
resp.).

htrtiei arată " că 
de duminică cra- 
urca pe locul 3, 
Deselnicu zice că

DEȘI LIPSEȘTE AXENTE, 
u.t.a. tintește 

REABILITAREA

După eșecul de sîmbăta tre
cută, U.T.A. și-a continuat 
antrenamentele cu febrilitate, 
animată de dorința reabili
tării. Din păcate, în jocul de 
mîine, echipa arădeană nu 
poate beneficia de aportul lui

de premii'.
2093 Bl SI BO

B83.880 lei
H-a: 1 8 43

In 
pînâ

Rubrică redactată de
Loto-Pronosport

'Jucători
Comisia centrală de eompeti- 

ții și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat în 
ultima sa ședință abaterile u- 
nor jucători Și a hotărît sanc
ționarea următorilor :

— Cojocaru (Steagul roșu 
Brașov — tineret-rezerve) și 
Mureșan (Metalul Tîrgoviște) 
— »uspendați pe site patru eta-

Axente, care, după cum se 
știe, a suferit un accident 
grav (fractură de peroneu).

Pentru meciul de la Craio
va se preconizează următoa
rea echipă : Vidac — Birău, 
Lereter, Pojoni, Popovici, Do- 
mide, Petescu. Broșovscbi, 
Sima, Kun II, Florian Dumi
trescu. (ȘT. IACOB, coresp.)

Papuo o Regret, Domide, dar 
la noi, toate mingile sînt sub 
Papuc I

suspendați
pe pentru injurii aduse arbi
trilor |

— Dinu (A.S.A. Sibiu), Dă- 
nuț (C.F.R. Simeria), Rotărași 
(Minerul Ghelar), Tomiță (Tex
tila Botoșani), Bălan (Mino- 
bradul Vatra Dornei) și Niță 
(Colorom Codlea) — suspendați 
pe cite trei etape pentru lovi
rea intenționată a adversarului.

Tnvăncescui Cobori tn jos 
luceafăr blind... că poate mai 
urcăm noi!...
Naotn, Vigu, Pantea, Tătaru, 
Iordănescu, Ștefăncscu. (D, 
NEGREA, coresp.)

FARUL INTRA 
PE ARIPA

Pentru a se...
Banatul, constănțenii s-au de
plasat de marți la Zăvoi (Ca- 
raș-Severin) unde s-au stabi
lit pentru pregătirile dinain
tea jocului cu feroviarii timi
șoreni. Deși lipsește Badea 
(bolnav), constănțenii speră 
într-o victorie care i-ar men
ține în lupta pentru unul din 
primele trei locuri. Antreno

Va juca pe alt teren
La sfîrșitul partidei Unirea 

Cristur — Lemnarul Odorhei, 
din campionatul diviziei C 
— seria a VIII-a, mai mulți 
spectatori turbulențî au pro
vocat incidente și nu au per
mis echipei vizitatoare să pă
răsească stadionul. Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină a F. R. Fotbal a ana
lizat acest caz și a hotărît 
să ridice secției dc fotbal 
Unirea Cristur dreptul dc or
ganizare de meciuri oficiale 
pc terenul propriu pe timp 
de trei luni.

Echipa Milnchen 1880 (R. F. 
Germaniei) tși tncepe mîine 

turneul în țara noastră, evo- 
luînd la Sibiu în compania for
mației locale C.S.M. Partida 
va începe la ora 11, pe stadio
nul Metalul.

a

Electroputere Craiova 
a rămas fără antrenor 

îneepînd cu ședința de pre
gătire de marți, divizionara B 
Electroputere Craiova a ră
mas fără antrenor. Motivul 1 
După jocul de la Arad, cu 
C.F.R., antrenorul C. Voron- 
covschi a rămas la Timișoa
ra, învoit pentru o zi, pentru 
a-și rezolv» unele probleme 
familiare. La antrenamentul 
de marți, el nu s-a mai pre
zentat.

Deoarece pînă vineri la 
prînz, antrenorul Voroncovs- 
chi nu a dat nici un semn 
de viață, biroul secției a în
credințat lui Octavian Ro
meo, antrenorul echipei de 
juniori Electroputere, condu
cerea tehnică a divizionarei 
B.

ȘT. GURGUI — coresp.

ÎN APROPIEREA POTOULUI...
Cu patru etape înainte de 

final, acum cînd și secundele 
pot trasa destine, divizia se
cundă oferă cîteva meciuri 
cum n-a văzut campionatul.

Duminică e oarecum calmă 
doar prin partea de sus a 
clasamentului seriei a II-a. 
Liniște pe piscuri (Crișul și 
Poli joacă acasă cu Corvinul 
și Gaz metan; teoretic me
ciuri cu „1“ solist), liniște 
la mijlocul clasamentului, clar 
emoții în zona suspinelor. A- 
colo, U.M.T. și Vagonul se 
pare că au pierdut plutonul, 
deși există încă iluzii. Ambele 
echipe joacă în deplasare, la 
Craiova și, respectiv Bistrița. 
Dacă pierd mîine. adio divi
zie secundă ! Dacă nu. se în
curcă... hora, chiar dacă ce
lelalte teămuri, slabe de ini
mă (și puncte) — C.S.M. Re
șița și C.F.R. Arad vor trăi

etapa acasă cu Olimpia Ora
dea și Minerul Anina.

Mîine o etapă pasionantă în 
prima serie. Aici, numai o 
singură ecuație (din cele trei 
ale campionatului) a fost re
zolvată de Flacăra Moreni. în 
rest, zbucium și enigmă. Eta
pa de mîine are două jocuri 
de care depinde soarta seriei. 
Liderul, A.S.A. Tg. Mureș, se 
deplasează la Galați, acolo 
unde Politehnica, cu atîtea 
talente în formație, alunecă 
din nou în ..craterul retro
gradării". Logic, dacă Poli 
pierde măcar un punct, s-a 
dus aproape orice speranță 
de supraviețuire (Metrom joa
că la Brașov cu Ș. N. Olte
nița). Dar și reciproca are 
aceeași însemnătate : dacă 
A.S.A. pierde măcar un punct, 
Sportul studențesc se poate 
anropîa la 2 puncte sau chiar

unul de poziția de unde va 
încerca să plaseze lovitura de 
grație a campionatului (mai 
ales că mureșenii se vor de
plasa încă de două ori la 
Brăila și București). Dar pen
tru că acest final fierbinte, 
de înaltă tensiune, să devină 
realitate trebuie să includem 
în discuție și derbyul de la 
Piatra Neamț. După ce cu 
șapte zile în urmă Ceahlăul 
a pierdut primul punct aca
să, în fața Metromului, mîine, 
tot pe Bistrița, are șansa re
vanșei. Dar Sportul studen
țesc nu se gîndește decît la 
victorie, și atunci să vedeți 
luptă... Acestea sînt calculele 
hîrtiei. Ce va fi, om vedea. 
Să sperăm, că toate disputele 
duminicii ”0r fi corecte, spor-

Mircea M. IONESCU



Soare printre nori, la Roland Garros
(ti rm are din pag. O

218 concurenți la start din 
37 de țări și toate continen
tele ; acum mai sînt doar 32). 
Așa cum l-am văzut «voluînd 
în după-amiaza de joi, în 
scurta partidă cu maghiarul 
Baranyi, așa cum ne-a și de
clarat după joc, primul tenis- 
man al României este decis 
să-și apere pînă la capăt șan
sa ca și poziția de lider în 
Marele Premiu-FILT. Nu va 
fi ușor, o știm prea bine, de 
pe celelalte ramuri ale ta
bloului se apropie amenin
țători, ca niște nori de ploaie, 
eventualii adversari reduta
bili ~~ Ruffels, Smith, Ashe... 
— dar avem încredere în 
talentul și forța lui Iliuță. 

r El trebuie să meargă mai de
parte !

Din nefericire, celălalt om 
de bază al delegației române, 
Ion Tiriac, a ieșit definiți/ 
din cursă. Sorții (dacă sorții 
au fost...) i-au opus din pri
mul tur puternica rachetă a 

k

australianului Bowrey, dar 
tot atît de neprielnică i-a fost 
și o criză acută da sinuzită, 
care ți-a arătat colții tocmai 
acum. Țiriac, eliminat la sim
plu, abandonează ți proba de 
dublu, astfel că excelenta pe
reche românească, Tiriac-Năs- 
tase, campioana ediției de 
anul trecut, favorita nr. 
acesteia, nu Ia startul. La 
cînd apar aceste rînduri, 
Tiriac s-a și întors la Bucu
rești unde pregătește — prin 
odihnă, în primul rînd — im
portanta sa contribuție în me
ciul pentru „Cupa Davis" cu 
echipa Iugoslaviei.

Al doilea dublu 
Mărmureanu—Dron, 
luptă în fața unui 
evident mai puternic, ameri
canii Ashe-Riessen, iar două 
prezențe la dublu mixt ale 
lui Dron și Mureșan n-au 
avut o soartă mai bună și din 
lipsa unor partenere adec
vate.

N-am vrea să încheiem 
ceastă sumară relatare 
participării românești

1 a 
ora 
Ion

român, 
lese din 
adversar

a- 
a 

la

Campionatele europene 
de popice juniori

fGTrmare din pag. 1)

cu totalul de 804, a intrat 
printre favorite. A urmat a- 
poi Ildico Jijic (clasată pe 
locul 7 în calificări cu 400 
p d). Ea s-a concentrat la ma
ximum, a avut cîteva lovituri 

excelente la „pline". Au urmat 
„izolatele1*, care ne-au adus 
emoții. Degetele lui Ildico 
Jijic nu mai dădeau lovituri
lor efectul dorit și se părea 
că ea nu va trece de 400 p d. 
Jueătoarea noastră a avut 
însă un final foarte bun, reu
șind să doboare 408 popice și 
să preia conducerea. După ea, 
au, urmat jucătoarele Erika 
Szasz, Margareta Bordei, Va- 
silica Pințea precum și spor
tivele din R.D. Germană, Ga
brielle Nagel și Heidrun Pu- 
dewill, ca și Angelica Fischer 
(R.F. a Germaniei) — toate a- 
vînd rezultate superioare lui 
Ildico Jijik în calificări. Cu 
toate acestea rezultatul lui Ji
jic a rămas în picioare întru-

cit favoritele n-au mai avut 
suficiente resurse fizice și 
morale pentru _a obține un re
zultat bun.
lui Ildico Jijik — 
a rămas cel mai 
ziua finalelor.

Clasament: 1. 
JIC (România) 
(400+408) campioană euro
peană, 2. Margit Borgan (Un
garia) 804 p. d. (3914-413), 3. 
Heidrun Pudewill (R.D.G.) 
801 p. d. (404+397), 4. Mar
gareta Bordei (România) 800 
p.d. (402+398), 5. Vasiliea
Pințea (România) 799 p. d. 
(402+396), 6. Angelica Fischer 
(R.F.G.) 798 p. d. (415+383).

Să vă prezentăm pe scurt 
pe Ildico Jijic, prima campi
oană europeană la junioare. 
Are 22 de ani, lucrează ca 
montatoare la U.C.M. Reșița, 
joacă popice de 6 ani și îi 
are ca antrenor pe instructo
rul voluntar Constantin lor- 
dache, face parte din echipa 
divizionară C.S.M. Reșița.

Deci, rezultatul
808 p. d. — 
valoros în

ILDICO
808 p.

JI- 
d.

cel mal mare turneu mon
dial 
fără 
marea tot mal promițătoa
re a tînăruluî Sever Mureșan, 
El g-a calificat pentru tabe
lul final al probei de simplu 
după prețioase victorii la 
francezul G. Pillei (6—3, 4—8,
4— 6, 8—3, 8—1) și la al pa
trulea jucător iugoslav, Z. I- 
vancicl (9—7, 4—6, 6—3, 6—3), 
înainte de a fi fost eliminat 
de cunoscutul tenisman fran
cez J. P. Courcol. Cîteva raze 
de soare printre nori...

Atît, deocamdată, 
land Garros ’71.

REZULTATELE
Simplu bărbați:

(Franța)—Holecek ( 
cia) 4—6, 6—4, C 
Chanfreau (Franța) 
(U.R.S.S.) 6—3, 6-4, 6—2 ț Car
michael (Australia) — Masters 
(Australia) 6—2, 4——6, 6—3, 6—2; 
Kodes (Cehoslovacia) — Co
urcol (Franța) 6—3, 6—0, 7—5.

Dublu bărbați : Ashe, Ries- 
sen (S.U.A.) — Dron, Mărmu- 
reanu (România) 3—6, 8—6,
6—2, 6—1 j Lutz (S.U.A.), Pas- 
sarell (Portorico) —

„ (Noua Zeelandă), 
(Iugoslavia) 3—6, 6—I, 
6—4 ; McMillan (R.S.A.), Fair
lie (Noua Zeelandă)—Froehling, 
McManus (S.U.A.) 6—4, 6—2,
6—31 Franulovicî (Iugoslavia), 
Ryan (R.S.A.) — Barany, Mac- 
han (Ungaria) 6—3, 6—4, 6—3ț 
Bowrey (Australia), Maud 
(R.S.A.) — Kodes, Zdenik 
(Cehoslovacia) 3—6, 2—6, 6—4,
6— 3, 10—8; Richey (S.U.A.), 
Metrevelt (U.R.S.S.) — Gonso- 
riek, Nowicki (Polonia) 7—5,
5— 7, 7—9, 6—2, 6—2.

Simplu femei : M. Court 
(Australia) — K. Melville (Aus
tralia) 6—2, 6—1 ; K. Sawamat- 
su (Japonia) — O.. Morozova 
(U.R.S.S.) 6—4, 6—3| N. Richey 
(S.U.A.) — b. Hunt (Australia)
7— 5. 6—0 1 W. Shaw (Anglia) 
— A. Ivanova (U.R.S.S.) 6—3,
6— 2 : Fr. Diirr (Franța) — P. 
Austin (S.U.A.) 6—1. 6—0 i E. 
Goolagong (Australia) — W. 
Gilchrist (Australia) 6—1, 6—1; 
L. Tuero (S.U.A.) — V. Wade 
(Anglia) 7—5, ab.

de tenis pe zgură, 
menționăm afir- me

DE PE STADION, IN LEGENDA
de la Ro-

ZILEI 
ffauffrek 

(Cehoslova- 
6—3, 6—1 |

) — Volkov

Parun 
Spear 

6—3,

Din culisele europenelor
• în proba mas

culină pe echipe 
reprezentativele Iu
goslaviei șț Ungariei 
au totalizat. lucru 
rar întâlnit, același 
rezultat : 4829 p d.
Departajarea a de
pins de numărul 
popicelor doborîte 
la izolate, unde po
picarii iugoslavi au 
fost mal preciși cu 
6 „bețe".

• Find acum din
tre toți participanta 
la C.E. doar repre
zentanta noastră II- 
dtco Jijic se poate 
tnindrl. că n-a ra
tat nici o bilă (la 
proba pe echipe). 
La întrecerile indi
viduale însă a avut 
Si ea o lovitură In 
got.

^Ridicătorii, a- 
cești prețioși cola
boratori ai con- 
curențllor, au trea
bă, ru glumă, aici 
la Galați. Zilnic el 
ridică în jur de 
15 000 de popice și 
returnează peste 6000 
de bile. Cei mai di
baci se arată ridică
torii recrutați din 
Cluj si București.
• Echipa mascu

lină a Cehoslovaciei 
cuprinde doi jucă
tori care produc 
multe încurcături 
arbitrilor si nedu
merire printre spec
tatori. Este vorba 
dc Vladimir șl Zde- 
nek Prochaska, frați 
gemeni. asemănă
tori, că două pică
turi de apă...

• Crainicul reu
niunilor este Roger 
Cern at, fostul in
ternațional de hand
bal. Acum, el este 
antrenorul echipei 
masculine de popi
ce Voința București 
din divizia A.

• Jucătorii, care 
tn SO de minute lan
sează 200 de bile, 
(greutatea unei bile 
2,8 kg), slăbesc în
tre 1,5—2 kg. Cel 
tnai mult însă tran
spiră și slăbește In 
același timp, jucă
torul vest-german, 
Endres Wolfgang 
care la fiecare meci 
pierde din greutate 
cite 3 kg, deci cam 
15 grame la fiecare 
lovitură.

Poate, pentru unii, aseme
nea meciuri între o selec
ționată mondială și un par
tener oarecare, organizate in 
cinstea unei personalități 
a unei date de istorie a 
balului, sînt frumoase 
ales înainte de începerea 
altfel, asemenea partide
mai interesante prin semni
ficația lor decît prin ceea ce 
se întîmplă pe teren și tre
buie trăite ca atare Ce in-

sau 
fot- 
mai 
lor, 
sînt

teresează că aici la Moscova 
s-au greșit niște pase sau niș
te combinații, ce interesează 
că au fost ratate niște ocazii 
de gol, cînd am avut prilejul 
să vedem ultima apariție, ul
timul salt, ultimele blocaje, 
ultimele încordări ale unui 
mare sportiv, ale unui fost 
mare sportiv. în ziua cînd el 
pierdea definitiv singura bă
tălie pe care omul n-o poate 
cîștiga vreodată, bătălia cu

rat și niște minuni de fotbal, 
cu această ocazie, credem că 
și-au făcut oarecum suma, 
Cîteva pase de mare atratelf 
și geometru genial trimise de 
către Bobby Charlton, driblin
guri marca-Geaici, care te 
ung pa la ochi și ta fac să 
vezi frumos, zbaterile acestei 
„fiare" a fotbalului care se 
numește Miiller și pe care 
dacă îl vezi de aproape nu 
te mai întrebi de ce a devenit

numai că vest-germanul are 
mal multă forță decît el. 
Dacă ar fi alergat mal mult, 
s ar fj remarcat șl mal preg
nant, fiindcă de cîte ori a 
intrat în posesia mingii, s-a 
descurcat bine. înlocuirea lui 
n-a avut nici o legătură cu 
valoarea jocului prestat, an-' 
trenorul Mitici cerîndu-1 Scu
ze pentru această măsură,' 
despre care îl anunțase încă 
înainte de începerea meclu-

Telefoto i
Fază din meciul jubileului. In imagine, Dumitrache, ffurtllaca și Bobby Charlton. 

’ ‘ TASS — AGERPRES

„TURNEUL TARILOR SOCIALISTE" LA SCRIMA
(ffrmart din pag. f)

ea cu 3 victorii, la tușaveraj, 
împreună gu Maros și Cirkova 
și în dauna lui Szalay... Avea 
să rămînă însă — surprinză
tor, desigur — Ileana Drîmbă, 
cu 3 victorii, dar cu un tuș
averaj inferior concurentelor 
Rusak (U.R.S.S.), Simonffy 
(Ungaria) și Szeya (Polonia). 
Greșeala de care am amintit 
mai sus se referă la faptul că 
în asaltul Drîmbă — Simonf
fy, în foaia de arbitraj s-a tre
cut scorul de 2—4 în loc de 
3—4. Și o tușă a fost hotărî- 
toare în 
maghiare. De notat, 
sferturi, evoluția 
Ecaterinei Stahl, 
torie I,

„Semifinalele" 
rezistența Măriei 
cu Ardeleanu, 4—2 cu Cirko
va și Simonffy și 4—0 cu Gar
cia. Patru victorii în acest tur 
n-a maj realizat decît Goroho
va. Suzana Ardeleanu n-a reu
șit să-și apropie victoria decîi 
în două asalturi (4—31a Ivano
va și 4—2 la Garcia). Decisiv 
a fost pentru ea asaltul cu 
Cirkova. Pentru a se putea ca-

avantajul floretistei 
tot în 

ștearsă a 
Nici o viG-
au reliefat 
Vicol : 4—2

La Vancouver, intr-unui din sferturile de finală, ale C.M. de țdh, Bobby Fischer ff-a mărit Ia 
patru puncte avansul în întîlnirea cu Mark Taiinanov. Marele maestru american mai are 
nevoie de ll/i puncte pentru a obține decizia în meci.

In fotografie i Fischer (stingă) și Taimanov la o analiză după partidă. 'Asistă arbitrul me
ciului, iugoslavul Bojidar Kazici.

lifiea în finală campioana țării 
trebuia să oîștige la 0 sau în 
cel mai rău caz la 1, cînd tot 
în compania trăgătoarei sovie
tice ar fi avut de susținut un 
asalt de baraj. Ardeleanu a 
condus cu 1—0 și 2—1, dar a 
fost egalată și întrecută la 
limită... Ana Pascu, după un 
început bun (4—1 la Szeya, re
velația floretistelor poloneze), 
n-a mai avut luciditatea nece
sară (poate și din cauza unor 
inexactități de arbitraj), ieșind 
din competiție.

Pentru finală s-au calificat: 
Vicol (România), 
Rusak și Cirkova 
Maros și Simonffy (Ungaria).

Seria asalturilor 
au deschis-o trăgătoarele so
vietice Rusak și Gorohova. Pri
ma a acționat mai decis și a 
întrecut-o pe campioana lumii 
cu 4—3 făcînd astfel și un pas 
important spre victoria ce a- 
vea să-j surîdă în cele din ur
mă. Singura concurentă care a 
părut, la un moment dat, că îi 
va periclita poziția de fruntașă 
a clasamentului final a fost 
campioana mondială universi
tară Simonffy (Ungaria), în ge
neral, foarte eficace și învinsă 
doar în două asalturi: de Vi
col cu 4—2 și de Gorohova cu 
4—1 (într-un asalt decisiv).

Reprezentanta țâri; noastre, 
Maria Vicol a început bine fi
nala întrecînd pe Simonffy și 
Marosi cu același scor (4—2) 
dar în continuare, avînd și o 
suită de trei asalturi grele, 
foarte apropiate între ele, a 
cedat în fața floretistelor so
vietice. Clasament final : 1. 
Ludmila Rusak (U.R.S.S.) 4v ; 
2. Elena Gorohova (U.R.S.S.) 
3v | 3. Agnes Simonffy (Unga
ria) 3v; 4. Svetlana Cirkova 
(U.R.S.S.) 2v i 5. Maria Vicol 
(România) 2v; 6. Magda Maro; 
(Ungaria) lv.

Turneul continuă astăzi (în- 
cepînd de la ora 8) cu proba 
individuală de spadă.

Gorohova,
(U.R.S.S.),

din finală

tîmpul. Ce Importanță au fa
zele de joc prin comparație 
cu această teribilă solidari
tate exprimată prin gruparea 
atîtor celebrități venite din 
numeroase țări în numele vi
talității permanente a spe
ciei. Retragerea din activitate 
a acestor maeștri sacri pe 
care îi impune fotbalul de 
Ia o vreme a ajuns să fie 
un fenomen cu rezonanță 
mondială, într-o lume blaza
tă de atîtea evenimente. Iașin 
a fost un sportiv care nu pu
tea să termine altfel. El a 
meritat această ceremonie și 
dacă cineva din cei peste o 
sută de mii de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Lujniki a 
fost întt-adevăr trist, apoi să 
știți că numai el a fost. Am 
simțit cînd a ieșit atît de 
simplu din poartă șl s-a în
dreptat spre tunel. Am simțit 
că Iașin poartă de fapt în a- 
ceste ultime clipe ale existen
ței lui de goal-keeper o imen
să tristețe. Așa mi s-a părut 
a fi și 
așa mi 
timpul 
vîntări 
adresa 
săptămîna premergătoare).

Gata ! Epopeea s-a termi
nat ! Ca întotdeauna, și în 
ultimele clipe ale strălucitei 
sale cariere Iașin avea să a- 
pere bine. Dar asta nu mai 
are acum nici o importanță.

O scurtă revenire la meci. 
Cei ce voiau să vadă neapă-

golgeterul ultimului campio
nat mondial. Dar și jocul lui 
Meszoly a fost interesant de 
urmărit (mai ales frecventele 
lui incursiuni în atac), iar 
cele cîteva deposedări de fa
chir ale lui Schultz au fost 
captivante, ca și grația lansă
rilor lui Facchetti, ca și tra
valiul lui Bonev, ca și vitali-

cu o zi-două înainte, 
s-a părut a fi și în 
celor din 
de elogiu 
sa (peste

urmă cu- 
rostite la 

o sută în

tatea lui Djorkaeff sau tena
citatea lui Lubanski. Publicul 
a simțit că și Dumitrache e 
mare fotbalist. Tehnica lui s-a 
vădit a fi la fel de bună ca 
și a celorlalți zei. S-a obser
vat acest lucru de cite ori 
Dumitrache a avut mingea. 
M-am temut pentru el, m-am 
tetmut să nu aibă trac, dar 
n-a fost așa. Dumitrache a 
creat cîteva faze foarte bune, 
sesizînd omul cel mai bine 
plasat și fentînd cu multă 
dexteritate. La un moment 
dat avea să fie aplaudat la 
scenă deschisă pentru o sub
tilă lansare a lui Djorkaeff. 
Mi-am dat seama în această 
companie de elită că Dumi
trache al nostru are o capa
citate de explozie fantastică. 
Pornește de pe loc cu o vi
teză paralizantă, ca ?i Miiller,

lui, fiindcă într-o asemenea 
ocazie important este să fie 
utilizați toți fotbaliștii invi
tați. De acum înainte, pen
tru Dumitrache va fi mai 
greu, 
cruri ] 
mite 
nu-i 1 
viitor.
selecționată mondială, 
turi de marele Bobby Charl
ton și de ceilalți, trebuie să 
te cenzurezi atent și să re
flectezi în orice împrejurare 
ce este și ce nu este compa
tibil cu un asemenea blazon.’ 
Am văzut mulți jucători ex- 
celenți, cu această ocazie. Am 
văzut cum niște înaintași de 
clasă reușesc să-și potriveas
că repede jocul unul cu al- 
tuL în schimb, niște apărători 
la fel d'e buni nu știu să co
laboreze la prima vedere și 
relațiile dintre ei sînt stîn- 
gace și greoaie.

Selecționata sovietică a fă
cut un meci bun. La început 
a fost foarte ambițioasă și 
ajutată de o evidentă omo
genitate, asigurată de prezen
ța jucătorilor de la Dinamo 
Moscova, avea să realizeze lu
cruri apreciabile, remareîn- 
du-se în special prin reflexul 
de a șuta mult, puternic și 
precis din afara careului de 
16 metri. Hurțilava, Cislenko, 
Sabo, Malafeev, Evriujihin, 
Hmelnițki și alții au arătat 
abilitate și un simț al com
binațiilor specifice adevărați- 
lor fotbaliști.

★

fiindcă o serie de lu
pe care și le putea per- 
pînă acum cîteva zile 
mai sînt îngăduite pe 

. Cînd evoluezi într-o 
ală-

Prima manșă a finalei,,Cupei europene a tîrgurilor“
Aseară, pe „Stadlo Comunale" 

din Torino, a avut loc prima 
manșă a finalei „Cupei europene

In sferturile de finală ale C.M. de șah

Uhimann reduce scorul
LAS PALMAS, 28 (Ager

pres). — Cea de a 8-a parti
dă dintre marii maeștri Lar
sen (Danemarca) și Uhimann 
(R.D. Germană), din sferturile 
de finală ale C.M. de șah, 
s-a încheiat la mutarea a 41-a 
cu victoria lui Uhimann. 
prezent, scorul îi este 
rabîl lui Larsen cu 4 
3 1/2.

• In runda a 11-a a
neului de la Baja (Ungaria), 
Kovacs l-a învins pe Paoli,

In 
favo- 
1/2—

tur-

Americanii se iem de Europa"

Pornind de la renunțarea 
majorității elitei atletice din 
S.U.A. de a participa la jocu
rile panamericane care vor a- 
vea loc în această vară la 
Caii (Columbia), cotidianul 
francez „Is’Equipe" publică sub 
acest titlu un comentariu refe
ritor la problemele atletismu
lui de peste ocean, cu un an 
înaintea Olimpiadei de la Miin- 
chen.

„Se pare că jocurile paname
ricane nu maj prezintă interes 
pentru atleții din S.U.A. Ediția 
care va avea loc la Caii va fi 
lipsită, după toate probabilități
le, de participarea celor mai 
buni atleți din Statele Unite. 
Motivul acestei renunțări gene
rale il constituie,. fără îndoială, 
pericolul pierderii supremației 
atletice olimpice. Enormul pro
gres al atletismului european 
și al celui african a impus a- 
mericanilor să schimbe de ur
gență politica lor în ceea ce 
privește pregătirea și, mai a- 
les, contactele internaționale. 
Jocurile panamericane de la 
Sao Paulo (1963) și Winnipeg 
(1967) au permis americanilor 
să-și verifice forțele pentru 
Jocurile Olimpice care urmau 
(Tokio și Mexico). Jocurile de 
la Caii nu vor avea menirea 
predecesoarelor sale. Pentru a

p repara viitoarea olimpiadă a- 
tnericanii caută să intensifice 
contactele cu principalii ad
versari olimpici, marea majori
tate a atieților de peste ocean 
intenționînd să facă turnee în 
Europa. -Mulți dintre ei au a- 
uunțat că vor ignora deliberat 
campionatele A.A.U. (care eon- 
tează ca selecție pentru jocu
rile panamericane) pentru a fi 
liberi de orice angajament și 
a putea răspunde eventualelor 
invitații europene.

Punctul de vedere al atleți-

Revista „Quaderni dello 
sport” editată de Comitetul 
olimpic italian, reia discuția 
privind vîrsta medie a cam
pionilor olimpici. Folosind o 
statistică prezentată la Con
gresul de medicină sportivă 
ținut la Atena la sfîrșitul a- 
nului trecut, revista oferă da
te interesante în ceea ce pri
vește „lungimea" drumului că
tre consacrarea sportivilor pe 
stadionul olimpic, adică tim
pul mediu necesar pregătirii 
unui sportiv de cind acesta în
cepe să practice sportul pre-

Ldin Frjes£tr/mnA
lor este logic. Totuși, o aseme
nea atitudine riscă să producă 
o înrăutățire a relațiilor și așa 
destul de încordate dintre or
ganismul conducător (A.A.U.) 
și atleți. Cei care vor evita în 
mod voit selecția pentru Caii 
ar putea fi obiectul unor re
presalii constînd în refuzul 
„permisului de călătorie" (auto
rizația A.A.U.’ de a participa 
Ia un consurs 
nătate). După cum scrie 
quipe", acesta ar fi 
flict inoportun
de J.O., tocmai atunci cînd a- 
tletismul american trebuie să 
dea dovada v.neî omogenități 
de care va avea mare nevoie".

atletic în străi-
„b’E-

„un con- 
la un an înainte

ferat, pînă la cîștigarea „auru
lui olimpic”.

„Cei mai „bătrîni" campioni 
olimpici — scrie revista — sînt 
la călărie (vîrsta medie’ 38 ani, 
5 luni), tir (32 ani), pentatlon 
modern, haltere, ciclism (28 
ani) și scrimă (27). Cei mai 
tineri campioni olimpici sînt la 
natație (vîrsta medie 20 ani 
și 4 luni), box (21 ani. 8 luni), 
sărituri de la trambulină (22 
ani), caiac-canoe și baschet 
(23 ani). La majoritatea spor
turilor, vîrsta medie a meda- 
liatilor olimpici scăzut de 
la Tokio la Mexic în medie 
cu 1.5 — 2 ani, rămînind con
stantă sau crescînd doar la a- 
tletism, călărie, haltere și ci
clism. Vom avea, oare, la Miin- 
chen și-apoi la Montreal cam-

dello spori
Pioni olimpici din ce In ce mai 
tineri ?”

Statistica duce și Ia unele 
concluzii privind vîrsta la care 
un sportiv realizează rezultate 
optime : la atletism. Ia 25 ani, 
la natație — 20, la box 22, 
iar la sporturile de echipă în
tre 23 ‘ și 26 ani.

„Pregătirea cea mai înde- 
delungată pînă la consacrarea 
olimpică, scrie în continuare 
revista citată, revine călăre
ților (15—20 de ani !). Urmea
ză trăgătorii, halterofilii și ci
cliștii (în medie 10—1? ani) 
apoi atleții ți scrimerii (8—10 
ani). Drumul cel mai 
către podiumul olimpic îl au 
de regulă boxerii, gimnaștii și 
luptătorii (5—6 ani de pregă
tire), caiaciștii și canoiștii 
(5—7 ani), baschetbaliștii, îno
tătorii și fotbaliștii (6—7 ani). 
Așadar, pentru tinerii care 
doresc succese rapide este in
dicat să practice boxul, lupte
le sau caiacul și canoea. Cei 
care sînt răbdători din fire, 
să îmbrățișeze echitația. tirul 
sau halterele".

scurt

iar Masici a cîștigat la Ta
bor. Maestrul român Ciocâl- 
tea (cu piesele negre) a remi
zat cu Lengyel. Clasament i 
1. Forintos (Ungaria) 8 p; 
2—3. Ciocăltea (România) și 
Baghirov (U.R.S.S.) cîte 7 p.

a tîrgurilor" la fotbal dintre Ju
ventus Torino și Leeds United. 
(Miercuri seara meciul a fost În
trerupt din cauza terenului Im
practicabil, în min. 51, la scorul 
de 0—0). De data aceasta, tntilni- 
rea s-a desfășurat în condiții nor
male pe parcursul celor 90 de 
minute. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—2 (1—0) prin golurile 
marcate de Bettega șl Cappello, 
respectiv Madeley șl Bacles.
.Arbitrul Van Ravens (Olanda) 

a condus echipele: JUVENTUS: 
Piloni — Spînosî, Marchetti, Fu- 
rino, Morlnof Salvado, Haller, 
Causio, Anastasi, Cappello, Bette
ga. LEEDS UNITED; Sprake — 
Madeley, Cooper, Bremner, J. 
Charlton, Hunter, Lormer, Clarke, 
Jones, Giles, Bacles.

Cartea portarilor, inaugura
tă poate de Zamora sau de 
către alții, în care au pro
babil loc și David și Voi- 
nescu de la noi, are de acum 
înainte încă un capitol im
portant — Iașin. E o carte 
groasă, cu povești captivante 
pentru copii, pentru adulți, 
pentru vîrstnici. Iașin nu va 
fi ultimul mare nume din cu
prinsul ei, dar 
unul dintre cele 
zabile.

va rămîne 
mai inepui-

Romulus BALABAN

Pe pistele
de atletism

C.M. DE BASCHET-FEMININ

Brazilia la prima infrîngere
(A-

Bra-
RIO DE JANEIRO, 28 

gerpres). — Selecționata 
zilieî a suferit prima înfrîn- 
gere în campionatul mondial 
feminin de baschet din par
tea formației Cehoslovaciei 
cu 68—59 (33—31). După o
primă repriză echilibrată, e- 
chipa Cehoslovaciei, cu Jin- 
drova și Joskova în mare 
formă, s-a detașat reușind ca 
în minutul 34 să aibă un a- 
vans de 11 puncte (55—46). 
Echipa braziliană a trecut la 
s apărare strînsă și în numai 
trei minute a egalat i 58—58. 
în ultimele minute, echipa

Cehoslovaciei a evoluat fără 
greșeală, obținînd o victorie 
meritată. într-un alt joc, Cu
ba a învins cu 72—65 (31—43) 
echipa Coreei de Sud.

în clasament conduce 
Cehoslovacia cu 9 p(347—312), 
urmată de Brazilia — 9 p 
(323—317); U.R.S.S. — 8 p; 
Coreea de Sud — 7 p; Japo
nia, Franța și Cuba — toate 
cu cîte 6 p. Echipa U.R.S.S. 
are un meci mai puțin jucat.

în turneul de consolare i 
Argentina — Ecuador 65—52 
(32—25): S.U.A. — Canada 
68—60 (38—28).

BELGRAD, 28 (Agerpres)
— In concursul de atletism 

. de la Ljubljana, Vera Niko- 
lici a stabilit un nou re
cord iugoslav pe 1 500 m, cu 
4:20,0. Alte rezultate 1 greu
tate (m) i Nagy (Ungaria) 
18,61 m; suliță (m) i Nemeth 
(Ungaria) 77,23 m; înălțime 
(m) 1 Vivod (Iugoslavia) 2,09 
m ; 400 m g : Deganutti (Ita
lia) — 53,3 ; 200 m (f) I Kafer 
(Iugoslavia) — 25,0.

• In concursul atletic de 
la El Paso, Bouncy Moore 
(S.U.A.) a cîștigat săritura în 
lungime cu 8,09 m. în cursa 
de 120 y. g. L. Babb a fost 
cronometrat cu 13,8,; iar in 
cea de 220 y-plat victoria a 
revenit lui W. Dekard cu 
20,9. C. Feldman a aruncat 
sulița la 78,74 m.

TELEX • TELEX © TELEX © TELEX
în turneul de calificare de la 
Istanbul pentru campionatul eu
ropean masculin de baschet, e- 
chipa Iugoslaviei, a debutat cu 
o victorie, cîștigînd cu SO—60 
(46—26) partida cu Finlanda. In 
cel de-al doilea joc, reprezenta
tiva Israelului a întrecut cu 97—67 
(46—32) formația Austriei.

In clasament conduce echipa 
Israelului cu 4 p, urmată de Fin
landa — 3 p (ambele din 3 jocuri), 
Iugoslavia — 2 puncte (1 joc), 
etc.

Turneul internațional de fotbal 
pentru echipele de juniori, care a 
avut loc la Rotterdam, a fost 
cîștigat de formația Tottenham 
Hotspur. In finală, tinerii jucă
tori englezi au învins cu 1—0 for
mația Sparta Rotterdam.

■
La Budapesta a avut loc un con
curs internațional dc lupte greco- 
romane la care au participat 
sportivi din mai multe țări eu

ropene. Iată învingătorii compe
tiției : cat, 48 kg : Nekvetai 
(U.R.S.S.); cat. 52 kg t Bakulin 
(U.R.S.S.); cat. 57 kg : Varga 
(Ungaria) : cat. 62 kg : Neru- 
baev (U.R.S.S.); cat. 68 kg: Tom a 
(Ungaria); cat. 74 kg : K. Hege- 
dus (Ungaria); cat. 82 kg : s. 
Hegedus (Ungaria); cat. 90 kg : 
Demianov (U.R.S.S.); cat. 100 kg: 
Nikulin (U.R.S.S.).

întâlnirea de volei masculin din
tre echipele Italiei șl Olandei, 
disputată la Roma a revenit gaz
delor OU 3—1 (8—15. 15—8, 15-5, 
15—13).

Fostul campion mondial dc box 
la cat. grea, Cassius "Clay, a con
firmat, în cursul unui interviu 
televizat, că se va întîlni în acest 
sezon eu Jimmy Ellis. Data me
ciului nu a fost încă stabilită. 
Clay a declarat că după această 
partidă va începe tratativele pen

tru organizarea revanșei cu Joe

Frazier, deținătorul centurii mon
diale.

D
La Belgrad s-a disputat întîlni- 
rea internațională de box dintre 
echipa looală Radnicki și repre
zentativa orașului polonez Craco
via. Pugiliștii iugoslavi au termi
nat învingători cu 6—4.

■
In prima semifinală (meci tur) a 
„Cupei Franței" la fotbal, echipa 
Olympique Marsilia a învins pe 
teren propriu cu 1—0 (1—0) for
mația Stade Rcnnals. Unicul gol 
a fost înscris In minutul 23 de 
Skoblar.■

In etapa a 8-a a Turului Italiei, 
disputată pe distanța San Vin- 
cenzo-Casciana Terme (230 km), 
victoria a revenit rutierului ita
lian Romano Tumellero in 51127:39, 
urmat de belgianul Werts. In cla
samentul general a preluat con
ducerea Claudio Michelotto (Ita
lia), urmat de Aldo Moser (It.) 
Ia 2:02. Gimondî se află la 14-.16,0 
de lider.
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