
Campionatul de fotbal
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Partidului 
președin- 

Stat, înto- 
sa, Elena

aeroportul 
a fost sa- 
Emil Bod-vi- 

în
Ultimele minute, dramatice, la poarta lui Mihai lonescu, în 
meciul Dinamo — Petrolul... In ajutorul lui Dumitrache a venit 
pînă și Nelu Nunweilier. dar portarul ploieștean are resurse 

pentru a înlătura din nou pericolul
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al Comitetului Exe- 
Prezidiului Perma- 

C.C. al P.C.R., pre- 
Consiliului de Mi-

Ieri .dimineață a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Pekin, delegația de partid și 
guvernamentală, a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Comunist Român, 
tele Consiliului de 
vărășit de soția
Ceaușescu, care, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și a 
guvernului Republicii Popu
lare Chineze, va face o 
zită oficială de prietenie 
această tară.

Din delegație fac parte
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru 
cutiv, al 
nent al 
ședințele
niștri, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C,,al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 
București al 
Iliescu, membru

Executiv al 
pri m-secretar 
municipal — 

P.C.R., Ion 
supleant al

HARBBALfSTil
, Așadar, la căpătui unui e- 

puizant sezon, în care ca niște 
veritabili globe-trotteri au 

traversat Europa în lung și-n 
lat — fie sub culorile echi
pei naționale, fie sub cele ale 
clubului lor, cucerind pentru 
primele cîteva prestigioase 
victorii în mari și tradițio
nale competiții internaționale, 
iar pe cele din urmă pur- 
tîndu-le pînă în finala C.C.E. 
— handbaliștii de la Steaua 
au reușit să păstreze în vi
trina lor cu trofee o pre
țioasă piesă: cupa de cam
pioni ai țării noastre. Victo
ria lor finală — mai puțin 
scontată prin evaluarea lu
cidă a rezervelor de energie 
•— a fost, însă, pînă la urmă, 
deasupra oricărui dubiu, îm- 
brăcînd cîteva semnificații, 
ce se cer acum, la încheierea 
disputei, a fi subliniate.

înainte de toate trebuie 
Spus că prin a 6-a victorie 
în campionatul masculin de 
handbal al țării noastre, e- 
chipa Steaua a realizat o 
suită de 5 titluri consecutive, 
ceea ce n-a fost la îndemîna 
nici măcar a renumitei echi
pe de aur a Iul Dinamo 
București, care în timpurile 
sale de glorie a obținut 4 și 
3 medalii consc ntive. Perfor
manța. handba știlor de la 
Steaua este cu 
loroasă cu cît 
sebire de alți ani — la a- 
ceastă ediție atît de plină de 
semnificații pentru ei, lupta 
pentru întîietate nu s-a mai 
rezumat doar la tranșarea 
unui duel, devenit tradițio
nal în handbalul nostru mas
culin și anume acela dintre 
echipa lor și formația Di
namo București. Acum lucru
rile s-au petrecut cu totul 
altfel. De-a lungul 
palpitante dispute,

atît mai va-
— spre deo-

acestei 
care a 

avut ca termen decisiv abia 
ultima etapă, jucătorii . de la

Priviri sorbind cu nesaț, 
tainic, chipuri., dragi — cele 
mai dragi dintre toate cele 

s- cite alcătuiesc întreaga exis-
Jr tență a omenirii. Sărutări

și flori proaspete. Miini pu- 
5$ ternice strecurîndu-și de-

getele cu gingășie și țan- 
drete prin bucle cirlion- 
țațe, ori mingîind cu aceeași 

-candoare obraji de catifea. 
. .Și., gânduri. Gînduri și vise 

scumpe, .îndrăznețe, pe care 
i.„’ ..uzr.r. *"*’

> • oamenii maturi le
nu numai părinții ci toți 

logodesc 
a împii-cu credința fermă 

nirilor depline.
1 Iunie — Ziua 

tională a copilului
Nu fila calendarului ne 

amintește sărbătoarea gene; 
rației care se pregătește să 
facă pasul cel mare în 
viață. O știm mai de mult, 
o păstrăm în inimi cu 
mîndrie. transcrisă in dra
gostea de părinți și . în res
ponsabila îndatorire de ce
tățeni ai unei țări în care 
grija pentru copii nu poan
tă semnele măsurii 1

îi iubim pe copii și fi-

interna- !
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intrat în linie dreaptă

ntregul nostru popor a primit cu entuziasm și însu
flețire Chemarea prin care Consiliul National al 
Frontului Unitâfii Socialiste adresează tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate, tuturor cetățenilor 
țării, îndemnul fierbinte de a-și consacra toate for 
jele, tot elanul și întreaga energie creatoare cauze; 

îndeplinirii și depășirii Planului cincinal 1971—1975, acestui 
măreț program de propășire a patriei.

într-adevăr, România se află angajată pe un drum de 
proporții uriașe, de dimensiuni unice în istoria sa, în 
marea OPERĂ DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE.

Așa cum arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în ex
punerea făcută cu prilejul sărbătoririi Semicentenarului 
partidului : „înfăptuirea acestui vast program de construcție 
economică și socială va ridica România pe o nouă treaptă 
de progres și civilizație, va marca parcurgerea unei noi 
și însemnate etape pe drumul 
statele avansate ale lumii. O 
lor de producție, cu creșterea 
riale și spirituale se va ridica 
al poporului, se va îmbunătăți

secre- 
al P.C.R., George 
membru al C.C. 

prim-adjunct al 
afacerilor externe, 

membru al
al P.C.R,, ambasadorul

Comitetului Executiv, 
tar ai C.C.
Macovescu, 
al P.C.R., 
ministrului
și Aurel Duma, 
C.C.
României la Pekin.

împreună cu delegația, a 
plecat la Pekin și ambasado
rul R.P. Chineze în România, 
Cian Hai-fun.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
lutată de tovarășii
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
FJorian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion lo
ri iță, Vasile Pătilineț', IoriStă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. ai P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organiza-

țiilor obștești, generali, 
riști români și corespondenți 
ai presei străine.

Au fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D, Co
reene, Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam, 
Damdinnerenghiin Bataa, am
basadorul R. P. Mongole în 
Republica Socialistă România, 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în România, alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La plecare, membrii dele
gației au fost salutați căldu
ros de numeroși cetățeni ai 
Capitalei. Ei scandau „P.C.R. 
—P.C.R.", „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au răspuns 
cordial manifestărilor de dra
goste și stimă, urărilor de 
drum bun adresate de oame
nii muncii veniți la aeroport. 
Pionieri și tineri români, chi
nezi, coreeni, vietnamezi și 
mongoli au oferit flori se
cretarului general al partidu
lui, celorlalți conducători de 
partid și de stat.

(Agcrprcs)

Ecourile în jurul celei de
25-a etape a campionatului 

diviziei A la fotbal sînt de
parte de a se stinge, rezulta
tele și desfășurarea unora 
dintre partide constituind o

a
A 
la

Udați de ploaie, dar fericiți, campionii salută pe cei ce i-au încurajat și stimat! (în 
rtndul de sus, de la stingă la dreapta) Otto Telman, antrenor. Gruia, căpitanul echipei, 
Cristian, Speck, Coasă, Stockl. col. Romeo Platon, din secția de handbal a clubului Steaua, 
lacob Birtoloni, Munteanu, (jos) Goran, Popes cu, Cornel Oțelea, antrenor, Dincă, Marinescu 
și Gațu. Foto t N. DRAGOȘ
Steaua au trebuit să facă față 
asaltului viguros declanșat 
nu numai de eternii lor ri
vali, handbaliștii de la Di
namo, ci și de formațiile L7- 
niversitatea București (care 
a fost, de altfel, lideră a cla
samentului un scurt timpi), 
Politehnica Timișoara, Uni
versitatea Cluj,
sau
alte

FLORETIȘTII ROMÂNI
CONCUREAZĂ LA BOLOGNA

S.C. Bacău
Politehnica Galați. Cu 
cuvinte, tricourile și

Călin ANTONESCU

(Continuare în vag. a 2-ai

NOȘTRI
le dorim tot ce poa- 
mai frumos, mai de

resc. 
te fi 
preț.

Ii 
științei spre piscuri încă ne
cucerite. Ii vrem triumfă
tori în lumea artelor. îi 
vrem temerari ca în poves
tirile lui Jules Verne sau 
— variantă modernă — ca 
în serialul cu Marine Boy.

Dar. înainte de toate. îi 
vrem pe copiii noștri fru
moși. sănătoși și puternici. 
Este marea grijă a țării 
pentru cei mai mici cetă
țeni ai săi. este idealul cel 
mai scump al părinților.

Pentru sănătatea și ar
monia fizică a copiilor se 
acționează, firește, multila- 
teral,t în toate planurile 

vieții noastre socialiste. 
Printre acestea — cu o mare 
eficientă — in planul .edu
cației fizice și sportului. 
Este un aport extrem de 
important, incontestabil.

Pe stadioane, în bazine, 
pe cărări de munte, ori pe 
plajele litoralului. în sim
ple . cunoștințe cu mișcarea,

vrem purtînd făclia

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, la Bologna este progra
mat un nou concurs-test în 
vederea C.M. de scrimă de la 
Viena. Este vorba de „Cupa 
Giovanini", rezervată flore- 
tiștilor. România va fi pre
zentă la startul acestei tradi
ționale întreceri, printr-o se-

rie de 
frunte
Falb și Tănase Mureșanu.

scrimerl fruntași în 
cu Mihai Țiu, Iuliu

DRAG • ••
exercițillor 

participă
ri e tot fe- 

nesecatul 
sănătate

in practicarea 
fizice sau prin 
rea la competiții 
lui. copiii află 
izvor dătător de
și vigoare căruia îi vor că
mine prieteni si mai tîrziu, 
după acești minunați ani ai 
copilăriei.

S-au făcut multe pentru 
răspîndirea sportului în rin- 
dul copiilor. Dar. oricît s-ar 
face pentru 
nu trebuie să 
că este prea 
îndeajuns.

Azi. de ziua 
gîiem obrajii de catifea, să 
dăruim bomboane de cioco
lată. dar — părinți sau nu 
— să ne gîndim cum și 
cînd să facem alte terenuri 
de sport, alte ștranduri, ce 
alte concursuri să organi
zăm. ..

Pentru 
minunați, 
tim să le . 
ștafeta maturității.

ei. niciodată 
ni se pară 
mult ; nici

lor, să mîn-

toti acești copii 
cărora ne pregă- 
predăm. peste ani,

Dan GARLEȘTEANU

sursă bogată de discuții, 
fost o etapă care invită 
comentarii, prin multiplele ei 
aspecte, pozitive și negative, 
prin surprizele ei, prin pro
blemele pe care le-a ridicat. 

Trebuie să subliniem. îna- 
© inte de toate, că numitorul 

comun al partidelor jucate în 
această etapă a fost ardoarea 
cu care echipele și-au apărat 
șanșole, în, condiții de joc din
tre cele mai grele, pe ploaie, 
pe terenuri transformate în
tr-o mare de gumă arabică, 
din care piciorul se descleșta 
cu dificultate. Aceasta, ne o- 
feră un bun exemplu privind 
atît pregătirea fizică a echi
pelor, cit și a resurselor lor 
morale. Ceea ce apare mai 
greu de înțeles este faptul că 
aceste energii se cheltuiesc 
fără rezerve pe terenuri im
proprii și sînt, în schimb, e- 
conomisite, ca să spunem așa, 
atunci cînd totul te cheamă 
la . joc, începînd cu natura. 
Iată unul din multele para
doxuri pe care ni le oteră 
echipele noastre de fotbal !

Vorbind despre forța și am-

apropierii țării noastre de 
dală cu dezvoltarea forțe 
producției de bunuri mole
și mai mult nivelul de trai 
viața fiecărui cetățean în- 

făptuindu-se astfel obiectivul central al construcției socia
liste, țelul suprem al întregii politici a partidului nostru 
comunist — bunăstarea și fericirea omului".

De fapt Chemarea cristalizează, într-un document sortit 
să rămînă istoric, dorința declarată a națiunii de a-și 
mobiliza toată puterea pentru a transpune în fapte ci
frele cutezătoare .ale unui plan stabilit de partid după o 
amplă consultare cu poporul, ceea ce i-a conferit virtuteo 
lucidității și a realismului. Idealurile noastre, întruchipate 
în politica partidului, sînt pe măsura forțelor noastre. Sin 
tem apți să dăm substanță gîndurilor îndrăznețe pe care 
le înscriem în planuri și In perspective I

Anvergura Cincinalului 1971—1975 reclamă, pentru înfăp
tuirea lui, o intensă mobilizare a tuturor resurselor ma
teriale și spirituale ale țării, antrenarea maselor largi 
populare, uriașul efort colectiv al națiunii. In acest con
text, și într-o viziune mai largă, de viitor, apare necesi
tatea pregătirii unor elemente umane puternice, sănătoase, 
viguroase, apte să facă față cerințelor tot mai mari ale 
contemporaneității. Și, fără îndoială, această misiune de 
mare responsabilitate și noblețe revine educației fizice și 
sportului, activitate care cuprinde pături largi ale popu
lației, tineretul mai cu seamă.

Adresîndu-se tinerilor, Chemarea . spune :
„Cu energia și pasiunea tinerească de care de atîtea 

ori ați dat dovadă în realizarea unor impresionante lu
crări de construcții economice și sociale pe întreg cuprin
sul patriei — munciți în fabrici, pe șantiere și pe ogoare, 
pentru înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare ale noului 
cincinal I Străduiți-vă fără preget pentru a vă însuși 
știința și cultura, pentru perfecționarea calificării profe
sionale, pregătiți-vă temeinic spre a deveni oameni îna
intați, demni făuritori ai societății socialiste multilateral 
dezvoltate !"

împreună cu întregul popor, tineretul patriei va răs
punde ca unul singur acestui îndemn I

biția cu care au fost abor
date toate partidele din a- 
ceastă etapă, ajungem la con
cluzii pozitive referitoare la 
atmosfera în care trebuie să 
se desfășoare acest final de 
campionat, a rolului pe care 
îl are fiecare echipă în spri
jinirea eticii sportive, într-o 
întrecere în care rezultatele 
indirecte nu sînt cu nimic 
mai puțin importante decît 
cele ~ directe. Am spune : 
dimpotrivă. Din acest punct 
de vedere, dincolo de mani
festările care au încălcat dis
ciplina,de,,,exggșele tempera
mentale -ale unora dintre ju
cătorii săi. nu poate să fie 
ignorată replica puternică, 
angajamentul total al Poli
tehnicii Iași, într-un meci 
care nu-i putea aduce nici 
mari cîștiguri, nici pierderi 
ireparabile. Mai puțin ieșirile 
nervoase, să sperăm că vom 
întîlni același spirit de luptă

VasiZe Coșariu (Dinamo), 
component al echipei 

României

Săptămîna viitoare, la Cluj!

Jack BERARII!

(Continuare In pag. a 3-a)

Campionatul de polo

Victorie netă a Rapidului: 8-3 cu I.E.F.S
Pololștii de la Rapid Bucu

rești au făcut să renască spe
ranțele susținătorilor echipei 
giuleștene, învingînd ieri după- 
amiază la „Tineretului11 eu un 
scor categoria : 8—3 (3—1, 2—0, 
1—2, 2—0) — formația studen
ților de la I.E.F.S. De loa afec
tați de Insuccesul din derbyul 
de duminică, feroviarii au ata- 
eat sontlnuu, eu un elan de
bordant, ținlnd sub presiune 
permanentă defensiva adversă 
in eete doar Blajee s-a „vă
zut".

Rapid a «ondus din prima 
repriză eu 3—1, apoi 5—1 | 
I.E.F.S. — a replicat eu euraj, 
mai ales după golul splendid 
realizat de același Blajec, ajun- 
gînd pînă la 3—6. In final însă, 
tot jucătorii de la Rapid au

fost eel «are aa dominat șl 
au punctat la capătul unor 
combinații mult aplaudata. Cele 
11 goluri ale meciului au fost 
realizate de s I. Slăvei 4 (eel 
mal bun om al feroviarilor), 
Culineaa 2 (excelent tn ataș), 
Țăranu și Cornel Rusu pentru 
învingători, respeetiv, lonescu, 
Blajes și Rotaru pentru învinși, 
A «onau» foarte bine dr. i. 
Drfigan,

în urma ««estul rezultat, și 
Înaintea ultimei etape turnau, 
DINAMO eon duse eu 12 p, 
fiind urmată de i Rapid 19 p, 
I.E.F.S. 7 p, Progresul 7 p, Va
gonul Arad 6 p, Voința Cluj 
5 p, Politehniaa Cluj 3 p, Cri- 
șul Oradea 3 p și G.S.M. 
Cluj 1 p.

La trei luni de la conferința CJEFS Mureș

CUM SÎNT ÎNDEPLINITE
. 's

ROMANIA
ITALIA

LA GIMNASTICĂ
MASCULINĂ

• La Sibiu, se intilnesc, 
la 19 iunie, echipele 
feminine ale României
și Ungariei

La începutul lunii martie, 
în cadrul conferinței C.J.E.F.S. 
Mureș, activiști, antrenori, 
sportivi fruntași — adică cei 
mai reprezentativi oameni in 
domeniul sportului — au dis
cutat, pe toate fețele, activi
tatea sportivă de pe aceste 
meleaguri. Au fost trecute în 
revistă realizările, dar s-a in
sistat în mod deosebit și pe 
carențele manifestate, în ideea 
remedierii lor, a îmbunătăți
rii acestei activități. Atunci, 
au luat cuvîntul Livîu Maîor 
din Reghin, Fr. Cserhati, de 
la clubul Mureșul, O. Orban, 
președintele comisiei județe
ne de box, H. Miiller, de la 
Faianța Sighișoara, V. Cucui 
din Tîrnâveni ș.a. Au vorbit 
despre unele succese, dar și 
despre greutățile secțiilor de

box, canotaj sau lupte, despre 
faptul că Ia Faianța Sighi
șoara, cu toate efotturile de
puse, masa de salariați se 
află1 încă departe de stadion, 
despre întărirea bazei mate
riale. Ne-am amintit de ob
servațiile făcute de tov. Eu
gen Trîmbițaș : „După o pe
rioadă de acumulare a expe
rienței, s-a reușit să se cu-

prindă mai multi tineri în 
activitatea sportivă de masă. 
Din păcate, însă, mai există 
o serie de neajunsuri. Mul(i 
tineri rămîn încă departe de 
stadion, procentul de studenți

(Continuare

recunoscute fra-Județul Mureș. Județ cu 
diții sportive. Aici, viața sportivă pulsează, 
dar oamenii o doresc mai vie, mai in
tensă. Cel chemat să realizeze acest de
ziderat este organul sportiv, în principal, 
a cărui activitate trebuie să devină efi
cientă, practică, eliberată de complexul și 
povara formalismului. Hotărîrile conferin
ței, obiectivele concrete și de mare res

C. ALEXE

In vag. • 2-aJ

Finalele campionatelor na
ționale de gimnastică pe e- 
chipe, disputate în Capitală 
șl în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej au fost doar un prolog 
al bogatului sezon competi- 
țional în care au pășit frun
tașii gimnasticii noastre. Luna 
iunie continuă seria marilor 
competiții cu două confrun
tări internaționale în care sînt 
angajate echipele reprezenta
tive ale țării. Pentru gimnaști 
examenul îl constituie meciul 
cu selecționata Italiei, în 
frunte cu proaspătul campion 
european, Giovanni Carmi- 
nucci. întîlnirea va avea loc 
la Cluj în ziua de 12 iunie. 
O săptămînă mai tîrziu, o- 
rașui Sibiu va fi gazda unui 
alt meci interțari. De data 
aceasta este rîndul gimnas
telor din selecționata noastră . 
națională, care le vor avea 
ca adversare pe componen
tele echipei R. P. Ungare, în
tr-o accentuată revenire de 
formă la ultimele apariții in
ternaționale. Protocolul am
belor întîlniri prevede numai 
exerciții liber alese.

în ce privește activitatea 
internă, luna iunie reține a- 
tenția prin : finala liceelor 
(Constanța, 13 iunie) și cam
pionatul național pentru co
pii (categoriile a IV-a și a 
111-a) ; 18 iunie — gimnasti
că modernă, 19—20 iunie — 
gimnastică sportivă fete ; 21 
iunie — gimnastică sportivă 
băieți.

perisabilitate stabilite atunci se cer a fi 
rezolvate operativ, ritmic. Perioadele de 
tatonare și de proiecte n-au rost. Timpul 
trece. Să sperăm că în lunile ce vor urma 
vom consemna — la fața locului — că tot 
mai multe din obiectivele ce s-au propus 
în martie, Io conferință, vor deveni fapte 
pe meleagurile mureșene.
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DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
DIN JUDEȚUL DOLJ

In cadrul unei ședințe 
ce a avut loc în 
dimineții de ieri, 
Comitetului județean 
partid 
modul 
cat — 
voltăril 
cație fizică și sport 
județ — prevederile 
lărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 
iunie 1967 și ale Legii 
sportului, adoptată în de
cembrie 1967.

La dezbaterile care au 
fost conduse de către to
varășul Constantin Bă- 
bălău, membru supleant 
al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului 
județean de partid Dolj, 
au participat membrii 
Biroului Comitetului ju-

Dolj a 
în care s-au 
în privința 
activității de

cursul 
Biroul 

de 
analizat 

apli- 
dez- 
edu- 
din 
Ho-

dețean P.C.R., precum și 
invitați din partea Con
siliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
ai Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Ministerului 
Invățămîntului și altor 
instituții și organizații cu 
atribuții în acest dome
niu, reprezentanți ai pre
sei centrale și locale.

Prilejuind o trecere în 
revistă a realizărilor ob
ținute în ultimii ani, ana
liza efectuată a scos to
todată în evidență o serie 
de posibilități și moda
lități de îmbunătățire a 
activității de educație fi
zică și sport din județul 
Dolj, Biroul Comitetului 
județean de partid sta
bilind în acest sens un 
plan de măsuri corespun
zător.

In R.F. a Germaniei ori
cărei întîlnirl înaintea J-O. 1 
se acordă o atenție deosebită. 
Faptul că J.O. se vor desfă
șura la Miinchen și că atle
tismul din K.F.G. are o mare 
valoare internațională au con
tribuit ca întîlnirea de la 
Koln, la care au participat 
atleții noștri, să fie privită 
în mod special. De fapt, 
gazdele și-au manifestat 
deschis ■ dorința unei revanșe, 
pe care o întrevedeau chiar 
și ziarele locale, după înfrîn- 
gerea din primul meci, în 
1969. Este știut că cel mai 
puternic centru atletic al 
R.F.G. este cel din care fac 
parte atleții de la Leverkusen 
și K61n, de mai mulți ani 
fruntași pe țară. Dintre acești 
atleți a fost formată și echi
pa care a dat replica selec
ționatei noastre, 
protocolului au 
băieți născuți pînă 
fete născute pînă

Rezultatele sînt 
cunoscute și este de remarcat 
faptul că victoria echipelor 
noastre a fost obținută la o 
diferență concludentă. Din

Conform 
participat 
în 1951 și 
în 1952.
de ecum

INVESTIGAȚIA PSIHOLOGICĂ ÎN AJUTORUL
PER

FORMANȚEI 
SPORTIVE

Ieri. în sala Bibliotecii Con
siliului National pentru Edu
cație Fizică și Sport, a înce
put reuniunea de lucru a Co
mitetului științific al Federației 
europene de psihologia spor
tului și activităților corporale.

Ședința inaugurală a fost 
fructuoasă. S-a stabilit pentru 
viitor metoda de lucru privind 
abordarea problemelor de ter
minologie în psihologia spor
tului. domeniu în care, din cau
za vîrstei lui încă fragede, 
existau multe nedumeriri, dacă

rămînenu chiar confuzii. Va 
meritul consfătuirii bucurește- 
ne de a fi elucidat și făcut

La finalele seniorilor de la „libere"
f.WLȚI VENIȚI - PUȚINI ALEȘI!

ordine într-o problemă mult 
controversată.

De asemenea, au fost pre
zentate referate interesante și 
amplu documentate despre 
standardizarea testelor psiho
logice folosite în investigațiile 
privind asistența științifică în 
pregătirea sportivilor de per
formantă.

păcate condițiile atmosferice 
total neprielnice (a plouait 
fără întrerupere mal multe 
zile și pista de zgură a fost 
pur și simplu devastată) au 
influențat categoric rezulta
tele. De aceea apreciem în 
mod deosebit cele două noi 
recorduri realizate de Anton 
Cornel și Marin Iordan la 
prăjină și, respectiv, la gre
utate. ambii fiind juniori și 
în 1972. Dar, marea surpriză 
a concursului a fost furnizată 
de alergătorul Constantin 
Stan. In prima sa cursă pe 
400 m, din acest an și în con
dițiile descrise mai sus, Stan 
a avut o evoluție foarte bună, 
întrecînd, cu aproape 10 m, 
doi alergători de renume in
ternațional : Reich 46,5 la 
400 m și Roder 46,8, în 1971. 
Este indiscutabil că acest 
tînăr atlet, în disputa sa cu 
Puiu va face ca recordul na
țional pe 400 m să coboare, 
chiar în acest an, sub 46 se
cunde.

Se cuvin a mai fi eviden- 
țiați Tamaș Szabo, Costel Io- 
nescu, Gheorghe Chipu, Du
mitru Iordache, Marian Voicu, 
Valentina Cioltan, Mihaela 
Loghin, Leontina Sălăjean, 
Draga Comșa, Natalia Andrei.

Rezultatele cu care au in
trat în concurs unii dintre 
adversari îi recomandau ca 
favoriți : Schuman 10,3 la 
100 m, Klock 7,85 m la lun
gime, Straus 1 : 51,5 la 800 m, 
Busche 4,80 la prăjină, Frost 
2,12 la înălțime, Palzkill 
16,68 la greutate fete etc 
Dar, dacă unii din aceștia au 
fost înfrînți, aceasta se dato- 
rește pe de o parte ambiției 
atleților români, cit și faptu
lui că ei s-ap acomodat cu 
condițiile grele de concurs. 
Astfel, s-a dovedit, încă o 
dată, cît este de necesar an
trenamentul în condiții grele ! 
Din acest punct de vedere 
repetiția de la Constanța a 
fost, iată, bine venită.

Din păcate nu toți atleții 
români au reușit să se com
porte la nivelul dorit. La unii 
s-a văzut lipsă de combati
vitate, de acomodare sau de 
pregătire, ceea ce trebuie să 
fie un semnal de alarmă 
pentru Ion Glava, Eugen Ne
gară, Gheorghe Suha (la gre
utate), Alexandru Abagiu, 
Florea Sandru, Viorica Recu, 
Maria Illi.

N. MIHAIL

Antrenorul emerit SIGISMUND FERENCZ se declară mulțumit șl manifestă optimism
Noul lot reprezentativ de bas

chet feminin a susținut, zilele 
trecute, primul său test inter
național, partlcipînd la tur

neul de la Halle, alături de e- 
chipele R. D. Germane și Po
loniei și de selecționata secun
dă a .......... ..........
noastre

țional. Tinerele sportive au ma
nifestat ambiție, putere de lupta 
șt disciplină, ceea -ce tmi cre- 
ază convingerea c* ele pot a- 
tlnge in scurtă vreme o valoa
re internațională. Mai vreau să 
amintesc ca a fost cea mai ti- 
nără selecționată (media de 
virstă 20 de ani), care a avut

gazdă, 
clasat

Sportivele
locul

«ac

observațla T 81 «lac* care 
credeți că este cauza T

— Intr-adevăr, selecționata
română a Înscris relativ puțiiio 
puncte, deși a avut multe si
tuații favorabile. S-ar 
găsi ca pretext emoția debutului 
In meciuri internaționale. De 
fapt, este vorba de minusuri in 
tehnica individuală, prin aceasta 
tnțelegind prinderea și pasarea 
mingii, driblingul și, bineînțeles, 
aruncarea la eoș. Jucătoare care 
in campionatul național au dat 
satisfacție, nu au that făcut față 
cînd au avut adversare valo
roase, experimentate, cum slnt 
Schaal, Amais—Ziegler, Bruning, 
Messersehmldt, Bartolomăus dm 
formația R.D.G.. Oglojinska, Ro- 
gowska, Piernltzka din cea a 
Poloniei. Disputele „unu Ia unu 
au fost defavorabile de cele mal 
multe ori tinerelor noastre bas
chetbaliste, care nu au încă nici 
un bagaj bogat de procedee teh
nice Șl nici prea mare îndeml- 
nare în cele pe caro le cu-

Ana Popov (fn imagine, in prim plan) s-a remarcat tn turneul 
de la Halle prin acțiunile sale în jurul panoului

III fiind întrecute de Polonia 
(50—59) șl R.D.G. I (47—67) șl 
învingînd R.D.G. n (59—56). In 
această competiție, rezultatele 
au contat, însă, mal puțin, de
oarece principalul scop al par
ticipării era verificarea tinere
lor baschetbaliste (după o pre
gătire sumara făcută la înche
ierea campionatului național) 
în condițiile unor întreceri in
ternaționale. In acest scop 
ne-am adresat antrenorului 
merit Sigismund Ferencz 
se ocupă direct de 
echipei naționale.

— De la începu, 
precizez, ne-a spus 
antrenor, că am fost 
presionat de comportarea 
teren, de la antrenamente șl 
din timpul liber a lotului na-

e- 
____ care 
pregătirea 

doresc sâ 
apreciatul 

plăcut lm- 
dln

în sala de sport din Constanța 
au avut loc finalele campionate
lor republicane individuale de 
seniori la lupte libere. Spre deo
sebire de alte ediții, de această 
dată la startul competiției s-au 
prezentat un mare număr de 
sportivi — peste 230. De bună 
seamă era un început dătător 
de speranță. Pe măsură ce se 
consumau, însă, întrecerile, con
statam că. de fapt, dintre nu
meroșii competitori doar puțini 
se ridicau, cît de cît, la o va
loare corespunzătoare. Am aștep
tat. atunci, ziua finalelor cînd, 
după trialurile preliminare, spe
ram să asistăm la confruntări 
mai echilibrate. Dar șl în aceas
tă zi a epilogului, la cele 10 
categorii, favoriții, cu cîteva 
excepții, au urcat cu ușurință 
pe prima treaptă a podiumului 1

Firește, o astfel de constatare 
nu poate prilejul, în nici un 
caz, motiv de satisfacție. O spu
nem și pentru că avem în ve
dere că peste trei luni luptătorii 
noștri vor participa (la toate 
cele 10 categorii de greutate) la 
campionatele mondiale de la So
fia.

Ce am văzut, de fapt, la fina
lele de la Constanța ’ La cate
goriile «2 kg, P. Coman (Steaua), 
74 kg, L. Ambruș (Steagul roșu 
Brașov) șl 82 kg, V. lorga (Pro
gresul Brăila) n-au întimplnat 
nici o rezistență serioasă în cu
cerirea titlurilor de campioni. 
Singura categorie mal echilibra
tă a fost 48 kg, protagoniști fiind 
I. Arapu (Steaua) șl I. Vanghe
liei (Tomistex Constanța). In con
tinuare, la 52 kg, P. Cernău 
(C.F.R. Timișoara) s-a impus 
clar, însă, acest luptător a de
pus mari eforturi pentru a se 
încadra în limitele categoriei 
sale. Presupunînd că el va par
ticipa ta mondiale ne întrebăm 
dacă se va putea menține 4 zile 
în categorie. Al doilea preten
dent la 52 kg s-a dovedit a fl 
Etn. Butn (Nicolina Iași) dar 
el a pierdut prin tuș în fața lui 
Cernău I Mal dificilă oarecum ni 
se pare selecția titularului la 
57 kg, unde fostul campion N. 
Dumitru (Medgidia) a cedat în- 
tîietatea unul luptător, Gh. Stan 
(Olimpia satu Mare) de mult 
Ieșit din vederile selecționării 
pentru competiții de amploare. 
Tot la această categorie un alt 
component al lotului republican 
C. Moldovan (Steagul roșu Bra
șov) a pierdut inexplicabil de

ușor în rața luptătorului sătmă- 
rean. Lupta pentru lntîietate la 
68 kg l-a desemnat favorit pe 
Em. Cristian (Dinamo București), 
un tînăr talentat dar lipsit de 
experiență. P. Poalelungi (Du
nărea Galați), principalu-1 ad
versar, cu toată rutina sa acu
mulată la multe confruntări im
portante. n-a reușit să se deta
șeze. La ultimele 3 categorii 
titlurile au fost decise, într-ade- 
văr în finalul competiției, dar 
învingătorii sînt departe de exi
gențele apropiatelor campionate 
mondiale.

Vorbindu-ne despre aceste fi
nale, antrenorul federal Ion Crls- 
nic a apreciat următoarele : „Ni
velul tehnic a fost mulțumiior, 
efectuîndu-se procedee specifice 
stilului. Dar, aproape toți lup
tătorii noștri fruntași — care ne 
interesează în mod deosebit a- 
cum, în vederea participării lor 
la «mondiale» — sint încă defi
citari tn privința atacului din pi
cioare, hotărîtor în obținerea 
victoriilor. Referlndu-mă ia va
loarea flnaliștilor prezenți la Con
stanța trebuie să spun că nu 
mă pot declara mulțumit decît 
tn i...............................................................
In 
tre 
pe 
pe 1 
nici 
vîrstă. 
Medgidia), T. Dop (St. roșu Bra
șov), M. - - ■ • ~ f '
Buc.) șl L. Savin (Dunărea Ga
lați). Pînă la categoria 82 kg, 
inclusiv, m-am edificat In pri
vința celor care au șanse să 
participe la mondiale. In rest.. .**

Desigur, luptătorii noștri frun
tași pot înlătura unele din defi
cientele constatate la întrecerile 
de la Constanța, pînă la startul 
confruntărilor din capitala Bulga
riei. La începutul lunii viitoa
re el vor susține șl un nou exa
men, ultimul — Turneul Inter
național al României, care va 
avea loc tot la constanța.

In încheiere am vrea să men
ționăm arbitrajele foarte bune 
prestate de Gh. Conciu (Galați), 
I. Bătrîn șl N. Baciu (Brașov). 
I Lefter, M. Cristea, L. Bandi 
și St. Stanciu (București) cît șl 
excelenta organizare a compe
tiției, o reușită repetiție în ve
derea marelui turneu de la 
2—4 iulie.

mică măsură. Unii antrenori 
loc să deplaseze tineri dln- 
care aș fl putut selecționa 
cel mai talentați au înscris 

foile de concurs luptători fără 
I o perspectivă, depășiți de 

ca T. Moșescu (I.M.U.

Scînteie (Progresul

Costin CHIRIAC
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CAMPIONI

i

» fffrmart 
din pag. U

campioni prl- 
după amiază,

medaliile de 
mite sîmbătă 
sub rafalele neîndurătoare ale 

. ploii, capătă alte valențe, 
deoarece răsplătesc o victo
rie pentru care s-a muncit 
evident mai mult ca în alțl 
ani. ele onorînd un învingă
tor deplin, al cărui rezultat 
final nu s-a compus doar din 
2—3 succese, ci dintr-un lung 
și aprig șir de dispute, pe 
care le-a absolvit cu fruntea 
suș.

O astfel de performanță se 
cere desigur trecută sub lupa 
unei analize, deoarece, cum 
spuneam, semnificațiile ei 
pot interesa și alte formații. 
Tn fond, ce a stat la baza 
victoriei finale a jucătorilor 
de la Steaua ? Tn primul 
rînd, credem că forfa de a- 
tac a acestei echipe, capabilă, 
atunci cînd a avut rezerve de 
odihnă necesară și cînd a 
putut, deci, să-și valorifice 
pe deplin calitățile. Prezența 
în rîndurile formației a unor 
handbaliști ca Gruia, Birto
lom. Speck sau Coasă, cu o 
remarcabilă forță de șut,

pacitatea tehnică șl tactică 
a unor Jucători ca Gațu, Go
ran, Marinescu, Cristian sau 
tînărul Stockl, promovat cu 
un curaj demn de toată ad
mirația, care au știut să 
speculeze prompt orice ine
xactitate a apărării adverse 
— constituie după părerea 
noastră principalul atu al e- 
chipei Steaua. O dovadă? 
Chiar atunci cî<nd au pierdut, 
Jucătorii acestei echipe au 
înscris multe goluri, obligînd 
adversarii la eforturi deose
bite. în apărare, formația 
pregătită în acest sezon de 
antrenorii Cornel Otelea și 
Otto Telman, a adoptat un 
sistem modern, similar ce
lui practicat de echipa națio
nală și care — o spunem cu 
toată mîndria — a dat re
zultate excelente pe plan in
ternaționali ridicarea gabari-

ca-

CLASAMENT FINAL
DIVIZIA MASCULINĂ A

1. STEAUA 27 22 2 3 453—300 46
2. Din Buc. 27 20 3 4 378—295 43
3. „UH Buc. 27 19 2 6 372—306 40
4. Poli. Tlm 27 11 6 10 326—325 28
5. „U" Cluj 27 10 4 13 406—338 24
6. S.C. Bacău 27 10 3 14 346—343 23
7. Poll. Gl. 27 10 3 14 295—409 23
8. Din. Bv. 27 9 3 15 363—422 21
9. Voința Buc.

27 7 1 18 360—450 15
10. șt. Lovrin 27 3 1 23 313-470 7

După Turneul fărilor socialiste

in componența ei Și cinci Ju
nioare (Liliana șl Tatiana Uă- 
dulescu, Marta Roșlanu, Viorica 
Boca șl Doina Prăzariu). Cît 
privește calitățile lor fizice so
cotesc că este mai bine să re
dau opiniile reputatului antrenor 
emerit Leo Hiibner din R.D. 
Germană : ț,Aveți jucătoare cu 
talie apreciabilă și calități fi
zice deosebite, care merită toată 
încrederea șl despre care sînt 
convins că vor prețul condițiile 
ce 11 se acordă". Eu mal com
pletez afirmlnd că baschetba
listele noastre au intr-adevăr ca
lități în ceea ce privește viteza 
și detenta, dar slnt Încă defi
citare la rezistența generală șl 
specifică ;' A - — 
repetate, jocul de picioare în 
marcajul • • —■
punct de vedere tactic, mențio
nez că elo au Izbutit să aplice 
combinațiile învățate în scurta 
perioadă de pregătire la lot, 
ca șl pe cele simple, elemen
tare („dă șl du-tc“, dublajul 
etc), folosite contra apărării om 
U ...........................................
tn

(sărituri șl sprinturi . . _---------- . (
individual etc). Din

(„dă șl

V-A MULȚUMIT EVOLUȚIA TRĂGĂTORILOR DV.?

Dacă pe planșă, Turneul ță
rilor socialiste la scrimă a înre
gistrat unele absente de nume 
ilustre. în jurul planșelor i-am 
putut vedea pe cei mai apreciati 
specialiști (antrenori, arbitri 
etc.) din toate țările partici
pante. Era de așteptat, de alt
fel. pentru că acest turneu a 
constituit un ultim criteriu de 
verificare — foarte riguroasă 
— înainte de campionatele 
mondiale.

Am considerat, din această 
cauză, că sînt interesante con
cluziile tehnicienilor cu pri
vire la comportarea loturilor 
respective.

VASILE CHELARU. antre
nor coordonator al loturilor 
României : „Turneul ne-a aju
tat să ne edificăm asupra unor 
component) ai loturilor noas
tre. Pot spune, de exemplu, 
că Ștefan Ardeleanu (floretă), 
Suzana Ardeleanu (floretă f.), 
H. Bădescu (sabie) nu au co
respuns. fapt care ne deter
mină să ne îndreptăm atenția 
spre elemente de reală per
spectivă, capabile să onoreze 
prezenta lor în lot. Ne gîn- 
dim. de exemplu. Ia floretiștii 
A. Ștefan și N. 
brerul I. Pop și

comportarea trăgătorilor noștri 
și elementele tinere ca floretis- 
tele Rusak — cîștigătoarea probei 
individuale, Ivanova, sabrerii 
Rasolko și Bajenov (acesta a- 
flat la prima deplasare peste 
hotare) au evoluat promiță
tor. Ați vrea să știți, pro
babil. dacă ne-a îngrijorat eșe
cul lui Nikancikov. Vă spun 
foarte deschis : nu. El se află 
într-o stare de saturație pen
tru că a participat la foarte 
multe turnee în acest sezon. 
După o scurtă perioadă de an
trenament ușor iși va recăpăta 
apetitul pentru victorii. în ceea 
ce îi privește pe Rekita, Kriss, 
Vinokurov sau Gorohova, ei 
nu au ajuns încă la forma 
maximă. Aceasta urmează să 
se producă in prima jumătate 
a lunii iulie, la campionatele 
mondiale”.

Wurm (Ungaria)
Pentru mondiale vom 
măsură să asigurăm un «4» cu 
care să ne clasăm mai bine 
decît anul trecut la Ankara.”

Vlad. la sa- 
alți cîțiva”.

antrenor co-LEV SAICIUC, 
ordonator al loturilor de scri
mă ale U.R.S.S. : „Consider că 
acest turneu a fost o etapă 
foarte importantă în pregăti
rea scrimeriior sovietici pentru 
campionatele mondiale. în ge
neral, am fost mulțumit de

STANISLAW KRUCZINSKY, 
antrenor șef al 
neze de scrimă : 
a cărui utilitate 
o mai subliniez, 
adus prea multe 
Trei din cele mai bune flo- 
retiste sînt bolnave, excelen
tul sabrer Pawlowski nu a pu
tut veni fiind accidentat. Am 
recurs deci la o serie de ele
mente tinere pe care le-am 
verificat aici! Unele au satis
făcut. Este cazul floretistelor 
Szeja și Cichy. Altele nu prea. 
Mă refer la spadasinii Jani
kowski si Kurczab. Nici lotu
rile de sabie și floretă-bărbați 
nu au evoluat prea concludent”.

loturilor polo- 
„Acest turneu, 
este inutil să 
nouă nu ne-a 

clarificări.

AUTENTICI
tutui in mijlocul apărării, prin 
plasarea aci a handbaliștilor 
înalți. La Steaua, în această 
zonă au evoluat de obicei 
Coasă, Speck, Gruia, Birtolom 
sau Stockl și mai rar Goran, 
dezavantajat de talie, dar ex
celent tactician. în felul a- 
cesta. uzînd mai puțin de 
contraatacuri și preferind ac
țiunile ofensive organizate șl 
ceva mai lungi, apărîndu-se 
ferm pe centru și mai puțin 
pe extreme, Steaua a cuce
rit titlul de campioană a 
țării, de o manieră care o- 
norează pe jucători și pe cei 
doi antrenori. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că această 
victorie nu va însemna un 
„popas". Ci, dimpotrivă, un 
start spre alte performanțe 
mai mari, care stau, fără în
doială, la îndemîna handba- 
liștilor acestei echipe.

CONSTANTIN STELIAN, an
trenor principal al lotului de 
spadă al României : „Cu foarte 
miei excepții, mă declar mul
țumit de evoluția trăgătorilor 
de spadă. Bărăgan s-a impus 
în mod deosebit. Mă bucur că 
și schimbul de miine (Szabo. 
Podeanu, Bunca, Cărămidă, 
Isăilă. Zidaru) a confirmat.

CUM SINT
(Vrmarg din pag. I)

angrenați In această activita
te e redus".

S-a adoptat un PLAN DE 
MĂSURI, în cuprinsul căruia 
se află obiectivele pe care or
ganul sportiv județean are 
sarcina să le realizeze.

★

S-A ÎNCHEIAT divizia b
Duminică s-a disputat ul

tima etapă din cadrul divi
ziei B de handbal. Iată re
zultatele înregistrate i MAS
CULIN, seria I: Știința Ba
cău — Industria sîrmei Bu
zău 19—12 (9—5), Medicina 
Tg. Mureș — Rafinăria Te- 
leajen 13—22 (8—10), Tracto
rul Brașov 
Gheorghiu-Dej 6—7 
Agronomia Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș 16—20 (6—14); seria 
a II-a: Minaar Baia Mare
— Tehnometal Timișoara 
28—11 (14—7), A.S.A. " ‘ ‘
— Gloria / Arad 24 
(14—11), Universitatea 
iova — Independența 
6—7 (3—2), C.S.M. Reșița — 
Textila Cisnădie 19 21 (8-12),

Trotușul Gh. 
‘ “ (1-6),

Sibiu 
— 22
Cra-

Sibiu

Metalul 
(ii-5);
Știința

Timișul Lugoj — 
Copșa Mică 22—13 
FEMININ, seria I:
Bacău — Universitatea Iași 
7—8 (3—6), Constructorul
București — Voința Rădăuți
11— 9 (8—4), Comerțul Con
stanța — Voința București 
7—11 (4—5), Spartac Ploiești
— Progresul București 12—11 
(6—6), Chimia Buzău — 
Rapid Bucarwțti 9—15 (4—8); 
seria a II-a: Universitatea II 
Timișoara — Jiul Petroșani
12— 10 (6—3), Dermagant Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj 
7—14 (2—8), Chimia Făgăraș
— Voința Sighișoara 8—8 
(5—3), Constructorul Baia Ma
re — Sparta Mediaș 10—12 
(2-6).

Au trecut aproape trei luni 
de la conferință. Ce s-a fă
cut în acest interval de timp? 
A rămas planul de măsuri în 
faza de studiu, de tatonări ? 
S-a trecut, oare, de atunci, 
la realizarea lui practică ? 
Cum sînt îndeplinite propriile 
hotărîri ?

Iată întrebări la care am 
încercat să aflăm răspunsul 
prin intermediul unei persoa
ne autorizate, tovarășul IOAN 
BOGDAN, președinte al 
C.J.E.F.S. Mureș. Cu prilejul 
vizitei noastre la Tg. Mureș,
1- am rugat să ne amintească, 
mai întîi, cîteva din obiecti
vele mai importante ce și-au 
reclamat atunci rezolvarea.

— In primul rînd aș men
ționa necesitatea organizării 
unor competiții sportive larg 
accesibile oamenilor muncii, 
tineretului, după aceea con
solidarea campionatului aso
ciațiilor sportive (la cel puțin
2- 3 discipline) ; programarea 
de competiții pe ramuri de

om aplicată în exclusivitate 
turneul de la Halle.

— Scorurile Înregistrate ne 
dau impresia că echipa 
noastră nu a strălucit la ca
pitolul finalizare. Este justă

nose. Firește (acesta fiind șl țe
lul turneului), constatările au 
fost notate șl se va ține seama 
de ele în perioada de pregătire 
din timpul verii, cind se va in
sista asupra îmbunătățirii vitezei 
și forței, precum și pentru In- 
sușirea procedeelor tehnice și 
tactice cele mal eficace ale bas- 
chetului modern (driblingul de 
depășire urinat de opriri brușce 
ți aruncări din săritură,- recu
perare la panou etc).

— Vreți să ne faceți o *uc- 
Gintă caracterizare a com
portării jucătoarelor 7

— Bineînțeles, precizlndi tasftrf 
că au fost introduse ta teren 
toate cele 13 care au făcut de
plasarea. Ileana Gugiu, singur* 
experimentată. * știut să-țl va
lorifice rutina șl, ceea ce con
sider de mare Importanță, și-* 
Îndeplinit cu cinste calitatea d® 
căpitan al echipei ț Angelic* 

Tlta — foarte bună 1* recupe
rări j Gabriela Nicol* — sigura 
In apărare, *vînd misiune* de 
a marca pe cea mai periculoa
să adversară ; Liliana Rădules- 
cu — excelentă la intercepții | 
Marla Roșianu — impresionantă 
pe contraatac j Ana Popov — 
s-a evidențiat prin aruncările 1* 
coș din acțiuni poziționale ț E- 
lena Opriciu — promițătoare 1* 
recuperări In defensivă.

— In Încheiere, vă rugăm 
să ne spuneți programul 
competițlonal din această 
vară, precum <1 numele ce
lorlalte sportive vizate de a 
fi selecționate.

— După cum am amintit, ta 
timpul verii va avea loc o 
pregătire mal îndelungată, după 
care va urma participarea la 
tradiționalul turneu „Cupa Mă
rii Negre" (sfîrșitul lunii au
gust, la Mamaia) șl la turneul 
de la Burgaz (în luna septem
brie), acesta fiind un „mini" 
campionat european, deoarece la 
el vor lua parte cele mai bune 
reprezentative, adică U.R.S.S., 
Franța, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Polonia și România. 
Cît privește lotul, ei va fi com
pletat cu baschetbalistele care, 
din motive școlare sau familiale, 
nu au participat la pregătirile 
de ptaă acum. Este vorba cTe 
Gabriela Ciocan, suzana Szaba- 
dos, Viorica Bal al, Diana Mi- 
halic, Floarea Trandafir^ Ana 
Grosskopf, Doina Buga, * Doina 
Iftimie, Clara Szabo, Maria Ne- 
delea. Spre toamnă, sper să-șl 
reia antrenamentele și Ecaterina 
Savu care, sînt convins, prin 
puterea ei’ de muncă șl dra
gostea pentru baschet, va rede
veni ta scurtă vreme jucătoarei 
de bază a echipei naționale.

D. STANCULESCU j

ZONĂ"

DIMITÂR lANEV. secretar 
general al Federației bulgare 
de scrimă : „Turneul de Ia 
București n-a constituit un pri
lej de satisfacții și pentru nai. 
Concurentii de la floretă n-au 
răspuns Integral promisiunilor, 
spadasinii n-au făcut nici ei 
saltul mult așteptat, iar sabre
rii au avut... două zile slabe. 
Există deci multe Incertitudini 
pentru Viena. Sperăm, totuși, 
ca echipa de sabie a Bulgariei 
să revină pe linia de plutire și 
fn capitala Austriei să se cla
seze tn primele 6."

HORST FORCHEL, șeful de
legației de scrimă a R.D. Ger
mane : „Pentru sportivii noș
tri, concursul de la București 
a Însemnat o reușită, o repe
tiție excelentă tn vederea 
mondialelor. Tn ce ne privește 
ne-am fixat definitiv opțiunile 
Ia spadă șl sabie, dar vom 
mai reflecta asupra componen
telor Ioturilor Ia celelalte pro
be. Fiindcă dintre floretiste 
doar Ihle și Dirnhofer au dat 
satisfacție, iar dintre floretiști 
Harter și Behrens. Vom mai 
avea însă cîteva concursuri- 
test în tară.”

PAUL WURM. arbitru inter
national (Ungaria) 5 „Pentru 
noi, turneul a avut, șl de data 
aceasta, o importanță specială, 
deoarece am vrut să vedem 
cum se comportă, intr-un mare 
concurs, elementele de 
spectivă. în această 
dat satisfacție 
Szacacs și fioretista 
berger. La spadă și
păstra loturile obișnuite.'

per- 
privință au 

floretistul 
Schwarzen- 
sabie, vom

ÎNDEPLINITE
producție, care trebuie să ca
pete un caracter mai larg, in
clusiv a „Cupei tineretului de 
la sate", a duminicilor cultu
ral-sportive, crearea unei baze 
de mase a turismului ; între
ceri școlărești ; gimnastica de 
înviorare în cămine ; îndru
marea calificată în asociațiile 
din instituții și întreprinderi ; 
dezvoltarea bazei materiale 
prin terenuri simple în școli, 
amenajarea sălii de gimnasti
că de la Liceul nr. 2 din Re
ghin, bituminizarea terenului 
de la Liceul Bolyai șj termi
narea instalației de nocturnă, 
amenajarea complexului spor
tiv Mureșul, a bazei sportive 
A.S.A. Sînt cîteva din obiec
tivele eșalonate pe perioada 
planului cincinal, dar cele 
mai multe dintre ele trebuie 
realizate chiar în cursul aces
tui an.

— Au început oare pro
iectele să devină fapte 7

— Da, în sportul școlar, în
deosebi. 68 de echipe de 
handbal, volei, baschet, fotbal 
iau parte la un campionat ce 
se va desfășura pe parcursul 
a cinci luni. Competiția în
cepuse înaintea conferinței, 
dar era pe cale să se desfi
ințeze. După conferință, cu 
sprijinul Inspectoratului șco
lar și al Consiliului popular 
județean, s-au asigurat con
diții și întrecerea continuă, 
împreună cu organele U.T.C.

A FOST GREU

DINAMOViȘTlLGR

DE ÎNVINS
Derbyul campionatului na

țional de polo ne-a oferit mai 
multe satisfacții. In primul 
rînd, cele două fruntașe ale 
competiției, Dinamo și Rapid, 
au evoluat la un nivel mult 
superior față de edițiile pre
cedente, întrecerea lor, în cel 
mai deplin fair-play, ridieîn- 
du-se la o valoare apreciabilă. 
S-a Jucat Intr-un ritm susți
nut, cu un mare accent pe ac
țiuni ofensive ți mai ales pe 
contraatac, fapt care a sporit 
spectaculozitatea disputei. Tot
odată, trebuie subliniat că 
majoritatea Jucătorilor din 
lotul național, care intră în 
componența celor două e- 
chipe s-au prezentat într-o 
bună condiție fizică șl o for
mă mulțumitoare, situîndu-se 
pe primul plan al întrecerii.

Dinamoviștii au cîștigat a- 
ceastă primă manșă mult mai 
clar decît arată scorul final 
de 5—4. Și ceea ce este mai 
interesant, fcampionii î-au 

întrecut pe feroviari folosind 
una din armele de bază aid 
acestora. Mal precis, Dinamo

folosit din primele minute
„zonă" aproa-

a
în apărare o 
pe perfectă, tn care pătrun
derile erau stopate cu regu
laritate, iar multe din pa
sele atacanțllor rapidiști in
terceptate. Szabo, Culineac șl 
coechipierii lor au depus 
mari eforturi, au luptat pînă 
la epuizare, dar realmente nu 
au fost capabili să iasă din 
cursa întinsă cu abilitate de 
adversari. Abia spre sfîrși- 
tul partidei, cînd dinamo
viștii au avut de suportat 
handicapul unor eliminări 
consecutive, feroviarii au re
dus din handicap, apropiin- 
du-se la un singur gol dife
rență.

Cu victoria de duminică, 
echipa din Ștefan cel Mare 
a făcut un pas mare spre 
cel de al 15-lea titlu de cam
pioană, care se va decide în 
toamnă, cînd cele două for
mații se vor întîlni mai întîi 
în returul campionatului și 
apoi în turneul final.

— a. v.

LECTORAT LA CLUBUL STEAUA
Cabinetul metodlco-științlfic al clubului Steaua organizează 

mîine miercuri 2 Iunie 1971, orele 8, la sediul său din calea 
Plevnel nr. 114, lectoratul cu tema : „MODELAREA — ETAPĂ 
IMPORTANTA ÎN CONDUCEREA ȘTIINȚIFICA A ANTRENA
MENTULUI SPORTIV".

Conferențiază prof. Vasile Dumitrescu, cercetător principal 
La Centrul de cercetări științifice C.N.E.F.S.

Sînt invitați să participe antrenori, metodlștl, profesori de 
educație fizică.

PROPRIILE HOTARIRI ?
am dat viață întrecerilor de 
la sate. Pe centre, sportivi 
din 92 de comune iau parte 
la competiții de handbal, fot
bal, volei și triatlon.

Conferința a evidențiat fap
tul că la Sighișoara nu se 
desfășoară o activitate cores
punzătoare. Biroul consiliului 
județean a ținut chiar acolo, 
la fața locului, cum se spune, 
o ședință de analiză. S-a a- 
preciat că sînt condiții pen
tru revitalizarea gimnasticii 
și a atletismului, de pildă. A- 
cum se lucrează la refacerea 
bazei materiale.

— La conferință s-a dis
cutat și s-au liotărît unele 
lucruri privind întărirea 
bazei materiale a sportului 
din județul dv. Ce s-a fă
cut dc atunci 7

— La Sighișoara s-au alo
cat 450 000 lei în acest scop, 
împreună cu organizația pio
nierilor, inițiem un concurs, 
dotat cu premii în materiale 
sportive, pentru amenajarea 
de baze, de terenuri simple 
în școli. La Sărmaș s-a bitu- 
minizat terenul de handbal 
(cu contribuția părinților), la 
Iernut zestrea sportivă s-a 
îmbogățit Complexul sportiv 
Mureșul, pe care ne-am pro
pus să-l realizăm, reclamă e- 
forturi mal mari. Pentru a- 
ceasta, fiecărei asoclațlf din 
oraș 1 s-au repartizat sarcini 
precise în privința contribu-

ției și a muncii voluntare.' 
Amenajările sportive fac par
te dintr-un plan mai vast cu 
peste 80 de obiective. Cu con
tribuția CNEFS șl a M.F.A., 
a organelor locale, începe a- 
menajarea bazei A.S.A.

— Vă rugăm să ne spu
neți dacă hotărîrile luate 
de conferință sînt cunoscu
te pînă în cluburi și aso
ciații, de către membrii co
misiilor județene.;.

— Desigur. Obiectivele prin
cipale au termene precise de 
îndeplinire și de urmărirea lor 
răspund membrii biroului și 
ai comisiilor. Organele spor
tive din județ ne confirmă 
luarea la cunoștință prin pla
nurile pe care le 1 întocmesc 
și ni le trimit periodic.

— Conferința a eviden
țiat necesitatea îmbunătă
țirii colaborării cu U.T.C., 
sindicate și pionieri. Ce-ați 
făcut în acest sens 7

— După conferință, am or
ganizat discuții utile, și, cred, 
eficiente. Colaborarea cu fac
torii din organele sindicale și 
U.T.C. n-a cunoscut încă o 
cotitură radicală. Cu cei de 
la pionieri colaborăm bine. 
Dar acest sprijin reciproc 
trebuie să existe între toți 
factorii care concură la im
pulsionarea activității sporti
ve de la noi.
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ECOURI LA ETAPA a XXV-a

TITUS OZON NU CITEȘTE
'irnrtm
Știm, 

motive 
pierd, pe teren propriu, un 
punct! în calculele lor, un 
joc acasă, înseamnă de re
gulă, două puncte. Dar, u- 
neori, aceste calcule sînt 
date peste cap și cam așa 
s-a întîmplat și duminică la 
Pitești, unde studenții clu
jeni au reușit să cucerească 
un punct, la capătul unei 
partide înverșunate, în care 
mai ales repriza secundă 
prilejuise cîteva faze de fot
bal electrizant I...

Spra surprinderea noastră,

echipele gazde 
de bucurie

n-au 
cînd

acest semi-eșec al formației 
locale, a declanșat reacții 
cu totul nepotrivite atît din 
partea tov. P. 
vicepreședinte al 
F.C. Argeș, cît și 
rului Titus Ozon, 
pătruns după joc 
arbitrilor, 
coteală, 
contribuit 
fătului !?! 
dul cum 
problema 
de acest neprevăzut 
căutau neapărat un 
ispășitor*. Printre

Rapaport, 
clubului 

a antreno- 
Ambii au 
la cabina 

ca să le ceară so- 
insinuînd că au 
Ia vicierea rezul- 
Era clar din mo- 
amîndoi puneau 

că, nemulțumiți 
„draw", 

„țap 
altele,

RĂDUCANU NU S-A JUCAT
La Cluj s-a 

(jucat urwU din 
meciurile cheie 
ale etapei. Cu 
dt m apropia ora 
începerii partidei
— pe care unii o 
vedeau-.. In fa
milie — nelini
ștea creștea in 
ambele tabere. 
Ce a urmat, s-a 
văzut pe micile 
ecrane. C.F.R. 
și-a înscris în 
palmares o vic
torie prețioasă, de 
care avea nevoie 
ca de aer.

Ceea ce vrem 
să subliniem in 
aceste rinduri 
este un fapt care
— spre cinstea ?i 
onoarea 
două 
merită a fi con
semnat 
juscule : IN CIU
DA IMPORTAN- 
ȚEI PE CARE O 
AVEA, JOCUL 
S-A DESFĂȘU
RAT INTR-O 

NO.TA DE DEPLI
NA SPORTIVI
TATE, ' lin ACEL 
SPIRIT DE A- 
DEVARAT FAIR
PLAY. Pentru a- 
ceasta, învinșii ji

celor 
echipe —

cu ma-

învingătorii me
rită felicitări. 
Iată, deci, că ți 
jocurile cu miză 
se pot desfășura 
într-un cadru cu 
adevărat sportiv.

★
La înapoierea 

in București, am 
călătorit împre
ună cu fotbaliștii 
de la Rapid. 
Toți erau marcați 
de înfrîngerea su
ferită și nimeni 
nu încerca să 
ascundă amără
ciunea produsă 
de acest eșec. Ca 
niște adevărați 
sportivi, rapidiștii 
recunoșteau me
ritele 
rilor, 
du-și 
timp 1

Nu 
a fost 
afectat 
gere, 
vestiare, Răduca
nu a plîns ca un 
copil. Mi-au spu
s-o colegii lui. 
Se simțea vinovat 
de infrîngerea 
echipei și a sim
țit nevoia unei 
destăinuiri: „Am 
greșit la primul

învingăto- 
dezvăluin- 
fn același 

lipsurile 
știm dacă 

! cel mai 
i de tnfrîn- 

dar, la

etapa a 28-aDivizia C

Văzută de NEAGU RĂDULESCU

ETAPA DE DUMINICĂ

ZIARUL ?

• ••

Greu la deal șl greu la vale...

DUELUL" PR0GKSIH-P8LIT1HNICA CONTINUAT LA99

ZI—W
37-33

39—33
32-27
32—28
24—7.4
32-32
31—34
30-39

F.C. Caracal și Chimia Rm. Vilcea continuă 
cursa pentru șefia seriei a IV-a

SERIA 1

Am vrut 
arunc mln-

gol. 
să-i 
gea lui Lupescu, 
să '
imediat, dar am 
scăpat balonul
din mină. Și gre
șeala am plătit-o 
scump. La 3—i 
mă durea inima, 
nu altceva, și nu 
mai aveam forță 
nici să degajez".

Răducanu e un 
portar mare. 
Știm, uneori e 
copilăros. De data 
aceasta, vorbea 
cu gravitate, sin
cer, cu tăria o- 
mului care-și re
cunoaște greșeala. 
Am fost la meci, 
l-am urmărit și 
putem afirma 
fără teama de a 
greși: Răducanu 
n-a vrut să facă 
unul din „nume
rele" cu care să 
amuze tribunele. 
In faza cu pricina 
n-a fost vorba de 
neseriozitate. Nu, 
de data aceasta 
a greșit ca orice 
sportiv supus și 
el greșelii.

reiau jocul

A. CONSTANTIN

tov. P. Rapaport a ținut 
reamintească arbitrului 
Dinulescu, că „a dat peste 
cap și partida de Ia Cluj 
din tur". Titus Ozon a adău
gat, uitînd că este vorba și 
de un fost coleg de echipă i 
„poate ai ceva cu mine per
sonal și vrei să-mi plătești 
niște polițe mai vechi" ..

Scena a fost penibilă șl 
cu atît mai șocantă pentru 
orice observator imparțial, 
cu cît brigada de arbitri se 
achitase în mod conștiincios 
de misiunea sa, păstrînd 
controlul unei partide în
verșunate, în condițiile unui 
teren alunecos, unde, uneori, 
numai cu greu făceai deose
birea Intre un fault sau • 
alunecare... spectaculoasă 1

Ne-am amintit, asistînd la 
această scenă, de o altă ati
tudine (cea a antrenorului 
R. Cosmoc) consemnată în 
ziarul nostru de săptămîna 
trecută sub titlul de „Obiec
tivitate". Deși afectat de 
„drawul" de la Constanța, 
antrenorul Farului a recu
noscut cu franchețe meri
tele adversarului și ale ar
bitrajului.

Și știți cine fusese ad
versarul ? Chiar... F. C. Ar
geș care cucerise un punct 
Ia Constanța. Oare Titus 
Ozon a citit acest articol ?...

G. MIHALACHE

Fulgerul Dorohol — Minerul 
Gura Humorului 3—1 (2—0)

Chimia Suceava — Foresta 
Fălticeni 3—1 (0—1)

Rarăul Cîmpulung — Nicotină 
Iaâinerul Comănești — Textila 

Buhuși 2—1 (1—1)
Letea Bacău — Textila Boto

șani 4—0 (1—0)
Victoria Roman — 

dul Vatra Dornel 7—1
Penicilina Iași — 

Blcaz 3—2 (1—1)
I.T.A.. Pașcani — 

Molnești 1—1 (1—0)

(Corespondenți s I. Mandache, 
C. Alexe, A. Rotaru, G. Birzan, 
L Iancu, C. Gheorghe, V. Dia- 
conescu șl C. Enea).

CLASAMENTUL
1. Chimia
2. Victoria
3. Mln. C.
4. Petrolul
5. Cimentul

6. Foresta
7. Min. G.H.
8. Rarăul
9. Nicotină

10. Mlnobradu]
11. Textila Bt.
12. ETA Pașcani

Mlnobra- 
(4-0) ,
Cimentul

Petrolul

CLASAMENTUL
4li FC Caracal 28 II

2. Chimia Rm. V.
28 ’
28
28
28

18
13
12
12

10

3. Chimia T.M.
4. TM BUC.
5. Petrolul V.
6. IRA Cimplna

28
28 11
28 13
28 B
28 10
28 9
28 10
28 8
28 9
28 7
23 6

6 48—23 42

6 47—25 40
8 35—28 S3
9 39—28 31

5 11 37—32 29

l 
T
T

0 9 29—25 29
6 11 33—35
2 13 46—49

19 8 33—41
7 11 35—38
7 12 27—29
4 14 33—30
8 12 35—41
5 14 31—46
6 15 18—41
7 15 29—49

28
28
28
27
25
24
24
23
20
19

r______i Dada — Petro-
V., Progresul — Autobuzul,

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28 10 5

6 55—17 40
8 51—31 33
9 43—25 33 
0 38—31 
0 46—39 
.1 36—39
0 43—33 

.3 36—32
0 33—37
4 42—52 26
3 28—37

32
32
30
29
27
27

25

13 35—49 25
13. Textila 

Bh.
14. Penicilina
15. Letea
16. Fulgerul

Etapa viitoare (I iunie) : Ni
cotină '
C. — 
Cimentul, 
Textila Bh. 
gerul — I.T.A. 
bradul — Letea, 
toria.

28
28
28

28

4
4
5

14
14
15

39—43
26—42
35—49

24
24
21

— Textila Bt., Minerul 
Rarăul, Minerul G.H. — 

Petrolul — Chimia, 
‘ “■ , Ful-

Mlno-
— Vle-

Penldlina, 
Pașcani, 
Foresta

SERIA A ll-a
A.S.M.Rulmentul Bîrlad 

Tecuci 1—1 (0—0)
Metalul Buzău — Ancora Galați 

2—1 (0—1)
Voința București — Metalurgis

tul Brăila 3—0 (3—0)
Petrolul Berea — Dada Galați 

2—1 (2—0)
Trotușul Gheorghiu-Dej — Au

tomobilul Focșani 1—0 (1—0)
S.U.T. Galați — Șoimii Buzău 

0-1 (0—1)
Unirea Tricolor Brăila — Olim

pia Rm. Sărat 3—0 (2—0)
Petrolistul Boldești — Metalul 

Plopenl 0—1 (0—1)

7. Comerțul
8. Mașini
9. Petrolul T.

10. Dacia
11. Gloria
12. Autobuzul
13. Sirena
14. Lotrul
15. Unirea
16. Progresul

Etapa viitoare :
iui r., -----------------
T.M. București — Lotrul, Miașinl 
— Unirea, Comerțul — Petrolul, 
T., F.C. Caracal — Sirena, I.R.A. 
Ctmplna — Chimia Tr. M., Chi
mia Rm. V. — Gloria.

SERIA A V-a
Știința Pe-

Lupenl'— Dunlrea Ca- 
(0-0)

roșu Plenlța — Furnl-
2—1 (1—1)
Mbtru — Metalul Tr.

Metalul Topleț 
troșanl 1—0 (0—0) 

Minerul '
lafat 1—0

Steagul 
rul Deta

Minerul
Severin 2—1 (1—0)

Vulturii textila Lugoj — Mine
rul Moldova Nouă 4—0 (2—0)

Minerul Bocșa — C.F.R. Caraa- 
«ebeș 4—0 (1—0)

M.E.V.A. Tr. Severin — Eleo- 
tromotor Timișoara 5—8 (3—1)

Victoria Caransebeș — Pandurii 
Tg. Jiu 2—0 (1—0)

(Corespondenți î C. Avram, L 
Cotescu, I. Julea. V. Crăciun, c. 
Olaru. î. Santlroîu, M. Focșan șl 
M. Mutașcu).

CLASAMENTUL
28
28
28
28
28
28

1. Vulturii
1. știința
3. Minerul L.
4. CFR C-sebeș
5. Pandurii
6. Dunărea
7. Electromotor

8. Mln. M. N.
9. Met. T. S.

10. MEVA ~ “

11. Minerul
12. Metalul
13. Steagul
14. Minerul
15. Furnirul
16. Victoria

28
28
28

Tr. Sev.
28
28
28
28
28
28
28

M. 
T.

b.

19 1 7 62-21 39
14 6 8 40—15 34
14 3 11 36—32 31
13 4 11 35—34 30
10 9 9 30—27 29
12 5 11 35—37 29

11 7 10 33-37 29
13 3 12 27—35 29
11 5 12 48—41 27

i
10 6 12 37-49 26
8 110 10 19—34 26
11 3 14 37—45 25
10 5 13 30—38 25
11 3 14 36—48 25
10 4 14 34—39 24

8 7 13 32—39 23

Nici un meci de fotbal — 
orictt ar părea de curios 
neavizaților — nu se ter
mină în 90 de minute, ei 
continuînd cu o nouă... re
priză de comentarii aprinse.

în cabina Politehnicii, 
domnește liniștea. Bărbia 
lui Stoicescu sîngerează a- 
bundent — cineva caută un 
fotoreporter, „ca să... vadă 
lumea", — în timp ce an
trenorul Măț-dărescu repetă 
în neștire I „iarăși, domnule, 
iarăși ne înving arbitrii Ia

SPIRIT DE LUPTĂ ȘI SPORTIVITATE
(Urmare din pag. 1)

și în’ul firide cinci fetape, in
diferent de pozițiile în clasa
ment ale echipelor, de aspira
țiile lor împlinite sau neîm
plinite.

Legat de acest joc, am a- 
Vut și o satisfacție deosebită, 
constatînd că, la orizont, se 
profilează un nou portar de 
clasă. Este vorba de tînărul 
Iordache, apărătorul buturilor 
ieșene, deja confirmat prin 
prezența lui în echipa de ti
neret a țării. Intr-un moment 
cînd Răducanu, sigur pe glo
ria și pe posibilitățile lui, ne 
poartă din rai în iad1 ți vice
versa, iar Adamache se apro
pie de amurgul carierii, apa
riția unul nou portar de ta
lent este tonifiantă.

Trecînd la capitolul rezul
tatelor neașteptate, pentru noi, 
cele două puncte pierdute de 
Rapid la Cluj apar ca o sur
priză mai mică decît punctul 
pierdut de Dinamo la Bucu

ARBITRII SFERTURILOR
01 FINALĂ ALE 

„CUPEI ROMÂNIEI"
Mîine au loc partidele re

tur ale sferturilor de fina
lă ale „Cupei României".

Iată arbitrii lor 1
Crișul Oradea — Steaua i 
V. TOFAN (Cluj), ajutat la 
linie de Tr. Cruceanu și A. 
Crișan (ambii din Arad);

„0“ Cluj — Politehnica 
Timișoara: I. BARBU
(Aiud), ajutat de I. Filip 
(Abrud) ți C. CImpeanu 
(Alba Iulia);

C.F.R. Timișoara — Meta
lul București: C. POP (Hu
nedoara), ajutat de I. Pa- 
nait (Petroșani) șl I. Ștefă- 
niță (Hunedoara);

Progresul Brăila — Dina
mo București: N. CURSA- 
RU, ajutat de V. Neacșu șl 
N. Moroianu (toți din Plo
iești).

rești. Oricum, era mai firesc 
de întrevăzut posibilitateji^u- 
nei victorii locale ...în.jaâe3ul 
disperării, de la Cluj, decît 
acest semieșec (și nu știm 
dacă măsurătoarea este exac
tă, dacă, de fapt, nu sîntem 
în fața unui mare eșec) al di- 
namoviștilor, pe teren pro
priu, în fața unui adversar 
care stirnise atîtea discuții 
prin evoluția lui penibilă din 
săptămîna precedentă. Pentru 
elementul de senzație și de 
incertitudine care dă culoare 
campionatului, asemenea re
zultate, desigur, nu sînt de 
respins. Dar lucrurile au și 
o altă fațetă, mult mai im
portantă. Este vorba de dife
rența de valoare pe care ar 
trebui s-o consemnăm între 
aspirantele la titlul de cam
pioană și cele care se zbat 
să scape din ghiarele retro
gradării, sau care rulează în 
pluton, fără pretenții. Să ne 
gîndim că Rapid, de pildă, 
are încă destule șanse de a 
deveni campioană, în timp ce 
echipa care a ridiculizat-o 
duminică, în repriza a doua, 
ar putea să părăsească scena 
diviziei A. Privite realist, ase
menea surprize sînt, deci, 
inacceptabile.

Dar, probabil, cele mai as
cuțite comentarii se fac în ju
rul arbitrajului din meciul 
Progresul — Politehnica Iași, 
al cărui rezultat a fost, prac
tic, decis de conducătorul jo
cului, după ce Progresul avu
sese prilejul (în prima repri
ză) unei victorii confortabile.

Se insistă, cum este și nor
mal, asupra celui de al doilea 
gol, egalizator, • al Progresu
lui, realizat pe fondul unei 
faultări prelungite a portaru
lui ieșean, trecută cu vederea 
atît de arbitrul de centru, Șt. 
Birăescu, cit și de tușierul I. 
Boroș. Este greșeala care a- 
vea să dea peste cap meciul, 
denaturînd nu numai rezulta
tul din momentul acela, dar, 
prin evenimentele care au ur
mat, și pe cel final. A trecut, 
în aceste condiții, mai puțin 
observată, o greșeală care 
pune sub semnul întrebării 
competența arbitrului, spiritul 
lui de răspundere. Ne gîndim 
la faza în care Beldeanu, 
faultat de un adversar, a răs
puns 
Dacă 
acest 
putea 
zut, el nu putea dicta decît 
eliminarea jucătorului (nu o 
dată, asistînd la ședințele Co
misiei de disciplină, am con
semnat suspendarea pe trei 
etape a unor jucători din di
viziile B și C, eliminați de pe 
teren pentru INTENȚIE de lo
vire), Arbitrul Birăescu a re
curs, însă, la un regulament 
propriu, fluturînd cartonașul 
galben, și nu cel roșu. Vă
zuse, deci, gestul lui Beldea
nu, dar îl penaliza altfel de
cît s-ar fi cuvenit. Cu ce 
drept ? Jucătorilor li se cere 
să nu calce regulamentul. 
Oare cerința aceasta nu se 
adresează, în primul rînd, ar
bitrilor ?

București. Parcă e un bles
tem...".

După o clipă, zărindu-I 
pe secretarul general al Fe
derației, Ion Alexandrescu i

— Noi nu ne-ara plîns 
niciodată, dar asta e prea 
de tot! Două goluri inven
tate, oferite gazdelor, în o- 
chii federației, 
luați măcar acum 
drastică...

Față-n față 
xandrescu.

— Ce părere 
bitraj ?

— Birăescu a 
Chiar foarte slab.

Iată și o opinie a unuia 
din conducătorii Progresu
lui, al cărui nume nu-1 fa
cem public din motive les
ne de înțeles i „Am învins 
cu ajutorul arbitrilor, dar 
am fi învins oricum... în
frăți în vestiarul nostru : 
băieții sînt abătuți, nu gustă 
victoria... Poate că Birăescu 
ne-a dat punctul luat cîndva 
de Ritter, în 
U.T.A. !“

După cîteva 
schimb de 
verbale între Matei și Mol- 
doveanu (jucătorul ieșean) 
pare să aprindă un nou in
cendiu. Intervine antrenorul 
Mărdărescu și spiritele se 
calmează, dar vocea lui 
Moldoveanu răzbate peste 
capetele tuturor i

— Cum să 
cînd știi 
București, Joci bine 
rău, tot pierzi... Ne-au luat 
punctele cu 
ne-au iertat nici 
lumea pretinde să

ea

Sper să 
o decizie

Ion Ale

aveți de ar-

condus slab.

meciul cu

minute, un 
„amabilități*

nu fii nervos, 
dinainte că Ia 

Joci

Steaua, nu 
astăzi. Și 
fii calm...

Francisc Coloși, 
tor internațional 
cunoscut arbitru, 
Băncii, suporter

cu o lovitură de pumn, 
arbitrul n-ar fi văzut 
gest nesportiv, el nu-1 
sancționa. Dacă l-a vă-

fost Jucă- 
„bancar", 

salariat al 
a cărui 

inimă bate în pieptul... Pro
gresului.

— Cum vi s-au părut con
frații dumneavoastră, arbi
trii ?

— Știți, solidaritatea 
breaslă...

— Totuși ?
— Au greșit de cîteva 

grav, influențînd rezultatul.

de

ori,

Discuție cu Pali, celălalt 
„eliminat" al Politehnicii.

— De ce ți-a arătat arbi
trul cartonașul roșu 7

— Nu știu.
— Nu i-ai zis nimic 7
— I-ara spus doar atît: 

ce faceți, tovarășe arbitru, 
vă bateți joc de noi ?! Asta 
e cinste ? !

Am fi vrut să încheiem 
reportajul. acesta cu opiniile 
arbitrului Birăescu, dar — 
spre surprinderea noastră — 
acesta răspunde sec i

— Deciziile mele au fost 
cele de pe teren 1

Ovidiu IOANIȚOA1A

ASTĂZI, ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL
Astăzi, cu începere de la ora 17,30, la sediul Federa

ției de fotbal, va avea loc o ședință de lucru a Biroului 
federal, în cadrul căreia vor fi analizate comportările 
loturilor A și olimpic, stabilindu-se totodată programul 
lor competițional de toamnă. La ora 19, se va desfășura 
o conferință de presă Pe aceste teme, fiind invitați, cu 
acest prilej, să participe toți ziariștii de specialitate.

ION IONESCU — ABSOLVENT AL Turneul echipei Munchen 1880
ȘCOLII DE ANTRENORI DIN KQLN

Ieri ne-a vizitat la redacție ion 
loncscu, aflat în vacanță după 
consumarea campionatului bel
gian. întrebat asupra proiectelor 
sale 
ne-a 
drie, _,___
antrenori de la K61n. Puiu Io- 
nescu este primul antrenor ro
mân care posedă un asemenea 
onorant document.

de viitor, fostul rapidist 
arătat, cu Justificată mîn- 
dlploma celebrei școli de

CE S-A ÎNTÎMPLAT LA GALAJI Șl P. NEAMȚ?
Sportul studențesc

(R. F. a Germaniei)

un pns spre „C" a mai ratat o șansă

Formația Munchen 1880 
(R.F. a Germaniei) a susți
nut duminică, la Sibiu, pri
mul meci din cadrul tur
neului pe care îl întreprin
de în țara noastră. Oaspe
ții au întîlnit pe divizionara 
B C.S.M. Sibiu, care a cîș- 
tigat 
1—0 
fost 
(min.

Azi, 
juca la Caracal, 
nia lui F.C. Caracal și joi la 
Pitești, cu F.C. Argeș.

I. IONESCU — coresp.

partida cu scorul 
(1—0). Unicul 
înscris de
7).

Munchen

de 
gol a 

Stoicescu

1880 va 
în compa-

(Corespondenți : S. Eliade, D. 
Marin, Gh. Vlad, _M.__Plopeșanu,
Gh. Grunzu, V. ștefănescu. 
Baltag și N. Dlncă).

CLASAMENTUL

7 13 29—42

1. Metalul P. 28 19 9 4 43—17 43
2. Șoimii 28 15 9 8 41—21 35
3. Rulmentul 28 9 14 5 25—24 32
4. Olimpia 28 14 4 10 37—44 32
5. Metalul B. 28 11 7 10 43—34 29
6. Unirea Tricolor

28 10 8 10 30—42 28
7. Petrolistul 28 11 5 12 53—36 27
8. Dacia 29 9 9 10 34—29 27
9. Trotușul 28 11 4 13 38—47 26

10. Voința 28 8 9 11 30—28 25
11. Automobilul

28 11 3 14 28—44 25
12. SUT Galați 28 8 8 12 28—25 24
13. ASM Tecuci

28 6 12 10 37—44 24
14. Petrolul 28 8 8 12 31—39 24
15. Ancora 28 9 6 13 27—38 24
16. Metalurgistul

2328 8

Etapa viitoare ! Metalurgistul — 
Petrolul, Automobilul — Șoimii, 
Trotușul — Unirea Tricolor, 
A.S.M. Tecuci — S.U.T. Galați, 
Petrolistul — Olimpia, Ancora — 
Metalul P.. Metalul B. — Voința, 
Dacia — Rulmentul.

_________ Dunărea —
M E.V.A. Tr. Sev., C.F.R. Caran
sebeș — Minerul M., Electromo
tor — Pandurii, Vulturii — Victo
ria, Minerul B. — Furnirul, Me
talul Tr. S. — Știința, Minerul t. 
— Minerul M.N., Metalul T. — 
Steagul. ,

Etapa viitoare:

SERIA A Vl-a 1

Zlatna — Minerul Te»
. ______________ _

Minaur
tiuc 2—1 m»—  __ ,,

Industria slrmel CJmpia Turzll 
— Mureșul Deva 3—1 (0—1)

Victoria Călan — Chimica Tlr- 
năvenl 2—0 (1—0)

Aurul Brad — Arieșul Ctmpla 
Turzll 5—0 (3—0)

A.S.A. Sibiu — Minerul Ghelar 
2—0 (1—0)

C.F.R. Simeria — Metalul Aiud 
5—0 (2—0) s-a jucat la Teluș,

Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică 0—0

Unirea Alba Iulia — Indepen-, 
den ța Sibiu 1—2 (1—2).

(Corespondenți t N. Băișan, 
Donciu, A. Gtlnther, M. Susan, 
Boțocan, C. Ion, Gh. Tăutan 
I. Flllpescu).

CLASAMENTUL

l; 
l 
și

SERIA A lll-a

Electronica București — Delta 
Tulcea 1—0 (0—0)

Marina Mangalia — Olimpia 
Giurgiu 0—0

Victoria Floreștl - 
Constanța 1—2 (0—2)

Azotul Slobozia — Fladra ro
șie București (aminat)

Cimentul Medgidia — 
Ploiești 1—1 (0—0)

Dunărea Tulcea — 
București 0—0

Tehnometal București 
rea București 0—0

Celuloza Călărași - 
Medgidia 1—0 71—0)

(Corespondenți 7 O. Guțu, L 
Cioboată, N. Coman, R. Avram, 
I. Turșie, T. Popescu șl S. Ma
rin).

Prahova

Laromet

Unl-

Electrica

1. Independența
28 18 3 7 49—30 39

2. Mureșul 28 17 4 7 44—27 38
3. Chimica 28 16 4 8 55—25 SȘ
4. Victoria 28 14 3 11 33—28 31
5. Metalul A. 28 12 5 11 54—45 29
6. Minaur 28 14 1 13 41—40 29
7. Ind. slrmel 28 12 3 13 36—31 27
8. ASA Sibiu 28 9 9 10 23—25 27
9. Aurul 28 12 3 13 30—36 27

10. Soda 28 10 7 11 37—44 27
11. Minerul G. 28 12 1 15 30—35 25
12. Minerul T. 28 11 3 14 33—41 25
13. Unirea 28 10 5 13 26—38 25
14. CFR Simeria 28 9 5 14 35—38 23
15. Metalul C.M. 28 9 4 15 29—44 22
16. Arieșul 28 6 6 16 16-49 18

Etapa viitoare i 
Victoria, Arieșul -

Metalul A. — 
________ ____ • Metalul C.M., 

Minerul G. — Soda, Minerul T. 
— A.S.A. Sibiu. Minaur — C.F.R. 
Simeria, Aurul — Unirea, Inde
pendența — Mureșul, Chimica — 
Ind. slrmel.

I.M.U.

CLASAMENTUL
1. DdU 28 20 1 6 95—18 42
2. Electronica 28 17 3 8 44—13 37
S. Prahova 28 13 8 7 35—21 34
4. Flacăra 27 15 4 8 38—26 34
5. IMU Medgidia

28 12 7 9 41—29 31
6. Azotul 27 13 4 10 33—46 30
7. Olimpia 28 11 6 11 29—32 28
8. Victoria 28 7 12 9 30—33 26
9. Celuloza 28 10 6 12 30—35 26

10. Tehnometal 28 7 12 9 25—30 26
11. Electrica 28 10 6 12 36—41 26
12. Unirea 28 11 3 14 33—41 25
13. Cimentul 28 9 6 13 31—34 24
14. Dunărea 28 7 9 12 22—42 23
15. Laromet 28 7 7 14 24—29 21
16. Marina 28 4 5 19 17—51 13

Olimpia — Ci-Etapa viitoare : _ .
mentul, Prahova — Electrica, Uni
rea — Electronica, I M.U. Medgi
dia — Victoria, Flacăra roșie — 
Dunărea, Delta — Tehnometal ; 
Celuloza — Marina. Laromet — 
Azotul.

SERIA A VII-o

Unirea DejVictoria Cărei
1—0 (0—0)

Constructorul Baia Mare — 
Bradul Vlșeu 0—1 (0—1)

Dermata Cluj — Someșul Satu 
Mare 1—0 (1—0)

C.I.L. Slghetul Marmațlei —•
Progresul Năsăud 4—0 (1—0)

Chimistul Baia Mare — RecolJ 
ta Salonta 1—1 (0—0)

Minerul Baia Sprle — Unirea 
Zalău 2—0 (0—0)

Arieșul Turda — C.I.L. Gherla 
4—0 (2—0)

Someșul Beclean — Gloria Baia 
Mare 1—4 (1—1)

(Corespondenți : Tr. Silaghi, L. 
Chira, E. Fehervarl, V. Godja, R. 
Pop. A. Domuța, P. Lazăr șl 
Pintea).

SERIA A IV-a
c!Autobuzul București — F. 

Caracal 1—2 (0—2)
Petrolul Tlrgovlște — Chimia 

Rm. Vilcea 2—4 (0—0)
Chimia Tr. Măgurele — Lotrul 

Brezoi 4—1 (3—lj
Petrolul Videle 

rești 1—0 (1—0)
Unirea ~

Alexandria 2—0 (1—0)
Gloria Slatina — Mașini unelte 

București 0—1 (0—0)
Dacia Pitești — I.R.A. Cîmplna 

2—0 (2—0)
Sirena București — Progresul 

Corabia 3—1 (0—1)

T.M. Bucu-

Drăgășanl — Comerțul

(Corespondenți : C. Vlșan, M 
Avanu, D. Gruia, V. Nlculescu, L 
Denghel, I Dlaconu, Al. Mome- 
te și D. DIaconescu).

CLASAMENTUL
1. Unirea D.
2. Arieșul J 
~ Victoria

CIL Gherla 
Unirea Z. 
Dermata 
Gloria

8. Minerul
0. CIL Slghet

10. Recolta
11. Someșul S.

3.
4.
5.
6.
7.

i.

28 16 5 7 60—26 37
28 15 7 6 59—31 37
28 16 4 8 39—24 36
28 16 3 9 44—24 35
28 12 8 8 40—25 32

13
13
14
12
11

10 
10
12
10
10

37—28
42—35
42—38
35—33
34—43

31
31
30
30
29

28
28
28
28
28

M.
28
28
28
28

12. Progresul
13. Bradul
14. Chimistul
15. Constructorul

28
16. Someșul B. 28

4
5
6
7

14
14
13
15

16
20

29— 41
30— 52
33—39
26—33

26—44
26—86

24
23
22
19

19
11

LUI NEAGU
I S-Â PUS 

PICIORUL ÎN GHIPS
Sîntem informați că în 

urma accidentului suferit în 
partida cu C.F.R. Cluj — en
torsă la gleznă — jucătorului 
Neagu (Rapid) i s-a pus 
piciorul în ghips, iar folo
sirea lui în următoarele două 
etape este incertă.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. Petrolul
2. „U“ Cluj
3. Steaua
4. Sport C. B. 
B. Dlnamo
6. Politehnica
T. F.C. Argeș
8. „U“ Cralov»
9. Rapid

10. c.f.r. Tim.
11. Progresul
12. Steagul roșu
13. C.F.R. Cluj
14. U.T.A.
13. Jiul
M. rarul

25 17 4 4 45—22 38
25 18 3 8 44—24 35
25 15 5 5 42—26 35
25 12 6 7 44—23 30
28 11 8 7 S3—18 30

25 13 2 10 31—29 28
25 12 2 11 37—32 26
25 8 10 7 33—28 26
27 10 6 11 36-36 20
25 8 8 11 24—31 22
25 7 7 11 26—30 21
26 8 3 14 S4—48 21
25 7 5 13 24—37 19
25 5 9 11 28—43 19
25 7 3 15 18—41 17
13 4 3 II 17—46 11

„Remiza" de la Galați, cea care a limpe
zit — se pare — clasamentul seriei I, e dis
cutată la ora actuală în fel și chip. Pentru 
a limita speculațiile, trebuie spus, de la bun 
început, că a fost o luptă sportivă, admira
bilă probă de dăruire și sacrificiu de am
bele părți, pe un teren-patinoar, sub o ploaie 
grea, neîntreruptă. Una din explicațiile 
draw-ului poate fi tocmai terenul greu, 
aliat principal al echipei venită să se apere. 
Dar dincolo de aceasta, prima cauză o re
prezintă, credem, jocul bun al liderului. Pen
tru că A.S.A. Tg. Mureș a jucat organizat, 
disciplinat, matur, cu o apărare metronom 
(Soloszy și Czako au excelat, cu Naghi stra
teg la mijloc) și a preferat contraatacurile 
în urma, cărora a înscris (Naghi, min. 18), 
a ratat (Mureșan, min. 26, 29 ; Lucaci min. 
33), sau a fost... nedreptățită (în min. 87 
Fazekaș a înscris, dar tușierul Bizinichi a 
semnalizat, fără temei, ofsaid).

în replică, echipa care nu vrea să pără
sească divizia B, Politehnica a oferit un 
atac harnic, dar haotic și neinspirat (Mari
nescu a ratat ocazii excelente în min. 6, 10 
12, 16 ; Bezman și Popanică au rămas mai 
mereu în ofsaid, golul lui Popanică din min. 
43, cu capul pe spate, rezultînd dintr-o lovi
tură liberă). Gazdele au atacat mai mult, au 
avut destule ocazii (în min. 83 Dinu a ni
merit bara, iar Toth a scos apoi balonul de 
la vinclu), însă a primit prea repede (min. 
18) și prea ușor (Dumbreanu a scăpat din 
brațe mingea șutată 
a reluat de la 7 m)

Slab arbitrajul lui

de Lucacl, Iar Naghi 
un gol cu efect moral.
C. Petrea (București).

Mircea M. IONESCU

In cursa de urmărire — 
tul meciului de duminică 
greu de spus — Sportul studențesc a intîl- 
nit la Piatra Neamț o echipă care nu s-a 
lăsat impresionată sau influențată de dorin
țele și speranțele bucureștenilor în aceste 
condiții, spectatorii au asistat nu numai la 
un meci deosebit de disputat (depășindu-se, 
uneori limitele) ci și. pe alocuri, de-a drep
tul dramatic.

în fața unei linii de atac periculoase — 
pentru care șansa victoriei răminea singura 
soluție — apărarea locală a făcut tot posi
bilul pentru a evita înscrierea golului (în 
min. 26 Ciornoavă, scăpat spre 
prins de tricou), iar înaintarea 
face totul pentru a înscrie, șutind 
la distanță, extrem de periculos.

...Golul înscris de Ciornoavă (min. 31) — 
valabil, în ciuda ofsaidului acuzat — aprinde 
spiritele (Chirițescu vede cartonașul galben), 
aruncă pe gazde în atac care reușesc ega- 
larea prin Baicu, în min. 34. Din acest 
moment lupta se desfășoară acerb, șuturile 
și ocaziile alternează. Portarul bucureștean 
Argeșeanu a făcut o partidă excelentă, evi- 
tînd goluri gata făcute, iar Boc și Dumitru 
Nicolae au fost îngerii păzitori ai porții sale. 
Dar o apărare la înălțime nu s-a bucurat 
și de un atac pe măsură. Căci, deși ajunși 
spre finalul partidei în situații poziționale 
favorabile, Duțan, Jamaischi șl mal ales 
Ciornoavă nu reușesc să obțină o victorie 
nu numai necesară ca aerul, dar și posibilă. 
Arbitrul C. Ghiță (Brașov) s-a situat sub 
nota lui obișnuită, greșind uneori, fără a 
influența rezultatul, perfect echitabil.

în care rezulta- 
avea un cuvînt

gol. este 
pietreană 
deseori de

Radu TIMOF1E

CÎȘTIGĂTUiîll AUTOTURISMELOR Șl Al EXCURSIILOR Dl IA 
TRAGEREA SPECIALĂ A LUNII MAI IA PRONOEXPRES

Etapa viitoare : Someșul S.M. —
— C.I.L, Slghet. Unirea D. — Chi
mistul, C.I.L. Gherla — Someșul 
B., Bradul — Minerul, Progresul
— Constructorul, Gloria — Vic
toria, Recolta — Unirea Z., Der- 
mata — Arieșul.

SERIA A VIII-o

M (2 autoturis-
1 300"); 1. Tilică

Alexandru — Piatra
2. Costin Elena —

Categoria G (2 
„MOSKVICI 408“

4.Categoria 
me „DACIA 
D. 
Neamț ; 
București ;
autoturisme 
cu 4 faruri și radio): 1. Vlă- 
doiu Teodor — Deva; 
Dobre Alexandru — Roșiori, 
jud. Teleorman ; Categoria 
N (3 autoturisme Ia alegere, 
conform prospect): 1. Benk- 
sik Ștefan — com. Nădlac, 
jud. Arad; 2. Ulman Con
stantin — Brăila și 3. Nico- 
lescu Florica — București.

Categoria O (6 excursii în 
Iugoslavia 
Ungaria): 1. 
zăr — Arad ; 2. Bibart Mir
cea — com. " 
Bihor; 3. Smaranda Gheor- 
ghiță — Constanța; 4. Hara- 
bagiu Valentin 
5. Gavril loan — Iași; 
Pop Aurel

Categoria 
excursii 
Soci): 
Arad ; :
— corn. 
3. Barbu Nicolae — Gh. 
Gheorghiu Dej, jud. Bacău ;

2.

- Bulgaria — 
Moldovan La-

Biharia, jud.

Colo-
(1-0).
— Forestierul 
(1-1).
— Carpațl Sl-

Vlitorul Gheorghieni 
rom Codlea 3—0

Carpațl Brașov 
Tg Secuiesc 3—1

C.F.R. Sighișoara 
naia 2—1 (2-1)

Carabnanul Bușteni — Torpedo 
Zărneștl 3—1 (1—1)

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Tractorul Brașov 1—2 (0—1)

Chimia Or. Victoria — Minerul 
Bălan 3—1 (2—1)

Chimia Făgăraș — Vltrometan 
Mediaș 4—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—2 (1—1)

(Corespondenți : C. Malnasl, 
Lorac, I. Turjan, V. Zbarcea, 
Pialoga. Gh. Matei, B. Stoiciu 
Gh. Briotă).

Szilaghi Etelca — Aleșd, 
jud. Bihor; 5. Pirte Marin
și 6. Alexe Ion din Brașov ;
7. Hirsean Octavian — To- 
hanul Vechi, jud. > Brașov;
8. Corbeanu Nicu — Brăila;
9. Filer Ionel — com Rusca 
Montana, jud. Caraș-Severin;
10. Grozăvescu Aurei — com. 
Pecineșca, jud. Caraș-Severin;
11. Vig Iren — Cluj. Conti
nuare în numărul de mîine.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPKES NR. 21 DIN 26 

MAI
Extragerea I : Cat. 1 t 1 va

riantă 100% a 100.000 și 1 variantă 
10% b 10.000 lei; a 2-a : 1 va
riantă 50% a 50.775 lei șl 1 va
riantă 25% a 25.387 lei; a 3-a : 
10,30 a 7.394 lei; a 4-a: 41,25 a 
1.846 lei; a 5-a: 168,25 a 453 lei; 
a 6-a : 5.117,75 a 40 lei. REPORT 
CATEG. 1 : 1.159.504 lei.

Cîștigătorul categ. 1 100% FU- 
NIERU ALEXANDRU din Poiana 
Țapului.

Extragerea a n-a I Cat. A t 1 
variantă 100% a 100.000 lei șl 2 
variante 10% a 10.000 lei; B 5 12,50 
a 6.908 lei; C: 56,75 a 1.522 lei; 
D: 2.409,35 a 60 lei; E: 128,55 a 
200 lei; F : 2.789,10 a 40 lei. RE
PORT CATEG. A! 298.448 lei.

Cîștigătorul categ. A 100% IOR
DACHE CONSTANTIN din Suceava.

Rubrică redactaiă de 
LOTO PRONOSPORT

G. 
A. 
șl

Tractorul

CLASAMENTUL
1. Chimia F. 28 20 4 4 64—18 44
2 Oltul 28 19 5 4 49-22 43
3. Tractorul 28 13 6 9 53—27 32
4. Lemnarul 28 13 6 9 51—37 32
5. Carpati S. 28 13 4 11 52—34 30
6 Caralmanul 28 12 5 11 38—39 29
7. Viitorul 28 12 5 11 27—33 29
8 CFR Sighișoara

28 10 7 11 38—39 27
9. Forestierul 28 12 2 14 39—46 28

10 Minerul 28 12 2 14 35—54 26
11. Torpedo 28 11 3 14 27—53 25
12 Chimia V. 28 8 6 14 40—49 22
13. Carpațl B. 28 9 3 16 44—41 21
14. Vltrometan 28 10 1 17 40-50 21
15. Unirea 28 8 5 15 39—66 21
16. Colorom 28 9 2 17 30—58 20

Etapa viitoare j _________
Torpedo, Vltrometan — Viitorul, 
Minerul — Carpațl S„ C.F.R. Si
ghișoara — Carpațl B., Chimia F.
— Chimia V., Lemnarul — Oltul, 
Forestierul — Colorom, Unirea
— Caralmanul.

Galați; 
6. 

Mare.
P (67

— Satu 
H și

UR.S.S. (Kiev—
Hut Nicslae — 
Bagariu Cornelia 

Bîrzava, jud. Arad ; 
Nicolae

in
1.
2.



regata Sofia ROLAND GARROS ’71

5 VICTORII

PRAGUL OPTIMILOR DE FINALA
OLIMPICE!

ILIE NĂSTASE A TRECUT PRIMUL
ROMANEȘTI
ÎN PROBELE

SOFIA (prin telefon). Pe la
cul Pancearevo s-a disputat 
cea de a 
diționalei 
nale 
care 
tivi 
tria,
Iugoslavia, Polonia, România. 
R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, R.S.F.S.R. și Bulgaria. 
Competiția a fost net domi
nată de reprezentanții Româ
niei, care au cîștigat 5 din 
cele 7 probe (olimpice) cu
prinse in programul regatei.

Iată, de altfel, lista per
formerilor români: K 4— 

1000 m: 1. Negraia — Ivanov 
— Zafiu — Zabara 3:15,6; 
2. Coșniță — Simiocenco — 
Dragulschi — Pavel 3:17.2 ; 
C 1—1000 m. 1. I. Patzaichin 
4:25,3 ; 2. Danielov 4:28,0;
C 2—1000 m 1. Calabiciov — 
Covaliov 3:56,1 ; K. 1—500 m 
(f) 1. Viorica Dumitru 2:11,6, 
2. Maria Nichiforov 2:12,2, 
K. 2—500 m (f) 1. Viorica 
Dumitru — Maria Nichiforov 
1:59.8. în proba de K. 1—1000 
m I. Irimia s-a clasat pe lo
cul 7, iar la K 2—1000_ m e- 
chipajul Coșniță 
cenco a 
3:27,8.

V-a ediție a tra- 
regate

caiac-canoe, 
participat i 
10 țâri :

de
au 

din
Cehoslovacia,

internațio- 
, la 
spor- 
Âus- 

Italia,

Simio-
ocupat locul 3 cu

Tema HRISTOV

ILIE NĂSTASE

doare, fiecare cîștigîndu-și 
serviciul pină la 5—5. Aici, 
pe serviciul său, Năstase este 
condus cu 15—40, dar remon
tează și cîștigă 2 puncte <—5. 
Urmează breakul decisiv și 
Ilie Năstase termină învingă-

PARIS, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Cu 
lor 
ale probei de simplu, 
poate spune 
Garros ’71 a început cu ade
vărat. Cine intră în rîndul 
„celor 8“ primește de pe a- 
cum o bonificație de 10 
puncte în clasamentul Ma
relui Premiu — F.I.L.T., in-

disputarea 
optimi

prime
final ă 

se 
că Roland

de

ternaționalele Franței fiind 
— alături de Wimbledon și 
Forest Hills — unul din cele 
trei turnee din categoria A 
în întrecerea-maraton care 
se prelungește pe distanța 
unui întreg, sezon de tenis.

liderul 
rotun- 
făcînd 

spre

Meciul de rugby

Franța—România

se dispută la
interviu cu tovarășul ION 

secretar general al 
reprezentantul României 
Congresului F.I.R.A. de

IZVORANU, 
F.R.R., ~ 
la lucrările 
la Bruxelles

în ultima decadă a lunii mai, 
capitala Belgiei a fost gazda 
lucrărilor anuale ale Congre
sului F.I.R.A. Prezent la lu
crări. în calitate de reprezen
tant al forului nostru de spe
cialitate. tov. Ion Izvoranu, se
cretar general ai F.R. Rugby, 
a avut amabilitatea, la îna
poiere. să ne prezinte — în 
cadrul unui interviu — prin
cipalele aspecte dezbătute la 
Congres.

— Ca 
are ca 
ordinea _calendarului competițional. 
Ce precizări puteți să ne 
faceți la acest capitol ?

— Congresul de la Bruxelles 
n consemnat faptul că „Cupa 
națiunilor - F.I.R.A.” rămîne, 
pe mai departe, principala com
petiție internațională înscrisă 
în calendar. în anul competi- 
tional 1971-1972 ea se va des
fășura în cadrul a trei serii : 
una finală, cu participarea e- 
chipelor Franței, ROMÂNIEI, 
Marocului si Cehoslovaciei și 
două de calificare — Italia, 
Portugalia și Spania. Iugosla
via. In ce ne privește este de 
reținut faptul că vom juca cu 
Franța, la Beziers. în 12 de
cembrie anul acesta. în com
pletare lotul nostru va susține 
două meciuri amicale la An- 
gouleme și Brive. la 16 și res
pectiv 19 decembrie. Cel de-al 
doilea meci oficial din serie 
România îl va susține acasă — 
probabil la București — cu 
Marocul la_ 30 aprilie sau 7 
tnai 1972. 
14 sau 21 
Și ultimul 
t-.ta finală, 
deplasare. _ -------
echipele din prima serie au o- 
bligatia de a prezenta forma
ții și în competiția rezervată 
juniorilor.— Apropo de speranțele 

rPgbvului din țările cuprin
se în F.I.R.A. Ce s-a ho
tărît, pe plan competițio
nal, în cazul lor?

- Juniori din B tărl (Fran
ța. Italia. ROMÂNIA. Spania, 
Maroc. R.F.G., Cehoslovacia șl 
Belgia) se vor întîlnl in tur
neul final al ..Cupei națiunilor 
F.I.R.A.” programat între 20—26 
martie la Roma. S-a fixat insă 
de pe acum programul primei 
etape : Franța — Belgia. Ita- 
p., — Cehoslovacia. ROMA
NIA — R.F.G. si Spania — 
Maroc. In etapa următoare vor 
juca învingătoarele din PrJ” 
mi.il și ultimul meci, ipotetic 
Franța — Spania și cele din 
meciurile II si III. tot ipotetic 
România — Italia. Există în 
acest fel toate șansele ca fi
nala competiției să aibă loc —

de obicei. F.I.R.A. 
principal punct pe 
de zi alcătuirea

Tot anul Viitor, la 
mal, este programat 
nostru meci 
cu Cehoslovacia, in 
O mențiune : toate

ogrt 
din se

IUGOSLAVIA Șl TURCIA
CALIFICATE PENTRU

C. E. DE BASCHET (M)
ISTANBUL, 31 (Agerpres). 

— Turneul de calificare (pen
tru campionatul european 
masculin de baschet) s-a în
cheiat cu victoria echipei Iu
goslaviei, care a terminat 
competiția neînvinsă totali- 

Pe locurile 
Finlanda, 

Pentru 
C.E. s-au 
și Turcia.

zînd 8 puncte, 
următoare : Turcia, 
Austria și R.A.U.. 
turneul final ni 
calificat Iugoslavia .

în ultima zi a competiției: 
Austria — R.A.U. 66—49; 
Iugoslavia — Turcia 109—62 
(65—33).

• La Cagliari (Italia), în 
turneul de calificare pentru 
C.E. masculin de baschet, 
selecționata Italiei a învins 
cu 84—56 (40—22) formația
Belgiei. într-un alt joc, re
prezentativa Albaniei a dis
pus cu 92—63 (37—32) de e- 
chipa Angliei.

la seniori, de o vremeca și . 
încoace — între echipele Fran
ței și României.

— Dintr-o statistică a 
F.I.R.A. rezultă că Ia a- 
cest organism sînt afiliate 
nu mai puțin de 16 fede
rații naționale. De ce 
atunci doar opt participă 
la „Cupa națiunilor” ?

— Cifra exactă a federațiilor 
naționale afiliate la F.I.R.A. 
este în prezent de 18. întru- 
cit 
și federațiile din 
și ’ ’ . '
află în afara „Cupei națiuni
lor". Este o situație vremelni
că. determinată de imposibili
tatea unor federații naționale 
de a rezolva problemele de 
ordin financiar. Luînd în con
siderare o asemenea situație 
de fond. Congresul a preconi
zat ca țările neangajate în 
„Cupa națiunilor" sâ susțină, 
deocamdată. între ele. o serie 
de jocuri amicale, urmînd ca 
la viitorul Congres, programat 
la Garmisch Partenkirchen, în
tre 24 și 27 mai 1972, să fie 
reanalizată situația fiecărei fe
derații în parte.

— Ce noutăți considerați 
că au intervenit în pro
blemele de arbitraj, mul
te dintre ele controversate 
și acum ?

— în primul rînd au fost 
fixați arbitrii internaționali ai 
F.I.R.A. Calmet și Austry (Fran
ța). Witing (România). Toninf 
(Italia) și Sacristan (Spania). 
Acestora 11 se vor alătura trei 
arbitri britanici și cite un arbi
tru din partea fiecărei federații 
naționale. în problemele de 
fond n-au apărut aspecte noi. 
în schimb a fost salutată ldeea 
de a se organiza. în continuare, 
cursuri de perfecționare, anul 
acesta la Toulouse (12—19 sep
tembrie) și Vichy (20—25 sep
tembrie). România va trimite la 
fiecare dintre aceste cursuri cile 
doi arbitri. Separat federația 
noastră va organiza un curs de 
perfecționare în Intervalul de 
la 20 Iulie — 10 august, la Sna- 
gov, sub conducerea d-lul Ch. 
Durrand. secretar al Comisiei 
tehnice al F.I.R.A.

In încheierea interviului acor
dat. tov. Ion Izvoranu s-a refe
rit la realegerea unor organisme 
ale F.I.R.A. Comitetul de direc
ție cuprinde pe Marcel Batigny- 
Franta (președinte). Heinz Rein- 
hoid-R.F.G. (vicepreședinte), 
Maurice Savy-Franta (trezorier), 
Jean Marie Gaux-Franta (se
cretar general adjunct). Mo
hammed Benjeloun-Maroc și 
Jean Simonetti - Portugalia 
(membri). Din Biroul Comite
tului executiv fac parte M. Ba- 
tigny (președinte), I. IZVORA
NU. C. Montano. L. Sentis și 
H. Reinhold (vicepreședinți), 
J. CI. Bourrier (secretar g-ral), 
J. M. Gaux. M. Savy (trezorieri 
generali) și T. Lacroix (trezorier 
general-adjunct). în fine Biroul 
permanent al Comisiei tehnice 
este alcătuit din Bernard Mary 
(președinte). J. M. Gaux (secre
tar), Ch. Durrand (rapn-tor).

Tiberiu STAMA

ILIE NĂSTASE, 
Marelui Premiu și-a 
jit, deci, punctajul, 
totodată încă un pas 
etapele su- ' rioare ale aces
tor campionate, care desem
nează pe cel mai bun te- 
nisman pe terenuri cu zgu
ră.

învinsul său de luni după 
amiază,
Nowicki poate fi socotit, to
tuși, ca 
turneului. Cel 
succesiv
Mc.Manus, 
rotkov și 
sud-afriean 
opus și capului de serie cu 
nr. 3 o replică foarte susți
nută.

Năstase a început splendid, 
nelăsînd în primele două se
turi aproape nimic adversaru
lui. A venit însă clasicul mo
ment de relaxare din setul 
III, ceea ce i-a permis lui 
Novicki să se pună pe picioa
re, reducînd handicapul. Se
tul IV este disputat cu

Ce fac ceilalți capi de ii? - 
avut 
fața 
care 
victorie în trei seturi, 
americani cu 
forță, Frank Froehling 
Marty Riessen, au luptat 
pînă la ultima picătură de 
energie pentru desemnarea 
cîștigătorului — Froehling. 
în fine, al patrulea meci, 
cel dintre Stan Smith și 
francezul Patrick Dominguez 
s-a întrerupt din cauza ploii 
cînd scorul era 
primul set. Cu 
va juca Ilie 
„sferturi".

Jumătatea de 
bloului de simplu va desem
na pe cei 4 calificați în 
jocurile programate pentru 
după-amiaza de marți (n.r. 
azi). Capul de serie nr. 1, 
cehoslovacul Jan Kodes. joacă 
acum contra tenismanului 
francez Francois Jauffret. O 
partidă echilibrată va fi 
aceea dintre Z. Franuiovici 
si ex-profesionistul 
thes. Celelalte două meciuri 
sînt Lutz — Proisy și

se
n-a 

în 
de

Arthur Ashe (nr. 2) 
o sarcină ușoară 

lui Georges Goven, 
a trecut totuși printr-o 

Doi 
joc tipic de 

Și

de 4—4 în 
învingătorul 

Năstase în

jos a ta-

P. Bar-

polonezul Tadeus

una

pe 
pe 
pe

din revelațiile 
care eliminase 

americanul 
sovieticul Ko- 

ambidextrul 
Mc.Millan a

Ri
chey — Gulyas, cu șanse 
optime pentru jucătorii 
mericani.

Vom vedea, însă, ce 
rezervă zilele viitoare.

REZULTATE TEHNICE
SIMPLU B (optimi de finală) 

Năstase - 
3—6 7—5,
6—4,' 7—5,
1—6. 2—6,

DUBLU 
McMillan, 
Stone 6—4, 7—5. 2—6, 4—6, 
Cornefo, Fillol — Alexander, 
Dent 7—5, 6—1. 3—6, 6—4 ; Smith, 
Gorman — Barthes, Chanfreau 
6—4, 6—3, 8—6 ; Richey, Metre-
veli — Addison, Holecek 6—4, 
2—6, 9—11. 6—1, 6—2 ; Carmichael. 
Ruffels — Sakai, Kamivazumi g_ g_____ p g n

SIMPLU F (optimi de finală) 
Merette Shaar — July Heldman 

3, 6—4 ; Helene Gour-
Key Sawamadsu 3-

a-

ne

6—1, 6—1, 
Goven 6—4, 

— Riessen 
6—2.

- Novlcki 
Ashe — 
Froehling 
6—3. 6—4.
B (optimi de finală) 
Fairlie — Crealy, 
7—5 2—6, 4—6, 6—2 ;

Fillol

în îndelungata sa istorie 
de aproape o jumătate de 
veac (federația internaționa
lă a luat ființă în 1926, iar 
primul campionat al lumii 
s-a desfășurat un 
tîrziu), tenisul 
noscut, este 
de campioni mondiali, unul 
mai reputat 
parcă din această pleiadă de 
ași ai sferei de celuloid, cei 
mai virtuozi s-au arătat re
prezentanții Republicii Popu
lare Chineze. Ei domină cu 
o necontestată autoritate de 
mai bine de un deceniu a- 
rena internațională a spor
tului cu paleta, 
ceastă perioadă, 
ția mondialelor 
mund (1959) și 
tima, cea de la 
lebrii jucători chinezi au în
scris victorii eclatante ■— în 
fața unor adversari deosebit 
de redutabili — fie că au 
evoluat la Dortmund, Pekin, 
Praga, Ljubljana sau, recent 
în Japonia. Pretutindeni, o 
dată cu cîștigarea a 16 titluri 
supreme și a altor trofee in
ternaționale, reprezentanții 
tenisului de masă din China 
populară cucereau și elogiile

an mai 
de masă a cu- 
și firesc, zeci

ca altul. Dar,

în toată a- 
de la edi- 

de la Dort- 
pîi-ă la ul- 
Nagoya, ce-

recent au cerut afilierea 
Danemarca 

Tunis. Așadar 10 țări se

BEMGTSSON ÎNVINS
DE UN TIMAR JUCĂTOR

La Zadar (Iugoslavia) se 
desfășoară un mare concurs 
de tenis de 
neu). în 
tînărul W. 
furnizat o 
dispunînd 
21—18) de 
dial, suedezul Bengtsson. în 
clasament conduce maghia
rul Jonyer (neînvins pînăa- 
cum) cu 9 v, urmat de Sti- 
pancici — 7 v, Bengtsson — 
5 v. Turneul feminin este do
minat de jucătoarea maghiară 
Beatrice Kishazi care a în
vins-o pe fosta campioană 

europeană, Ilona Vostova.

masă (sistem tur- 
proba masculină, 
Lieck (R.F.G.) a 
mare surpriză 

cu 2—0 (21—16, 
campionul mon-

înconjurați cu multă căldură în timpul mondialei 
lor de la Nagoya, sportivii chinezi oferă autografe ad* 
miratorilor lor. Recunoaștem, de la dreapta la stingă, 
pe Ciuan Tze-tun, Cen Min-ci și Lin Hui-cin. -

Foto i Agenția CHINA NOUĂ J

cu

zecilor de mii de spectatori, 
a numeroșilor specialiști. 
Campioana lumii Lin Hui- 
cin, partenera ei Cen Min-ci 
sau faimoșii Ciuan Tze-tun, 
Li Fu-iun, Cian Si-lin sau 
mai tinerii lor coechipieri 
Li-Cin-kuan sau Lian Ko-lian 
s-au acoperit de glorie, ei 
demonstrînd, fără echivoc, 
marea lor măiestrie la masa 
de joc și o comportare atin- 
gînd cele mai înalte valori 
ale eticii în relațiile 

sportivii. celorlalte țări.
Pe acești admirabili spor

tivi am avut ocazia să-i cu
noaștem în diferite împreju
rări, la noi în România, la 
ei acasă sau cu ocazia diver
selor competiții, de pe alte 
meridiane. — 
contactele 
tot atîtea 
satisfacție, de caldă priete
nie. Pe cît de celebri, ei sînt 
totodată pe atît de modești 
și îndatoritori cu partenerii 
lor, gata oricînd să împărtă
șească din cunoștințele și ex
periența lor. Ne gîndim, de 
pildă, la zilele premergătoa
re mondialelor de la Nagoya, 
cînd, la Pekin, Maria Ale
xandru și Eleonora Mihalca

De fiecare dată, 
cu ei au constituit 
momente de mare

C.M. DE SCRIMĂ 73 IN SUEDIA
MONTE CARLO, 31 (Ager- 

pres). — Al 52-lea Congres 
al Federației Internaționale 
de Scrimă a hotărît ca în 
anul 1973 campionatele mon
diale să se desfășoare la

Gdteborg (Suedia). Cupa 
„Feyerich" a fost atribuită 
spadasinului sovietic Al. Ni- 
kancikov, de trei ori cam
pion mondial și exemplu de 
corectitudine sportivă.

aveau la dispoziție pentru 
pregătire, fie pe Lin Hui-cin 
sau Li Ho-nan, fie alte jucă
toare mai puțin cunoscute 
dar valoroase. Același lucru 
se petrecea și cu jucătorii 
nepalezi (aflați la a.b.c.-ul) 
tenisului de masă) prezenți și 
ei atunci la Pekin. I

Sportivii chinezi știu poa- 
te mai bine ca alții ce în
seamnă drumul spre perfor
manță pentru că ei au reu
șit să îl parcurgă prin forțe 
proprii. într-adevăr, cei care 
vorbesc de un miracol chinez 
la tenis de masă greșesc. Se
cretul acestor superbe izbînzi, 
constă în munca asiduă, me
todică de zi cu zi dusă cu 
cea mai mare tenacitate. „Și 
noi avem talente, ne antre
năm sistematic și cu regulari
tate, spunea cîndva fostul 
campion al lumii, japonezul 
Ichiro Ogimura. Chinezii însă 
manifestă o perseverență și o 
abnegație 
puire".

Așadar,. răsunătoarele suc
cese ale 
din R. P. Chineză nu sînt 
izvorîte din cine știe ce mis
terioase secrete de fabricație. 
Priceperea, sîrguința și în
crederea în reușita țelului 
final generează marile victo
rii ale sportivilor chinezi, fii 
ai unui popor harnic, inteli
gent și extrem de prietenos.

j
Constantin COMARNISCHI

la a.b.c.-ul)

peste orice închi-

tenisului de masă

CELEI

Radu VOIA

ONOARE AL C.C.ETABELUL DE

ÎN AJUNUL
DE A 16-a

FINALE A C.C.E

Londra:

NOI SUCCESE

Corespondență 
din

LONDRA. 31 (prin telex). — 
Capitala Angliei găzduiește 
pentru a treia oară finala su
premei întreceri fotbalistice in- 
tercluburi 
cupa 
Miercuri 
Wembley, se întîlnesc finalis
tele celei de a XVI-a ediții ale 
C.C.E. : Ajax Amsterdam și 
Panathinaikos Atena. Partida 
suscită un interes deosebit, tiu 
numai în taberele celor două 
formații ci și în rîndul engle
zilor. Gazdele sînt curioase 
să vadă la lucru formația 
greacă (care a eliminat pe 
Everton) dt și pe „olandezii 
zburători", considerați la ora 
actuală printre cei mai bun.1 
de pe continent. Nu trebuie 
uitat faptul că în ultimele 
trei ediții ale C.C.E., Olanda 
a fost reprezentată In finalele 
C.C.E. de Ajax șl Feijenoord. 
Datorită acestor motive, toate 
biletele pentru meciul de 
miercuri seara au fost vindute.

de pe 
campionilor 

seara, pe
continent : 

europeni, 
stadionul

in tribune vor fi prezenti, 
alături de spectatorii britanici, 
40 000 de olandezi și cîteva 
mii de greci.

în taberele ambelor echipe 
domnește optimismul. Panathi
naikos se află de aproape 10 
zile la Londra, unde antreno
rul Ferenc Puskas a supus ju
cătorii unui regim special de 
pregătire — de fapt o conti
nuare a cantonamentului avut 
în Grecia, unde formația greacă 
și-a amînat toata partidele de 
campionat după partida cu 

Steaua roșie și nici unul din 
internaționali n-a activat in 
această perioadă in selecționa
ta tării.

Ajax 
a sosit 
teaptă 
in car» ____________  _
va putea avea un cuvint hotă- 
rîtor.

— favorita meciului — 
luni la Londra 51 aș- 

cu încredere întllnirea 
celebrul atacant Cruyff

Stan LEVENSON
Morning Star — Londra

(Paris) : Real Madrid — Reims 
(Madrid) : Real Madrid — Florentina 
(Bruxelles) : Real Madrid — Milan 
(Stuttgart) : Real Madrid — Reims 
(Glasgow) : Real Madrid — Frankfurt 
(Berna) : Benfica — Barcelona 
(Amesterdam) : Benfica — Real Madrid 
(Londra) : Milan — Benfica 
(Viena) : Inter — Real Madrid

4—3 1965 (Milano) : Inter — Benfica 1—0
2-0 1966 (Bruxelles) : Real Madrid — Partizan 2—1
3—2 1967 (Lisabona) : Celtic Glasgow — Inter. 2—1
2—0 1968 (Londra) : Manchester United — Benfica 4—1
7—3 1969 (Madrid) : Milan — Ajax 4—1
3—2
5—3
2_ x

1970 (Milano) : Feijenoord — Celtic 
(1—1) după prelungiri.

2—1

3—1 1971 (Londra) : Ajax — Panathinaikos

CAMPIONATE...
. IUGOSLAVIA (etapa a 29-a): 

Partizan Belgrad — Velez 3—0; 
Hajduk Split — Borac 5—0; Bor
— Steaua roșie Belgrad 2—4 ; 
Olimpia Liubliana — Zelezni- 
ciar Sarajevo 1—3 ; Crvenka — 
Dinamo Zagreb 2—6 ; Maribor
— OFK Beograd 2—2 ; Celik
— Radnlcki Kraguevac 2—0 ;
Radnicki Nlș — T’ ’ *'
Novi Sad 1—0, Primele
1. Hajduk ...................
2. Dlnamo
9. Zeleznlclar 
4. Partizan

29 14
29 ÎS
29 19
29 14

Vojvodina 
clasate t 
47—24 40 
46—24 38 
43—31 37 
38—22 37

12 3
S 0
7 7
9 9

GRECIA
Apollon — 
leo ~ _
kos 3—1 ; Heraklis 
kos 0—0 ; Kavala 
tiki 1—1 ; Serrai 
1—0 ; Veria ~_____
Partida dintre echipele

(etapa 
PAOK 

OFI 2—0 ; AEK
32-a) I

CUPE
4—0, JSK 
More 4—1.1. Ț.S.K.A.
2. Levskl
3. Botev ____

în fruntea golgeterilor con
tinuă să fie Iakimov 
goluri, urmat de 
(Botev) 19, Bonev și 
16 etc.

Slavia — Cerno 
Clasament :

27 20 5 2 72—19 49
27 19 3 3 53—21 43
27 17 3 7 49—26 37

cu 26 do 
Kamenov 
Jekov —

ROMANEȘTI 
LA MANNHEIM
MUNCHEN, 31 (Agerpres)i 

Vîslașii români au obți
nut victorii remarcabile și 
în cea de-a doua zi a con
cursului internațional de ca
notaj de la Mannheim. Echi
pajul de 4 fără cîrmaci all 
României a ocupat locul în- 
tîi cu timpul de 5:50,52, ur
mat de R.F. a Germaniei — 
5:53,68. în proba de schif 2 
plus 1, echipajul Ceapura, 
Tudor și Gheorghiu a repe
tat victoria din prima zi, de 
data aceasta cu un timp 
mai buni 6:45’32. La dublu 
cu vîsle, echipajul Steaua 
București s-a situat, de ase
menea, pe primul loc cu 
6:11,39, întrecînd pe repre
zentanții Elveției. La 4 plus 1, 
România a ocupat locul doi, 
în urma echipajului R.F. a 
Germaniei. Proba de schif 
simplu a revenit lui Udo 
Hild (R.F.G.) cu 6:24,84.

După ce Ajax s-a calificat în finala C.C.E. din 1969, portarul 
Bals a fost declarat cel mai bun fotbalist al anului. 'în meciul 

formației olandeze sau tînărul 
antrenorul nu s-a decis încă

de azi va apăra el buturile 
Sluy ? Pină la ora aceasta

PROGRAMUL SAPTAMINII
MIERCURI, 2 IUNIE

Finala C.C.E. : Ajax Amsterdam — Panathinaikos
Preliminarii olimpice : U.R.S.S. — Olanda ;

SÎMBAtA, 5 IUNIE

DUMINICA, 6 IUNIE

Meci amical : Ungaria — Scoția

Finala C.E.T. : Leeds United — Juventus Torino 
rul, în primul joc 2—2) ;
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a
1—0 ; Ega- 
“ — Ethni- 

Olympia- 
Proodef- 

Panlonios 
Pierikos 1—1. 

_____  _______ Pa- 
nathlnalkos șl Aris a fosț ami- 
nată. Clasament : 1.
82 p ; 2. Panlonios 
3. Heraklis — 72 p.

AEK — 
- 75 Pi 
etc.

ELVEȚIA (etapa a 25-a) : 
Chaux de Fonds — Fribourg 
4—1 ; Lausanne — Bellinzona 
4—1 ; Sion — Basel 0—1 ; 
Grasshoppers Zurich — Win
terthur 2—1 ; Young Boys — 
Servette Geneva 1—1 ; 
Zurich — Lucerna 
mele clasate :
1. Basci
2. Grasshoppers
3. Lausanne

BULGARIA.

F.C.
1—1. Pri-

25 17
25 19
25 12 6 7 51—38 30

6 2 63—25 40
2 4 56—21 40

în etapa a 27-a 
liderul Ț.S.K.A. a suferit ] 
înfringere în retur și a 
în actualul campionat, 
întrecut la Gabrovo de 
dafon-Orlovetz cu 2—1. 
pioana Levski-Spartak a 
pus de Cernomoret cu 
iar Lokomotiv a învins cu 
pe Etar. Alte rezultate : __
kia — Akademik 3—2. Spartak 
— Laskov 3—1. Botev — Ma
rek 2—0, Dunav — Marița

prima 
doua 
fiind
Cer-

Cam- 
dis- 
4-2 
4—0 
Tra-

UNGARIA (etapa 
Ujpesti Dozsa 
0—1 ; F___ ;
2—2 ; Videoton 
2—1 ; Honved 
M.T.K.
Komlo - 
gy»r — 
jan — 
clasate : 1. Ujpesti D.
». Vases
S. Ferencvaros

a 26-a) j
__ Ferencvaros 

Dunaujvaros — Pecs 
Szombathely 

___ Szeol 2—0 ; 
— Tatabanya 1—0 ; 

- Raba Eto 1—1 ; Dios- 
Vasas 0—1 ; Salgotar- 
Csepel

CIOCÂLTEA —LOCUL 3 
DUPĂ 13 RUNDE 

ÎN TURNEUL 
DE LA BAJA

1—2. Primele
36 17 9 4 60—29 49 
26 17 2 7 99—20 42 
26 13 8 9 40—20 42

R D. GERMANA : Dynamo
Dresda — Rotwelss Erfurt 3—0; 
F.C. Carl Zeiss Jena — Wls- 
mut Aue 2—0 ; F.C. Magde
burg — Hansa Rostock 2—1 ; 
Stahl Riesa — Dynamo Ber
lin 2—0 ; Sachsenring Zwickau 
— Chemie Halle 2—0 ; Vor- 
wărts Berlin — Chemie Leipzig 
0—1. In
Dresda 34 
Jena — 27 
26 p etc.

în clasament. Dynamo
p, F.C. Carl Zeiss
p. Chemie Halle —

(primele rezultateITALIA
din turneul final al Cupei : 
Napoli — Fiorentina 1—1 ; To
rino — Milan 1—0. Turneul 
final se desfășoară cu meciuri 

campionat.

BUDAPESTA, 31 (Ager- 
pres). — După 13 runde, în 
turneul masculin de șah de 
la Baja (Ungaria) continuă 
să conducă maestrul ma
ghiar Forintos cu 9pt puncte, 
urmat de Baghirov (U.R.S.S,)
— 8i/2 p, Ciocâltea (România), 
Lengyel (Ungaria) — 8 p 
etc.

în runda a 13-a, Tompa a 
cîștigat la Tabor, Ciocâltea 
(cu piesele negre) a remizat 
cu Zinn (R.D. Germană), re
zultat consemnat și în par
tidele Cobo—Kovacs, Masici
— Paoli, Lengyel — Minev, 
Csom — Schmidt și Sax — 
Baghirov.

tur-retur. sistem
PORTUGALIA 

finală — meciuri 
Cupei : Sporting 
Belenenses 2—2 ; 
sabona — Independiente 6—0 ; 
F.C. Porto — Setubal 0—1 ; 
Sesimbra — Tirsense 0—1.

• La Malaga, formația de 
tineret a URSS a întrecut cu 
2—1 echipa similară a Spaniei.

(sferturi 
tur — 

Lisabona 
Benfica

de 
ale
Li-

® A început turneul femi
nin de șah de la Budapesta 
la care participă și două 
maestre din România: Mar
gareta Perevoznic și Maria 
Pogorevici. în prima rundă, 
Perevoznic (cu piesele albe) 
a învins-o pe șahista iugo
slavă Kralbremmer, iar Kel
ler (R.D. Germană) a cîștigat 
la Honfi (Ungaria). Pogore
vici a întrerupt partida sa cu 
jucătoarea maghiară Sinka.

TELEX e TELEX 0 TELEX o TELEX
La Opatija au luat sfîrșit 
rile Congresului federației 
naționale de schi. Partlclpanții 
și-au manifestat solidaritatea cu 
președintele federației, Marc 
Hodler. în diferendul acestuia cu 
Avery Brundage. Congresul a 
reconfirmat în funcția de preșe
dinte pe Marc Hodler (Elveția), 
a ales ca vicepreședinți pe Viktor 
Andreev (U.R.S.S.) și Bjom 
Kjellstrom (Suedia), iar ca secre
tar general pe Slgge Bergman 
(Suedia).

lucră- 
Inter-

Turul ciclist al Angliei a debu
tat cu o etapă „prolog" dispu
tată contracronometru la Blac
kpool pe distanța de 2,574 km. 
Victoria a revenit rutierului o- 
landez Fedor den Hertog în 
2:13,7 urmat de englezul Phil 
Edwards la 2,14.

Finala probei de simplu din 
cadrul turneului de tenis din 
Berlinul occidental se va dispu
ta Intre spaniolul Santana șl 
vest-germanui Kuhnke. In semi
finale, Santana l-a eliminat cu 
7—5, 9—7, 6—2 pe Falderbaum,
iar Kuhnke a dispus cu 3—6, 
4—6, 6—4, 7—5, 7—5 de Mul
ligan.■
După ce spaniolul Jose Fuentes 
a cîștigat etapa a 10-a a Turului 
Italiei, în etapa de luni (Ses- 
tola — Mantova, 199 km) a ter
minat învingător Marino Basso 
în 4h 51:17. în clasamentul 
nerai conduce 
Hanul Claudio

fornla), Rod Milburn 
gat proba de 110 m g, 
Cursa de 100 y.
lu.1 Ravelomanantsoa 
Malgașă) în 
săritură în ......._
cu victoria lui Reynaldo Brown 
(S.u A.) cu 2,18

a cîștl- 
cu 13,4, 

a revenit 
(Republica 
Proba de9.3 s. _ ___

înălțime s-a încheiat

m.

în continuare 
Mlchelotto.

ge- 
ita-

In meciul de tenis de la Ciudad 
de Mexico dintre echipele Mexi
cului și 
tru 
de 
lor 
blu,
Loyo Mayo — 
întrecut cu 7—5 3—6, 6—1, 6—2
perechea canadiană John Sharpe 
— Mike Belkin.

Canadel, contînd pen- 
„Cupa Dadis'-, scorul este 

2—1 în favoarea tenlsmanl- 
mexlcan). In partida de du- 

cuplul mexican Joaquin 
Marcelo Lara a 

3—6,
In prima zi 
atletism de

a concursului 
la Modesto

de
(C-ll-
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