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Miercuri dimineața, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macoveseu șl 
Aurei Duma, membri al de
legației de partid șl guver
namentale a Republicii Socia
liste România, au vizitat Uni
versitatea politehnică Cinhua 
din Pekin, important centru 
de pregătire a viitorilor spe
cialiști.

Oaspeții români s-au bucu
rat de aceleași vibrante ma- 

pre- 
con- 
sta- 

Parti- 
pentru

nifestări de prietenie, 
țuire și stimă pentru 
ducătorii partidului șl 
tului nostru, pentru 

dul Comunist Român, 
poporul român.

M De la intrarea în _____
universității și pînă la clădi
rea principală, de-a lungul 

unei alei de aproape un ki
lometru. mii de studenți, ca
dre didactice, funcționari ai 
institutului de învățămînt 
superior salută cu deosebită 
căldură, cu îndelungi urale 
și ovații pe oaspeții români.

După ce le este adresat un 
cuvînt de bun sosit de către 
Si Ciun, locțiitorul secretarului

Incinta

de partid, membru principal 
al Comitetului Permanent al 
Comitetului Revoluționar și al 
conducerii universității, oaspe
ții români sînt invitați să vi
ziteze cîteva din facultățile 
universității.

Pe tot parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
soția sa, Elena Ceaușescu, mem
brii delegației se opresc în re
petate rînduri pentru a sta de 
vorbă cu studenții, profesorii 
și muncitorii veniți să-i întâm
pine, pentru a răspunde salu
tului lor, pentru a se fotogra
fia împreună cu el.

La încheierea vizitei, mii de 
studenți »-au adunat tn fața 
clădirii principale pentru a 
saluta din nou pe solii poporu
lui român.

Adresîndu-se celor prezenți, 
care ovaționau ți aclamau cu 
însuflețire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, după ce le-a adre
sat un călduros salut din par
tea delegației române, a ex
primat deosebita satisfacție 
pentru vizita făcută la univer
sitate, puternic centru de edu
cație revoluționară, de dezvol
tare a științei și culturii pro
letare, socialiste.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost subliniate 
cu îndelungi ovații, cu urări 
în cinstea prieteniei dintre 
cele două partide și popoare.

Miercuri după-amiază, la pa
latul Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină au 
avut loc convorbiri oficiale în
tre delegația de partid și gu
vernamentală română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și de
legația de partid și guverna
mentală chineză condusă de 
tovarășul Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat.

Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej s-au desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
cordială.

Miercuri seara, au avut loo 
la reședința oficială a delega
ției române convorbiri între 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
Norodom Sianuk, șeful statului 
și președintele Frontului na
țional unit al Cambodglei.
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PRIMA MANȘĂ A SFERTURILOR S-A DOVEDIT DECISIVĂ

Dinamo, Steaua, „U" Cluj și Metalul Buc.
semifinalistele „Cupei României ' la fotbal
® Două meciuri egale și două 

victorii in deplasare ® învin-

Internaționalele de tir ale României

gătoare la Timișoara, Univer
sitatea Cluj a fost învinsă pe 

propriul teren I • Steaua 

victorioasă și la Oradea
La poligonul Tunari, ca șl 

la sediul federației de specia
litate, toată lumea a intrat în 
febra pregătirilor. Fapt firesc 
pentru că duminică se des
chide cea de a XlV-a ediție 
a internaționalelor de tir ale 
României. în afara concuren- 
ților noștri, și-au anunțat 
participarea țintași din 19 
țări: Australia, Anglia, Bel
gia, Bulgaria, Italia, R. D. 
Germană, Cuba, Elveția, Nor
vegia, Polonia, U.R.S.S., R. F. 
a Germaniei, Grecia, Iugosla
via, Cehoslovacia, Spania, 
S.U.A., Ungaria și Turcia. 
Primii au și sosit, tră
gătorii norvegieni, în frunte 
cu medaliata cu argint a eu
ropenelor de skeet, Kari Lin
den. Astăzi sînt așteptați și 
reprezentanții R. D. Germa
ne, Poloniei, R. F. a Germa
niei, Bulgariei, Cubei și U- 
niunii Sovietice.

LA START: CONCURAȚI DIN 20 DE TARI • Tragerea la sorți a semi

Sîmbătă va sosi și dL Kurt 
Hasler, președintele Uniunii 
internaționale de tir.

După ce ziua de sîmbătă va 
fi rezervată antrenamentelor 
la toate probele, inclusiv cele 
din cadrul Marelui Premiu 
Carpați (talere aruncate din 
șanț și din turn), duminică 
va avea loc festivitatea de 
deschidere, urmată de între
cerile la armă liberă calibru 
redus 60 f culcat, pistol viteză 
(manșa I), armă standard 60 f 
culcat femei și juniori, tale
re și skeet (100 t.) seniori, 
femei și juniori.

Competiția trezește un mare 
interes nu numai la noi, dar 
și în alte țări, întrucît la Tu
nari vor fi prezenți, în aceste 
zile unii dintre cei mai buni 
trăgători din lume. De aceea

sînt și de prevăzut rezultate 
de mare valoare, chiar peste 
plafonul celor europene și 
mondiale.

finalelor—la 8 iunie
Citiți cronicile 
în pag. a 4-a.

FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI FEMININ 
DE HANDBAL INTRĂ IN SCENĂ!

Așa cum se bănuia, partidele retur contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei României" nu au 
produs nici un K.O. spectaculos, competiția cu 

același renume neînregistrînd ieri nici o răsturnare a 
situațiilor stabilite în primele focuri.

Singura surpriză s-a produs la Cluj, unde universi
tarii din localitate au cedat (0—1) în fața studenților 
timișoreni la un scor, însă, inferior celui cu care fi 
învinseseră la Timișoara, victoria echipei lui Surdan 
fiind exclusiv de domeniul satisfacțiilor platonice, „V“, 
calificîndu-se pentru semifinale.

In rest, nimic deosebit. Brăilenii au ținut în șah 
liderul primei divizii, G.F.R. Timișoara a fost ca ți
nută . în șah — acasă — de Metalul București, singura 
divizionară B calificată în semifinalele actualei ediții 
a „Cupei României", iar Steaua a învins și la Oradea 
o echipă cu anumite pretenții.

S-au calificat pentru semifinalele „Gupei României" 
Dinamo, Universitatea Cluj, Steaua și Metalul Bucu
rești.

Tragerea la sorți a semifinalelor ge Va face marți 
8 iunie, iar partidele se vor juca la 16 iunie (jocurile 
tur) și 23 iunie (jocurile retur).

Progresul Brăila 
DINAMO

„U" CLUJ
Poli. Timișoara

C.F.R. Timișoara 
METALUL Buc.

Crișul
STEAUA

0
o

o
1

0
0

o
1

înaintea „europenelor" de box

CARUSELUL ȘANSELOR

printre favoriți

• Campionii conti
nentali Cuțov și
Orban—la categorii
superioare

• Dumitrescu și Alexe
Iși apără titlurile

AUREL MIHAI — unul dintre 
pretendenții la titlul continental , • ’• -JMf- ■ . ' ...

’k.Doi ani după examenul de la București, elita boxului euro
pean se reîntâlnește de astă dată la Madrid. Cu 10 zile îna’nte 
de inaugurarea campionatelor europene este încă destul de 
dificil d.e apreciat șansa participanților. Pe de o parte, sînt 
delegații care nu-și afirmă componența decît în ziua cîntarului 
oficial ; pe de altă parte, boxeri cunoscuți de la anumite cate
gorii sînt adesea obligați, din cauza sporului de greutate, să 
opteze pentru alte categorii. Vom îndrăzni, cu toate acestea, 
pe baza palmaresului general de anul acesta, să trecem în 
revistă favorițil competiției, fără a vă putea însă garanta 
cîștiguri la un posibil concurs

Ă
lh„Categoria semimuscă (cam
pion : Ged3 —Ungaria). Anii 
n-au cernut prea mult valo
rile categoriei, așa că îi vom 
reîntâlni probabil pe aceiași 
candidați la titlu : localnicul 
Escudero, italianul Udella, 
dandidatul român Aurel Mi
hai, titularul Gedă și polone
zul Rozek. Un outsider ex-

de pronosticuri...
trem de valoros : campionul 
sovietic Strelnikov.

Categoria muscă (campion: 
Ciucă — România). în locul 
campionului alt candidat ro
mân, Gruiescu, va încerca să 
repete figura predecesorului

Victor BANCIULESCU

re-
Aspect surprins de fotoreporterul nostru Theo Macarschl la antrena
mentul de Ieri al Universității București. Slmona Arghir, cea mat 
dutabilă Jucătoare a studentelor, aruncă spectaculos la poartă

Pe agenda handbalului, eve
nimentele se precipită în acest 
debut de sezon estival, pro
gramul principalelor competiții 
interne furnizînd acum cele 
mai interesante dispute. După 
meciul Steaua — Dinamo 
București, care a pus capăt 
unui pasionant duel în între
cerea masculină, în actualitate 
au intrat — cum spuneam 
într-un alt articol — forma
țiile feminine. Astăzi vom a- 
vea, de pildă, prilejul să ur
mărim partida cheie a cam
pionatului feminin în care se 
vor afla față în față UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI (locul 
1 — 37 puncte) și I.E.F.S. 
BUCUREȘTI (locul II — 35 
puncte), cu alte cuvinte un 
joc al cărui rezultat poate să 
aducă primei formații titlul 
de campioană sau să repună 
în luptă acest titlu, la care 
va concura, în acest caz. ală
turi de aceste două protago
niste, și Universitatea Timi
șoara, actuala deținătoare a 
cupei de campioană.

Deci, un meci de mare lup
tă. atractiv, care va 
truni — sperăm — 
fragiile chiar și ale 
mai exigenți iubitori ai 
balului, tn același timp, o par
tidă de mare importanță în 
vederea căreia cele două echi
pe s-au pregătit cu atenție. 
Universitatea a disputat marți 
un joc cu Șc. sportivă nr. 2 
de care a fost învinsă (!) cu 
15—17 (divizionarele jucînd în 
repriza secundă cu rezervele)

și a mai făcut un ultim an
trenament ieri după-amiază. 
I.E.F.S. și-a încheiat pregăti
rile ieri dimineața

întîlnirea este programată 
astăzi, de la ora 18, pe stadio
nul Tineretului, urmînd a fi 
arbitrată de Vasile Sidea și 
Varac Pelenghian. Iată și lo
turile : UNIVERSITATEA :
Velicu, Ionescu (portari), Ar
ghir, Dobirceanu, Schramko, 
Furcoi, Costescu, Ibadula. Dra- 
goș, Surugiu, Horvat. Crăciu- 
nescu ; I.E.F.S. : Climovschi, 
Cosma (portari). Băicoianu, Bu- 
nea, Mamiaca, Bota, Costan- 
dache, Mohanu, Popescu, Gută, 
Mitoc, Vasile. Prunduș, Mache.

în- 
su- 

celor 
maF exigenți iubitori ai hand-

SĂ APĂRĂM PRINCIPIILE DE ONOARE
ALE ÎNTRECERII SPORTIVE!

Final de campionat palpi
tant! Intrarea în linie dreaptă 
promite o luptă spectaculoasă, 
care probabil se va prelungi 
pină la fluierul final al eta
pei a XXX-a.

Se dovedește încă o dată 
(dacă mai era nevoie) că între
cerile din campionat sînt și ră- 
mîn principala forță motrice a 
progresului acestei populare 
discipline sportive.

Din păcate, însă, pe alocuri, 
încep să ț apară simptomele u- 
nei viroze ce afectează sănăta
tea etică a acestei prestigioase 
întreceri: jocuri susținute în
tr-o tensiune periculoasă, duri
tăți excesive, proteste pe te
ren și multe altele.

Pînă și în campionatul juni
orilor, care prin tinerețea par- 
tlcipanților ar trebui să poarte 
semnele purității, au început 
să apară aranjamente rușinoa
se, care formează obiectul u- 
nei anchete a Federației.

Ne-au surprins, de pildă, și 
ne-au lăsat un gust amar ieși
rile necontrolate ale elevilor lui 
Gil Mărdărescu (cunoscut, de 
altfel, ca un exigent pedagog) 
la jocul Progresul — Politeh
nica. în treacăt, trebuie spus 
că acest meci s-a desfășurat 
într-o atmosferă neobișnuită 
pentru terenurile bucureștene. 
Ai fi zis mai degrabă că asiști 
la vreo finală sud-americană. 
Nici „circumstanța atenuantă" a

arbitrajului necorespunzător nu 
poate explica și ierta ieșirile 
talentatului, dar belicosului

Moldoveanu, aftat 
multă vreme în atenția comi
siei de disciplină. Și nu nu-

mai ale lui, ci și ale altora.^ 
La celălalt capăt al țării, jocul 
deseori obstructionist practicat 
de constănțeni, ca și duritățile 
din unele momente ale echi
pei gazdă, au trimis spectaco
lul la vestiare, lăsînd loc unei 
dispute „la singe", care nu face 
cinste nimănui. Sînt numai 
două exemple, dar din păcate 
ele sînt reproduse la o scară 
mult mai largă în jocurile de 
divizia B și mai ales de C 
(vezi recentele incidente de la 
Satu Mare, Cristurul Secuiesc, 
Simeria și altele).

Nu intenționăm să facem un 
inventar al acestor incidente; 
mulțumindu-ne să semnalăm 
fenomenul ca atare și, mai a- 
Ies, efectele sale nocive asupra 
ceea ce are mai frumos între
cerea sportivă, puritatea și no
blețea ei. Este evident că ori
ginea acestor manifestări con
damnabile rezidă în mentali
tatea deformată a unor jucă
tori, antrenori și conducători, 
care nu vor să înțeleagă că o 
întrecere sportivă este... o în
trecere sportivă, și nu 
lie oarbă.

înlăturarea acestor ____
este o îndatorire civică și soli-

o bătă-

carențe

I. MITROFAN

(Continuare tn pag. • 3-a)

LA ATLETISM La sfîrșitul săptăminii

Concursul recordurilor personale TREI MOAIE

(Continuare in pag. a 3-a)

M. THEO

VIAjA TURISTICA A SĂLAJULUI
Comparand nestematele ju

dețului Sălaj — minunatul 
peisaj natural și gama va
riată de obiective istorice, et
nografice și de artă pe care 
el le cuprinde — cu nivelul 
lor de exploatare turistică, ra
portul este departe de a fi 
satisfăcător, Sălajul rămînînd 
doar o superbă zonă în... car
tea de geografie. De ce ?

Pentru că pe toată zona 
Meseșului nu există, încă, o 
bază turistică corespunzătoa
re; pe Someș nu sînt plaje 
și locuri de odihnă ; la băile 
de la Jibou, Meseșeni și. Iaz 
nu sînt asigurate condițiile 
corespunzătoare pentru trata
ment, masă și cazare ; dru
murile de acces spre impor
tantele vestigii istorice — ce
tățile dacice de la Moigra.d și 
Șimleu, castrele romane de la 
Buciumi, Porolissum, Tihău, 
Romita, Sutor, cetățile medie
vale de la Almaș, Cheșd, Val- 
cău, Șimleu — sînt foarte slab 
întreținute, iar propaganda tu
ristică, menită să invite și să 
dirijeze, totodată, vizitatorii 
este deosebit de palidă, pen-

tru că unitățile comerciale nu 
aprovizionează rețeaua turis
tică cu articole de sezon și 
produse alimentare, iar pro
ducția articolelor dș artizanat 
cu specific sălăjean este total 
nesatisfăcătoare ; în fine, pen.

tru că aspectul gospodăresc al 
unității, ținuta și comporta
rea lucrărilor, reclama co-

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

O discuție amplă, purtată în cadrul cel 
mai potrivit și responsabil pentru viața tu
ristică a județului cu neasemuite frumuseți 
naturale, dar — pînă acum — prea puțin 
cunoscute și aproape deloc valorificate. 
Analiza făcută în cadrul Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular județean (iniția
tivă lăudabilă și de reală eficiență) a 
arătat că stări de fapt diferite au deter
minat, de multă vreme, menținerea în um
bră a bogatului potențial turistic sălăjean. 
Aceasta e, însă, doar concluzia finală, ge
nerală, a unor și atente si competente 
prospectări în toate domeniile componente 
ale turismului județean. Au fost, totodată, 
depistate —• în limitele lor exacte — zo
nele în care, în acest răstimp, a acționat 
nepăsarea sau ignoranța celor a căror da
torie era înflorirea continuă a vieții turis
tice : bază materială necorespunzătoare, 
propagandă întâmplătoare, acțiuni organi
zatorice pentru inițierea excursiilor —

O discuție amplă, purtată

Gh. Zamfirescu cîștigă detașat (10,4) cursa de 100 m
Stadionul Republicii a găz

duit Ieri un concurs de veri
ficare și selecție a atleților 
fruntași, la care a partici
pat și un grup de atleți cu-

foarte reduse ca număr și nesusținute de 
activități sportive, un dezagreabil aspect 
gospodăresc al multor amenajări ș.a.

Cu aceeași grijă și răspundere au fost 
căutate și mijloacele prin care Sălajul poate 
intra rapid în marele circuit turistic in
tern, ocupînd apoi un loc fruntaș la care-i 
dau dreptul minunatul peisaj natural și 
gama bogată a obiectivelor istorice, etno
grafice și de artă pe care le păstrează 
între hotarele sale.

în oglinzile Sălajului se vor reflecta foar
te curînd construcții și amenajări turistice 
de tot felul : plaje, terenuri de sport și 
de camping, bazine, parcuri și zone verzi, 
locuri de agrement, complexe pentru pes
cuit, înot, canotaj etc.

înțelegem, și ne bucurăm, că turismul 
sălăjean a început să iasă din anonimat. 
Așteptăm împlinirea frumoaselor obiective 
stabilite pentru etapa de afirmare.

banezi aflați într-un stadiu 
de pregătire în țara noastră. 
Cu această ocazie atleții ro
mâni au înregistrat mai multe 
recorduri personale.

Cea mai bună performanță 
a concursului a realizat-o 
Olimpia Cataramă (C-lung 
Muscel) 59,38 m la aruncarea 
discului.

Rezultate tehnice : MASCU
LIN : 100 
rescu (St) 
Munteanu 
zon 21,6,
400- m — A. Albareo (Cuba 
și J. Triana (Cuba) 48,0 ; E. 
Busuioc — junior (C.S.S.) 50,0 
r.p. ; 800 m — P. Lupan (St.) 
1 :50,4 r.p., D. Tit (C.A.U.) 
1 :50,5 ; 1500 m — N. loan 
(C.A.U.) 3 :52,1 ; Fl. Sandru 
— junior (Met.) 3 :53,4 r.p. ; 
5000 m - 
14 : 19.6, 
14 : 31,4 ;
gore (St.) 
Petronius 
cia (Cuba) 52,4, 
(Cuba) 53,3 ;

m — Gh. Zamfi- 
10,4 ; 200 m — Al. 
(St) 21,3 r.p., C. Ri-

S. Mitrofan 21,7

- N. Mustață (Din.) 
St. Mareu (St.) 

110 mg - FI. Gri- 
15,4 ; 400 mg — Gh 
(CA.U.) și J. Gar-

M Oliveira 
înălțime — S

loan (C.A.U.) 2,12 ; suliță — 
C. Grigoraș (Suceava) 68,56 m,

FEMININ : 100 m — V. 
Enescu (Met.) 12,0, A. Mără- 
șescu (Șt.) 12,1, V. Recu (Ra
pid) 12,2 ; 400 — A. Penton 
(Cuba) 54,1, D. Bădescu (Ra
pid) 55,9 ; 800 m — CI. Iacob 
(Pr.) 2 :11,3 ; 1500 m — M. 
Pică (Din.) 4 : 36,0 ; greutate — 
C. Ionescu (Șt.) 15,34 m r.p., M. 
Constantin — junioară (S.S.A.) 
13,39 m r,p., ; disc — 1. Ol. 
Cataramă 59,38, 2 L. Manoliu 
(Met.) 57,48 m, C. Ionescu (St.) 
52,58 m ; suliță — I. Stancu 
(Din.) 53,62 m r.p.

C. M. MUREȘANU
Pe stadionul Centrului „23 

August” s-au întrecut sărito
rii, care au obținut urmă
toarele rezultate : masculin, 
lungime : M. Zaharia (Rapid) 
7,65, V. Jurcă (Rapid) 7,59, 
V. Sărucan (C.S.M. Cluj) 7,56 ; 
triplu : S. Ciochină (Metalul) 
15,82 ; feminin, lungime : 
Elena Vintilă (Din) 6,21, Ma
ria Salamon (St.) 6,08.

INTERNATIONALE
M CAIAC-CANOE

gvok

Sîmbătă și duminică o re
prezentativă, de caiaciști șl 
canoiști juniori se va alinia 
la startul Regatei Gyor. Lo
tul care se deplasează în Un
garia cuprinde, printre alți 
sportivi : Vasile Dîba, Simion 
Chirilă, Maria Ivanov, Vasile 
Petrencu, Petrică Marcov.
JITOMIR

Un alt lot de caiaciști șl 
canoiști va evolua la sfîrșitul 
acestei săptămîni în cadrul 
Regatei Jitomir (U.R.S.S.).

BUDAPESTA

Un grup de caiaciști și ca
noiști, avînd în frunte pe 
campionii mondiali Petre 
Maxim și Aurel Simionov, va 
Participa la „Regata Budapes
ta". Concursul are loc sîmbă
tă și duminică.

lotul decatloniștilor

vest-germani pentru

Triunghiularul" de la Cluj

DUSSELDORF, 2 (prin te
lex). — In vederea întâlnirii 
de decatlon care va avea loc la 
Cluj între echipele României, 
R F. a Germaniei și Poloniei, 
antrenorul H. Oberbeck a al
cătuit următorul lot : Hans- 
Joachim Walde (clasat al 2-lea 
la J.O.), Gunter Grube. Hans- 
Joachim Perk, Bernd Knut, 
Karl-Jurgen Ley he și Erich 
Klamma. H. Oberbeck a de
clarat că, deși atleții români 
si polonezi au făcut mari pro
grese. echipa sa va termin? pe 
primul loc concursul.
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CONGRESUL F. I. S. 1971

• Ciștigâtoarele competiției vor fi cunoscute duminici la Cluj S La start, cele mai bune 

16 echipe din 1400 ® Succesului de popularizare și organizare i se va adăuga și altul valoric? 

® Echipe noi in finală care
Inaugurate în toamnă șl adre

sate elevilor. întrecerile Pentatlo
nului atletic școlar se apropie 
de sfîrșit. Ultimul act al com
petiției va fl consumat la sfîr
șitul acestei săptămîni (în zilele 
de 5 șl 6 iunie) la Cluj, oraș cu 
o îndelungată șl recunoscută tra
diție în atletismul de perspectivă 
și de performanță.

Intr-un fel „Pentatlonul at
letic școlar" reprezintă mal mult 
decît un. concurs obișnuit, cu 
clasica sa diviziune pe etape. 
El constituie o sinteză, un bilanț 
al unei activități desfășurate pe 
multiple planuri, cu responsa
bilități care nu s-au limitat la 
perimetrul școlii, ci au angajat 
totodată șl alte organe și or- . 
ganisme cu atribuții directe în 
domeniul largii sfere a 
ției fizice, Ministerul 
mîntulul, c.C. al 
C.N.E.F.S. pe întreaga 
a acestora.

Numai așa, prlntr-un 
rabll efort colectiv, cu 
buțta tuturor factorilor ____
sațl s-a putut ajunge anul a- 
cesta ca aproape 300 000 de e- 
levl ți eleve să-și semneze pre
zența la întrecerile Pentatlonu
lui atletic școlar, ceea ce — 
altfel spus — echivalează cu

educa-
Invăță- 
U.T.C., 
filieră
adml- 

contri- 
Intere-

demonstreazâ o puternici ofensivă a provinciei
peste 1 400 de 
acestea; riguros 
besc foarte mult, ele atestă un 
Interes crescînd față de atle
tism, în școlile noastre de toa
te gradele, apariția unei alte 
viziuni, mult mal realiste, mâl 
aproape de cerințe, în cazul u- 
nei discipline situată în prim 
plan în întreaga lume.

Așadar se poate vorbi încă de 
pe acum de un prim succes al 
ediției 1970/1971 a Pentatlonului 
atletic școlar. Un succes de 
popularizare șl de organizare. 
Finala de la Cluj va trebui sâ 
ne dovedească dacă. în același 
timp, competiția a fost capa
bilă sa realizeze șl un succes 
valoric, să scoată în evidență 
unele elemente de perspectivă 
pentru atletismul nostru. Răs
punsul îl vom primi sîmbătă 
șl duminică.

Rină atunci să vă amintim 
echipele care vor susține actul 
Anal...

echipe. Cifrele 
controlate* vor-

★
La fete, echipa Liceului „Gheor- 

ghe Lazăr" din București, de 
două ori consecutiv câștigătoa
re a Pentatlonului atletic șco
lar. a întrunit un număr de

15 500 de puncte. Ea este 
r~ ~
dift laș) (locul 4 în finală 
trecut) cu 15 311 p.; Școlii 
nerale nr. 8 din Roman 
15 220 p., Liceului nr. 2
Ploiești locul 2 la finalele 
1969 șf 1970) cu 15 053 p„ 
ceulul teoretic din Petroșani 
14 911 p., Liceului nr. 11 din Cluj 
cu 14 862 p. Liceului 
dru Moghloroș" din 
14 862 p. șl Liceului 
Timișoara cu 14 385 
tat că două echipe 
tru prima oară în 
din Roman șl Petroșani șl de 
asemenea că patru echipe au 
realizat un punctaj care a de
pășit cifra de 15 000. Alte 19 
echipe, referindu-ne la întreaga 
tară, au obținut punctaje în ju
rul a 14 ooo de puncte, fapt 
fără precedent la nivelul com
petiției.

tn î • '
băieți, 
cea a 
rlțlu" 
puncte. ______ ___ _____
chipele liceelor nr. 10 din 
Timișoara (15 087 p.)f „Octavian Goga- --- ---i- - -
nr. 3 Turnu. Severin (14178 'pj;

. . ur
mată da echipele Liceului nr. 8• - anul

ge- 
cu 

din 
din 
Li
eu

„Alexan- 
Oradea cu 
nr. 10 din 
p. De no- 
apar pen- 

finală, cele

Întrecerea echipelor 
pe primul loo se 
Liceului „Gheorghe 

din Cluj cu 15121 __
. urmează în ordine e- 
■ liceelor nr, 

(15 087 p.)s 
din sibiu (14 219 p.),

de 
află 
Ba
de

i.Frații Buzeștl’ din Craiova 
(13 615 p.). Industrial din Cîm- 
nlna (13 522 p), teoretic din Tg. 
Ocna (13 462 p.) șl „Gabor Bet- 
hlen» din Alud (13165 p).

Șl aici cîteva observații e e- 
chipa Liceului -„Gheorghe La- 
zăr" din București n-a mal reu
șit să se califice. In schimb 
apar 6 echipe pentru prima 
oară în finale, cele din Sibiu; 
Tr. Severin, Craiova, Cîmpina, 
Tg. ocna șl Alud. Cu alte 
cuvinte, o netă ofensivă a pro
vinciei. O singură unitate șco
lară a reușit să fie prezentă 
și la fete șl la băieți — Li
ceul nr. 10 din Timișoara.

★
Reamintind probele finalelor 

(fete — 100 m, 400 m, lungime, 
greutate. înălțime ; băieți — 

100 m, 800 m, lungime, greutate, 
înălțime) ținem să mal adău
găm cîteva detalii de ordin or
ganizatoric.

Secția Sport a C.C. al U.T.C., 
inițiatoarea întrecerii, va oferi 
tuturor pârtiei pantilor fanionul 
și insigna concursului. în a- 
celași timp, frumoase premii 
vor răsplăti echipele situate 
pe primele locuri. Pentru fl- 
naliști a fost întocmit un pro
gram deosebit de atractiv care 
cuprinde, printre altele, ex
cursii in orașul Cluj și în îm
prejurimi, vizionarea unor spec
tacole artistice. Există, de a- 
semenea, cîteva surprize. Dar 
despre acestea. în zilele ur
mătoare. ..

Tiberiu STAMA

In 1972, la Planica, primul campionat mondial de zbor pe schiuri
• St. Moritz și Falun—gazdele viitoarelor C.M, • Noi reguli privind amatorismul in schi 

la probele alpine, alături de 
cele nordice. Ambele ediții 
se vor organiza în 1972 în 
Italia la Madonna din Campi- 
glio (alpine) și Tarvisio (Fond). 

Congresul F.I.S. și com - 
tetul Cupei mondiale au sta
bilit calendarul internațional 
pe anul 1972 precum și regu
lamentul Cupei mondiale 
reducînd la 21 (7 coborîre 4- 
7 slalom 4 7 slalom uriaș) 
probele contînd pentru aceas
tă competiție.

Următorul congres F.I.S. va 
avea loc în 1973 șl se va des
fășura la Nicosia, în insula 
Cipru.

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI
LA TURNEUL INTERNATIONAL

AL GRECIEI
Au plecat, pe calea aerului, 

la Atena luptătorii români I. 
Baciu (cat. 57 kg), C. Vîrtosu 
(62), M. Vlad (82) — greco- 
romane, P. Cernău (52), Em. 
Cristian (68) și L. Ambruș 
(74) — libere, invitați de Fe
derația de lupte din Grecia 
la un mare turneu internațio
nal. La întreceri participă 
sportivi din 15 țări, printre 
care : Bulgaria, Franța, Ce
hoslovacia, U.R.S.S., Iran, Un
garia, Danemarca, R. F. a 
Germaniei, Iugoslavia ș.a.

La întrecerile care se vor 
desfășura la sfîrșitul acestei 
săptămîni, luptătorii români 
sînt însoțiți de antrenorul fe
deral Ion Corneanu.

„Barajul" se complică...
Sportul studențesc— Minerul Gura Humorului 6-3 (3-0) 

CLUJ 2 (prin telefon). Un 
meci de mare luptă, cu gre
șeli tacttice de ambele părți, 
în care rezultatul a fost in
cert pîliă în final. Succesul 
repurtat de studenții bucu- 
reșteni se datorește urnii joc 
ceva mai lucid la mînă, con
traatacurilor inițiate, care 
i-au apropiat deseori de bu
turile adverse. Echipa din 
Gura Humorului a fost lip
sită de forță pe înaintare .

în. prima repriză, partida 
ș-a desfășurat mai mult în 
jurhăttatea de teren a Sportu
lui studențesc. Totuși, la una 
di/i puținele acțiuni pe con
traatac ale bucureștenilor, 
Uariton a reușit să deschidă 
scorul printr-un „drop» (mtn. 

^9). în continuare jocul s-a în- 
dîrjit Urmarea ? Eliminarea, 
în min. 20. a lui Ionescu (Sp.

După pauză, studenții și-au 
mărit avantajul, prin încer
carea lui Ilie Ion (min. 45). 
în min. 54 o nouă eliminare : 
Hariton. Minerul va forța rit
mul și în min. 65 va reduce 
din handicap, prin Postola- 
che (încerc.). Echipa din Gura

> ni iiiiii. zu, d iui lunescu (op. 
stud.) șf Cristea (Min.). Sînt 
de notat, după aceea, două 
ratări 
stud.)
(Min.)
să cu

ale lui Gheorghiu (Sp. 
și ajltele ale lui Briceag 
din lovituri de pedeap- 
poziții favorabile.

Humorului va domina copios, 
dar nu va reuși să realizeze 
un scor egal decît la capito
lul... jucători eliminați (2—2), 
prin scoaterea din teren a lui 
Ștefaniu. A condus autoritar, 
Th. Witing.

Paul RADVANYI 
corespondent

OLOfilA DWlinEȘn - CHinitA tîrnăveni 12-3 (6-3)
SIBIU, 2 (prin telefon de la 

trimisul nostru). A fost un 
meci frumos la Sibiu, dîrz dis
putat. între cele două preten
dente la cinstea de a jdea în 
divizia A : Chimica Tîrnăveni 
Si Gloria București. La început, 
ambele echipe au jucat cris
pat, tieavînd o evoluție pe 
măsura posibilităților lor. Cei 
care se „dezmeticesc” mai în
tîi sînt rugbyștii de la Chimica 
Tîrnăveni, care deschid scorul 
prin lovitura de pedeapsă trans
formată de Gomboș (min. 12). 
După numai trei minute. Glo
ria egalează tot printr-o lovi
tură de pedeapsă, realizată de 
Soare. Asistăm în continuare 
la un joc viu. la o mare în
cleștare. în condiții. însă, de 
o lăudabilă sportivitate. Tînă- 

XV» din Tîrnăveni acțio-

nează spectaculos, constructiv, 
părînd că va termina învin
gător, deoarece Gloria nu-și 
face jocul obișnuit. Totuși, în 
ultimul minut al primei re
prize. Gloria inițiază o acțiune 
de toată frumusețea, la capătul 
căreia Bîzdic realizează o în
cercare. La reluare, rugbyștii 
din Tîrnăveni au cedat iniția
tiva. n-au mai atacat ca în 
prima repriză, ba au și ratat 
două lovituri de pedeapsă. De 
cealaltă parte. Gloria reușește 
să mărească scorul prin Soare 
(1 p.) și Necula (încerc.). Scor 
final : 12—3 (6—3) pentru Glo
ria. A arbitrat Dan Lucescu.

Modesto FERRARINI

între 25—31 mai s-au des
fășurat în localitatea iugosla
vă Opatija, de pe malul A- 
driaticel, lucrările celui de al 
28-lea congres al Federației 
internaționale de schi, la care 
a luat parte și o delegație 
română compusă din prof. 
Petre Focșeneanu, secretar al 
F.R.S.B. și prof. Mihai Bîră, 
membru al F.R.S.B.

Cei peste 150 de delegați 
oficiali din 48 de țări au a- 
doptat, conform statutului 
F.I.S., ’ noul regulament al 
competițiilor de schi, suscep
tibil de modificări, numai o 
dată la patru ani. S-a stabilit 
regula potrivit căreia la de
cernarea premiilor să se 
înalțe pavilionul și să se 
intoneze imnul națiunii cîști- 
gătoare la C-M.

De o deosebită importanță 
și cu o mare participare a de
legațiilor prezente a fost dis
cuția privind regulile amato
rismului în schi, punct de 
discordie între C.I.O. și F.I.S. 
Rediscutîndu-se definițiile a- 
matorismului, au fost adop
tate formule noi și un con
trol intern al federațiilor na
ționale asupra contractelor 
schiorilor de natură să pună 
capăt discuției F.I.S.—C.I.O. 
și să satisfacă punctul de ve
dere al înaltului for olimpic.

Pe ordinea de zi a mal fi
gurat și discutarea candidatu
rilor prezentate de 8 orașe 
pentru acordarea dreptului de 
organizare a campionatelor 
mondiale din 1974. Pentru 
probele alpine dintre cele 
4 orașe candidate 1 Gar- 
misch Partenkirchen (R.F.G.), 
St. Moritz (Elveția), Jakson 
Hale (S.U.A.) și Lake Lowise 
(Canada), a fost preferat ST. 
MORITZ. La probele nordice 
între Faiun (Suedia), Lahti 
(Finlanda) și Garmisch, a fost 
ales FALUN.

Incepînd din anul 1972 se 
vor organiza anual și campio
nate mondiale de zbor pe 
schiuri. Pentru anul 1972, 
dreptul de organizare a pri
mei ediții a C.M. a fost acor
dat localității iugoslave Pla- 
nica, iar pentru 1973 locali
tății Obersdorf (R.F.G.) a- 
mîndouă dispunînd de la ora 
prezentă de „trambuline-ma-

mut" care permit sărituri de 
peste 120 m. Pentru obține
rea dreptului de organizare 
a C.M. delegații compacte ale 
țărilor candidate însumînd 
peste 200 persoane au prezen
tat și au susținut în fața Con
gresului prin expuneri, filme 
și diapozitive toate capacită
țile tehnice și organizatorice 
de care dispun. Pentru prima 
dată în istoria F.I.S., localită
țile St. Moritz și Garmisch 
au oferit gratuitate 
tuturor concurenților 
panți Ia C.M.

A fost oficializat 
pionatul european de juniori

CONCURS ÎN MUNȚII FĂGĂRAȘULUI
Recent, pe pîrtia din căl

darea glaciară superioară a 
văii Sărății, din frumoasa 
zonă alpină ȘERBOTA-NE- 
GOIUL (Munții Făgărașului), 
în organizarea asociației spor
tive Voința Sibiu și în cola
borare cu comisia județeană 
de schi, s-a desfășurat timp 
de 2 zile concursul de slalom 
uriaș (prima zi) și slalom spe
cial paralel (a doua zi) „CUPA 
VOINȚA", ediția 1971. La 
start s-au prezentat schiori 
reprezentînd asociațiile spor
tive Voința-CIuj, Metalurgi- 
ca-Sibiu, Mătasea roșie-Cis- 
nădie și Voința Sibiu. Pîrtia, 
situată la o oră și jumătate 
de cabana Negoiul, dominată 
de majestuoși pereți de gra
nit și cu o înclinație mare, a 
solicitat concurenților o bună 
pregătire fizică și tehnică. De 
mare atractivitate și foarte 
apreciată a fost spectaculoasa 
probă 
ralel, 
Proba 
rația 
ar trebui să fie mai mult a- 
preciată și practicată. întrucît 
în munții noștri sînt nenu
mărate pîrtii unde se pot or
ganiza astfel de întreceri.

Rezultate tehnice: SLALOM 
URIAȘ (două manșe) : copii 
— 1. Dieter Martini (Voința 
Sibiu), 2. Dan Crîsnic (Meta- 
lurgica-Sibiu), 3. Martin Fe- 
rentz (Voința Sibiu) ; juniori: 
1. Arcadie Kocso (Voința 
Cluj), 2. Werner Fremer (Me
talurgica Sibiu), 3. Uwe Kre-

absoiută 
partici-

și cam-

de slalom special pa- 
sistem eliminatoriu, 

recomandată de Fede- 
internațională de schi

mer (Metalurgica Sibiu) ; se
nioare : 1. Brighite Zay (Vo
ința Sibiu) ; seniori: 1. Laslo 
Kocso (Voința Cluj), 2. Udo 
Krasser (Voința Sibiu), 3. 
Dieter Dutacec (Metalurgica 
Sibiu) ; SLALOM SPECIAL 
PARALEL (probă eliminato
rie) copii: 1. Dieter Martini 
(Voința Sibiu) ; femei: 1. Ar- 
tenis Crăciuneanu (Metalurgi
ca Sibiu); bărbați: 1. Laslo 
Kocso (Voința Cluj).

Demnă de menționat este 
intervenția promptă a alpiniș- 
tilor Adolf Meltzer și Ioan 
Grigore, membri ai echipei 
SALVAMONT, cît și com
portarea colegială a celor care 
au dat ajutor concurentului 
Dan Ungureanu, accidentat 
în timpul concursului și 
transportat pe brațe de la 
pîrtie pînă în șoseaua fores
tieră, la autobuz. în încheie
re, o precizare pentru ama
torii de schi : cantitatea de 
zăpadă existentă în căldările 
glaciare din Munții Făgăra
șului face posibilă practicarea 
schiului și organizarea cbn- 
cursurilor pînă la jumătatea 
lunii iunie.

LIVIU C1UPUDEANU 
arbitru de schi

TRAIAN MACARIE (METALUL

fOrmar» din pap. I)

mercială manifestă multiple-., 
neajunsuri !

Iată stările de fapt care au 
determinat menținerea în um
bră a bogatului potențial tu
ristic sălăjean, stări de fapt 
care au reclamat recenta șe
dință de lucru a Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Sălaj. în cadrul, 
căreia s-au făcut numeroase- 
propuneri și s-au luat măsuri, 
ferme pentru impulsionarea: 
activității turistice a ținutu
lui în toate compartimentele- 
sale (dezvoltarea continuă ai 
bazei materiale a turismului,, 
creșterea gradului de deservi
re a traseelor și punctelor tu
ristice, antrenarea locuitori
lor județului în acțiunile tu
ristice cu caracter local și o 
mai convingătoare atragere a 
vizitatorilor din tară și străi
nătate), măsuri de a căror 
transpunere în viață va de
pinde înscrierea județului Să
laj în marele «circuit turistic- 
intern.

Ce noutăți vom descoperi 
In domeniul bazei mate
riale a turismului, în apropia
tul sezon 19Ț1 ? O plajă, O' 
unitate alimentară și 5 că
suțe camping, la Strîmtorile- 
Țicăului, o plajă și un chioșc 
alimentar iîn orașul Jibou, fl
baza sportivă lîngă cabana, 
Brădet, spații de cazare (prin; 
amenajarea de căsuțe cam
ping și. -corturi) la stațiunea 
Bizușâ„ camping și curent e- 
lectric ’la băile Meseșenii de- 
Sus și Jibou, un bazin, plajă 
și cabine pentru îmbăiere la. 
băii® de la Boghiș, drumuri.

accesibile' spre castrele roma
ne de la Buciumi, Potolissum 
și Romi la, spre cetățile da
cice de la Moigrad și Șimleu 
și spre monumentele medie
vale de la Almaș, Cheșd, Văl- 
cău și Șâtlileu, muzee sătești 
în cîteva localități. Ce se pre
vede penttru '72 și ’73 ? O 
sultă de parcuri, zone verzi 
și locuri de agremeht în di
ferite or#șe și comune ale ju
dețului ; complexe turistice la 
strîmtorițs Țicăuluî (spații co
merciale ide deservire, locuri 
de plajă,, înot, pescuit, am
barcațiuni: și terenuri de 
sport) și ye Meseș (care ur
mează să cuprindă cabanele 
Popasul Rjomâsnilor, Brădet și 1 
învățătorilor), o vilă la sta
țiunea Biztișa, extinderea ca
pacității dte catzare și îmbă
iere la Bjoghiș, punerea în 
valoare a vestigiilor istorice 
de la Tihău, Românaș și Su
ter, crearea de muzee sătești 
în toate centrele importante 
djii județ.

Apreciind u- se că produsele 
(alimentare, nealimentare și 
de artizanat) cu specific pur 
sălăjean au fost foarte puțin 
puse în valoare datorită unei 
slabe producții și circulații a 
lor (edificator faptul că în ju
deț nu există decît un singur 
magazin — la Zalău — pen
tru desfacerea produselor de 
artizanat, iar meniurile și 
produsele culinare cu specific 
local sînt o raritate) s-au fă
cut numeroase recomandări 
pentru lărgirea .gamei de pro
duse autohtone, considerate a 
reprezenta un incontestabil 
punct de atracție pentru tu
riști. Din mulțimea recoman
dărilor am reținut, pe lîngă

cele ce urmează să fie apli
cate în proxima perioadă, pe 
cele de... perspectivă, care ur
măresc o considerabilă spo
rire a producției cu specific 
sălăjean

Primii mesageri ai acestor 
obiecte ? — reprezentanții an
samblurilor folclorice care 
vor anima activitatea în prin
cipalele puncte turistice.

Cîți cunosc, oare, unde se 
află Gurunul lui Mihai — 
vestitul arbore lîngă care s-a 
odihnit Mihai Viteazul îna
intea ultimei sale bătălii — 
și ce reprezintă Grădina 
Zmeilor de la Tihău ? Cine 
știe pe unde se ajunge la 
Gorgana și Măgura Priei — 
locurile renumitelor sărbători 
ale semănatului și măsuratul 
oilor — sau la cetatea Al
maș ?

Cîți amatori cunosc fon
durile de vînătoare, cu cerbi 
lopătari și carpatini, de la 
Lapiș și Măgura Șimleului și 
cîți știu de existența pitores
cului lac Cehei ? Unde ? 
Cine? Cîți? — iată cîteva din
tre întrebările care reclamă 
necesitatea unor hărți turis
tice ale Sălajului (care să fie 
amplasate la intrările princi
pale în județ), ca și obligația 
unor panouri cu reclame tu
ristice și a unui ghid turistic 
care să recomande salba de 
frumusețe și bogăție a ținu
tului patronat de muntele 
Meseș.

Toate aceste aspecte s-au 
bucurat de atenție deosebită 
în cadrul dezbaterilor aminti
te, măsurile adoptate expri- 
mînd dorința unanimă de a 
asigura turismului o reală 
perspectivă.

Echipa de hocliei Dinamo București șî-a început pregătirea, deocamdată pe 
complementar fotbalul. Iată-l pe Pană (în prim plan) marcind imparabil. Se 
Moiș, Costea, Tureanu, FI. Sglncă șl Dumitraș.

uscat, folosind drept sport 
disting in planul secund : 

Foto N. DRAGOȘ

BUCUREȘTI) PERFORMERUL

La începutul 
în actualitate... 
chipele

I

Citeva
verii, reintră 
hocheiul. E- 

fruntașe, după o 
scurtă vacanță de două săp
tămîni, și-au reînceput antre
namentele. în prima perioa
dă se va pune accentul pe 
pregătirea fizică generală, e- 
fectuată în săli de forță și în 
aer liber. De la 15 iulie se va 

«ieși pe gheață, la Miercurea 
Ciuc. De asemenea, potrivit 
calendarului stabilit, formați
ile românești vor susține sta
gii și joeuri de verificare în 
străinătate, urmînd ca la în
ceputul lui septembrie să aibă 
loc primul turneu internațio
nal la Minsk, la care va lua

ECHIPELE AU

nume noi
parte și o selecționată 
mână.

ÎNCEPUT

in lotul
ro-

nou- 
deo- 
cul- 

la

PREGĂTIREA

reprezentativ

„CUPA VALEA ALMAȘULUI"

dit o bună pregătire în orienta
rea în pădure, cîmp deschis, pe 
bază de achită șl în timpul nop
ții. La fete, loteul I a fost ocu
pat de echipai Liceului nr. 2 
din Sf. Gheorghe, urmată de 
reprezentativele Școlii generale 
din Boroșneul Mic șl Liceul 
nr. 1 din Sf. Gheorghe. La 
băieți, primul loc a revenit 
sportivilor de îa Șc. generală 
Boroșneul Mic, după care s-au 

gen. nr. 4 șl Liceul 
Gheorghe.
BRIOTA-coresp.

•ir
în vederea pregătirii 

lui sezon, care se anunță 
sebiț de încărcat și va 
mina cu desfășurarea
București, în martie 1972, a 
grupei B a campionatului 
mondial, s-au luat măsuri din 
vreme. Biroul federal a dis
cutat planul propus de cole
giul de antrenori și a stabilit 
un lot de 25 de jucători apți 
de a face parte din echipa 
națională.

Iată-l :
Dumitraș, Crișan, Netedu, 

Morar — portari ;
Varga, Tureanu, Ioniță, Fă

găraș, frații Florea și Petre 
Sgîncă, Florescu și I. Constan- 
tinescu — fundași ;

Pană, Kalamar, G. Szabo, 
Huțanu, Fodorea, Gheorghiu,

Ștefanov, Bașa, Moiș, Herghe
legiu, Axinte, Bandaș și Cos
tea — înaintași.

Se remarcă prezența debu- 
tanților Netedu, Morar, Ban
daș și Costea (din echipa de 
juniori), precum șl revenirea 
în lot a lui Iulian Florescu, 
ca fundaș, post în care a dat 
randament deplin la echipa 
sa.

Selecționabilii se vor pre
găti la cluburi pînă în luna 
august, cînd va avea loc un 
foarte scurt stagiu centralizat 
înaintea turneului de la 
Minsk. Fără îndoială, porțile 
lotului rămîn în continuare 
deschise, întrucît actualii lui 
componenți nu dețin fotolii 
eterne. Totul va depinde de 
muncă, de pregătire, de serio
zitatea cu care își vor privi 
jucătorii obligațiile ce le re-

clasat Șc. 
nr. 1 din Sf.

GH.

SIBIU

La kilometrul 29 al șoselei 
Zalău-Cluj, între Poarta Săla
jului șl Sînmlhâlul Almașulul, 
se întinde o pajiște sub formă 
de amfiteatru, străjuită de un 
pisc împădurit numit Gorgana, 
loc unde în flecare an, la sfîr
șitul ’ însămînțărilor de primă
vară, are loc o mare serbare 
populară, renumitele SERBĂRI 
DE LA GORGANA. în cadrul 
acesteia se produc sute de ar
tiști amatori șl se întrec zeci 
de sportivi, angajați în finala 
unei competiții tradiționale do
tată 
iul".

Anul_ ___ ____ _ _
la sfîrșitul Iul mal, „Cupa Valea
Almașulul- i Lzr.ihal.
sportivilor din asociația Crea-
ca, la fotbal celor . din Dolu;
iăf lă volei 
Buciumi.

...Șl
Minunatul parc natural -„Dum

brava" din Sibiu a găzduit e- 
tapa pe județ a „Rozei vîntu- 
rllor». La întreberl au luat 
parte 22 de echipe (fete șl bă
ieți), care au avut de parcu'rs 
un traseu de 5 km, în etapă 
de zl. Iată ordinea primelor 3: 
fete : i. șc. gen. nr. 10 Sibiu, 
2. Șc. gen. nr. 1 Agnita, 3. 
Llc. Copșa Mică : băieți i 1. 
Șc. gen. nr. 1 Agnita, 8. Șc. 
gen. nr. 10 Sibiu, 3. Liceul Oc
na Sibiului.

Primele Clasate vor petrece 
vacanța de vară la cabana 
Cheia unde se va desfășura e- 
tapa finală a concursului

X. IONESCU-coresp.

poate fi 
campioa- 

schimb, 
în luptă

Maestra emerită a sportului, Ella Constantine seu, în mijlocul 
elevelor de la Școala generală nr. 2 din Turnu Severin

ELLA CONSTANTINESCU 
IN MIJLOCUL PIONIERILOR 

DIN TURNU SEVERIN

angajați _ în . finala 
cu ‘.Cupa Valea Almașu- 

acesta, In disputele^ de 
» revenit, la handbal, 

asociația
. din 

celor din comuna

Nț. D.

„ROZA 
LA SF.

V1NTURILOR"
GHEORGHE...

Sf.Orkd de lîngă
avut ioc concursul 
turistică al șeo'a- 
vînturilor", 

60 d»

P<S dealul 
Gheorghe a 
de orientare 
rilor. ..Roza 
au rsrllclpat 
ren)l. Tinerii sportivi au duve-

la ea re 
->ncu-

50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚA
REA LICEULUI „ZINCA GO- 

LESCU" DIN PITEȘTI
în aceste zile la Pitești a avut 

loc sărbătorirea semicentenaru
lui liceului de fete „Zinca Go- 
lescu". Cu această ocazie s-au 
desfășurat numeroase manifes
tări consacrate evenimentului, 
dintre care, bineînțeles, nu au 
lipsit cele sportive. Publicul 
prezent In număr mare a asis
tat la evoluția ansamblului de 
gimnastică cu tema ..Floarea 
Primăverii" — cele 600 de eleve 
încîntînd prin execuția mișcări
lor — la întrecerile de baschet 
între 
șov, la partide de volei șl la alte —<■—....
vele 
localitate.

echipe din Pitești șl Bra- 
' ------ 7’ "i

dispute Intre reprezentati- 
femlnine ale școlilor din

L FEȚEAN U coresp.

Zilele trecute, sportivii muni
cipiului Turnu Severin 
mit vizita 
cunoscute 
românesc, 
campioană 
de masă, 
Constantlnescu, 
trenoare federală. Cu acest 
lej comisia județeană, la 
tațllle Școlii generale nr. 
Liceului pedagogic, a organizat 
două întîlnirl cu pioni arii 7' 
școlarii celor două școli. După 
ce a împărtășit celor prezenți 
din tainele jocului cu mingea 
de celuloid și a evocat epi
soade din prodigioasa el 
rieră. Ella Constantlnescu 
răspuns numeroaselor 
puse de copii, 
ea a asistat la 
mente ale celor 
copii și juniori, i 
Mihai reichescu, 
mandău organizatorice,

uneia dintre 
figuri ale 
Este vorba 

mondială 
maestra emerită 

în prezent

au pri- 
cele mai 
sportului 
de fosta 
la tenis 

Ella 
an- 
pri- 

invi- 
2 și

Și

ca- 
a 

întrebări 
De asemenea, 

cîteva antrena- 
trei grupe de 

conduse de dr. 
, fărind reco- 

lelmice

șl tactice, reliefînd, totodată, 
activitatea depusă de CJEFS 
pentru realizarea sălilor He an
trenament de la stadionul „1 
Mai", care asigură condiții ex
celente de pregătire.

GH. MANAFU-coresp.

MINIFOTBAL LA RACHiȚENI
După cum ne informează pro

fesorul IOSIF LUCACI, într-o 
atmosferă sărbătorească s-a 
desfășurat în comuna Răcftițeni 
(Jud. Iași), cupa „Șiretul" la 
minifotbal, organizată din Ini
țiativa unității de pionieri din 
localitate. La competiție au 
luat parte șase echipe reprezen- 
tînd școlile din Mircești, Iu- 
ganl, Butea — nr, 1. Butea — nr. 
2, Izvoarele șl Răchițem. După 
palpitante dispute cupa a fost 
cîștigată de fotbaliștii din Ră- 
chițeni, care au dispus în finală 
cu 6—0 de ecnipa Șc. gen. nr. 2 
Butea.

Următoarea ediție va avea loc 
la Butea, trofeul fiind transmi
sibil.

FINAL PASIONANT IN
Cu trei etape înaintea în

cheierii campionatului divi
ziei A la popice situația în 
fruntea clasamentelor s-a 
limpezit doar la femei, unde 
Voința Tg. Mureș 
considerată virtuala 
nă. La bărbați, în 
pentru locul I sînt 
două formații : Petrolul Plo
iești (deținătoarea titlului) și 
Voința Tg. Mureș.

Cum se prezintă aceste for
mații acum, în ajunul înche
ierii competiției ? — iată o 
întrebare actuală, căreia vom 
încerca să-1 dăm răspunsul. 
Echipa feminină din Tg. Mu
reș a fost și este, fără discu
ție, cel mai bun sextet al 
campionatului. Cu o serie de 
jucătoare tinere, bine pregă
tite, Voința a avut o evoluție 
constantă, obținînd rezultate 
mari nu numai Pe arena pro
prie, ci și în deplasare. Cele 
mal bune jucătoare sînt ma
estra emerită a sportului 
Margareta Szemanyi — com
ponenta cea mai eficace a e- 
chipei pe tot parcursul cam
pionatului și Erica Szasz, din 
reprezentativa de juniori, 
proaspăta campioană conti
nentală. Deci, în campionatul 
feminin, Voința Tg. Mureș 
avînd un avans de 4 puncte 
față de Voința Cluj a doua 
clasată și beneficiind dș fap-

CAMPIONATUL MASCULIN
tul că ultimele trei jocuri le 
are acasă (cu C.S.M. Reșița, 
Dermagant Tg. Mureș șl Vo
ința Ploiești) nu mal poate 
pierde locul I.

tn campionatul masculin, 
Petrolul Ploiești, care sîmbătă 
evoluează în C.C.E., va încer
ca tot posibilul să-și 
titlul. Petroliștii au 
misiune foarte grea 
n-au nici un avans 
Voința Tg. Mureș 
care-i desparte de mureșeni 
se datorește unui meci mai 
mult jucat), iar cele două 
partide pe care le mai are 
de jucat această echipă sînt 
deosebit de dificile. Prima 
dintre ele, la Ploiești cu for
mația lui Purje. Flacăra Cîm
pina, și ultima, la București, 
cu Rapid. Avînd însă în for
mație jucători cu mare expe
riență, cum sînt C. Vînătoru, 
T. Nițulescu și D. Dumitru, 
care acasă nu obțin de regu
lă rezultate sub 920—930 p, 
Petrolul poate spera să re
editeze succesul din campio
natul trecut.

Nici Voința Tg. Mureș nu 
are o situație mai bună. în 
ultimele trei etape are de ju
cat două meciuri în d&plasare: 
la Reșița, cu Olimpia (popi
carii acestei formații au pier
dut în tot campionatul un 
singur joc l^asă, cij Petrolul

mențină 
însă o 
întrucît 
fată de 
{punctul

Etapa a II-a a campionatu
lui republican de viteză pe 
circuit s-a desfășurat la Pi
tești. Deși timpul a fost 
neprielnic (ploaie torențială), 
întrecerile au dat loc la 
dispute spectaculoase, eviden- 
țiindu-se în mod special ma
estrul sportului Traian Ma- 
carie (Metalul București), ca
re a cîștigat magistral locul 
I la clasele 70 și 175 cmc. De 
asemenea, s-au mai remarcat 
W. Hirschvogel (C.S.M. Reși
ța), Florian Ștefan (Locomo
tiva Ploiești) șl Tudor Popa 
(Metalul București), învingă
tori în probele respective.

REZULTATE TEHNICE : 
cl. 70 cmc. : 1. Traian Maca- 
rie (Metalul Buc.), 2. Mihai 
Dinescu (Energia Cîmpina), 
3. Petre Constantlnescu (Vo
ința Sibiu), 4. Giinter Sau- 
henstein (C.S.M. Reșița) ; cl. 
125 cmc : 1. Tudor Popa (Me
talul Buc.), 2. Tiberiu Boda 
(Motorul Baia Mare), 3. C 
Noyack (C.S.M. Reșița), 4. C. 
Ghițescu (Mușcelul C. Lung«» 
Muscel) ; cl. 175 cmc: 1. 
Traian Macarie, 2. D. Vasi- 
lescu (Met. Buc.), 3. Doru Ar- 
sin (Voința Timișoara), 4. Pe
tre Pascotă (Progresul Timi
șoara) ; cl. 250 cmc: 1. w 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița),’ 
2. Vasile Solomon (Motorul 
Baia Mare), 3. Tudor Popa 
(Metalul Buc.), 4. Iuliu Ceia 
(C.S.M. Reșița) ; cl. 500 cmc : 
1. Florian Ștefan (Locomoti
va Pi.), 2. Vasile Solomon 
(Motorul Baia Mare), 3. Va
sile Szabo (Metalul Buc.), 4. 
Stelian Balog (Energia Cîm
pina) ; ataș : 1. Tiberiu Mac- 
sai 4- Arpad Wichnger (Moto
rul Baia Mare), 2. Ștefan 
Csorbasi + Ion Csorbași 
(U.R.A. Tg. Mureș), 3. W. 
Deack + N. Ciobotea (Voin
ța Sibiu), 4. C. Tănase + U. 
Nazarle (Oțelul Galați).

Organizarea acestui concurs 
a lăsat de dorit, traseul fiind 
modificat în ajunul întreceri
lor.

el.

Ivan BADEA — coresp.

Ploiești) și cu Flacăra la 
Cîmpina. Pe pistele proprii 
Voința va primi replica Rafi
năriei Teleajen, meci lipsit 
însă de interes întrucît po
picarii din Teleajen joacă 
slab în deplasare. Cel mai 
important atu al mureșenilor 
rămîne numărul mare de po
pice doborîte (în 19 etape 
100 482 pd, Iar Petrolul 
97 179 p.d.) care, în caz de e- 
galitate de puncte cu Petro
lul, va înclina balanța în fa
voarea lor. Apoi, Voința dis
pune de cîțiva jucători de 
mîna întîi.

Iată clasamentele înaintea 
reuniunilor de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni :

FEMININ
1. Voința Tg. M. 19
2. Voința Cluj
3. CSM Reșița
4. Hidro. ~
5. Rapid
6. Voința
7. Voința
8. Voința _
9. Dermagant
10. Cetatea

11. Laromet Buc.
li. U.T. Arad

Bv.
Buc, 
PI. 
Buc. 
C-ța

19 
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

o 
o 
o o 
o o 
o 
o 
o o 
o 
o

46320 47 
44810 43 
45110 41 
45834 
45339 
43273 
4G439 
43156 
42537
44937 
44179 
40195

39
39
39
37
37
37
35
35
27

MASCULIN
1. Petrolul Pl.
2. v-ța Tg. M.
3. FI. cîmplna
4. Rapid Buc.
5. Rafinăria
6. CSM Reșița

7. Olimpia
8. Voința Buc.
9. Gaz metan

10. CFR Timiș.
11. Gloria Buc.

In clasament
meciul disputat _ _____
între Flacăra Cîmpina șl Kafină- 
ria Teleajen Ș±75—5®27 P.O,

5 102289 50
4 100482 49
8 101785 44
8 97857 41

10 104858
10 103501
9 96301

10 98408
10 95735
10 89364
15 92188 
Inclus

40
40
39
37
37
37
27
Și

20 10 0
20 10 0
19 10 0
19 9 9
19 9 0
19 9 0
19 4 0 
a fost
duminica trecută
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PENTRU LOTUL NAȚIONAL DE TINERET

BALCANIADA, OBIECTIVUL Nr. 1 AL ACESTEI ETAPEnan
După cum se știe, în acest 

an echipa națională de tine
ret a României este angajată 
în întrecerea europeană a for
mațiilor „sub 23 de ani". Ea 
a susținut primele partide cu 
Finlanda și Cehoslovacia și 
urmează ca în toamnă să 
dispute meciurile retur.

Dar, pînă atunci, în fața 
tinerilor fotbaliști români se 
află un nou și important o- 
biectiv : BALCANIADA DE 
TINERET. între 1 și 10 iulie, 
în Grecia, au loc întrecerile 
balcanice, la care și-au anun
țat participarea reprezentati
vele de tineret ale IUGO
SLAVIEI, BULGARIEI, AL
BANIEI, ROMÂNIEI ȘI GRE
CIEI. Prin simpla enumerare 
a acestor nume, se vede că 
actuala ediție a Balcaniadei 
de tineret este deosebit de

dificilă pentru flecare dintre 
participante, iar ocuparea pri
mului loc constituie, fără în
doială, un succes de presti
giu, mai ales că regulamentul 
permite ca fiecare țară să a- 
linieze cei mai buni fotbaliști 
sub 23

Deci, 
noastre 
ră. De 
ca necesară o discuție cu an
trenorul federal GHEORGHE 
OLA, privind pregătirile și 
perspectivele acestei repre
zentative.

— Cum apreciați viitoarea 
întrecere balcanică ?

— Ca deosebit de puternică, 
deci dificilă pentru fiecare 
dintre participante. în Grecia, 
ne așteaptă meciuri „tari".

— Ce preconizați pentru ca 
formația de care vă ocupați

de ani.
misiunea echipei 

nu va fi de loc ușoa- 
aceea, am considerat

Rapid — Steagul roșu : N. RAINEA (BIrlad), ajutat de V. 
disputa

ARBimil MECIURILOR ETAPEI A HVI-a,
DIN 6 IUNIE, A DIVIZIEI A

M. Niță
Szecsel

Farul — Politehnica : G. LIMONA, ajutat la linie de M. Po
pescu șl* C. Dragotescu (toți din București)_;
Liga (Galați) șl E. Păun eseu (Vaslui) — meciul se va 
simbătă ;

Petrolul — C.F.R. cluj : V. DUMITRESCU, ajutat de 
și D. Ghețu (toți din București) ;

Jiul — Dinamo : I. RUS (Tg. Mureș), ajutat de Z.
(Tg. Mureș) șl N. Barna (Ttrnăvenl);

„U“ Cluj — Univ. Craiova : A. BENTU, ajutat de I. Daneu 
și G. Retezan (toți din București) ;

Steaua — F.C. Argeș : C. GUIȚA, ajutat de Tr. Moarcăș șl 
G. Pop (toți din Brașov) ;

U.T.A. — Sport Club Bacău: V. PADUHEANU, ajutat de 
M. Cîțu și G. Olteanu (toți din București) ;

C.F.R. Timișoara — Progresul : O. ANDERCO (Satu Mare), 
ajutat de C. SLIaghl (Bala Mare) șl V. Trifu (Baia Mare).

să aibă o prezență pe măsura 
așteptărilor ?

— în jocurile 
și Cehoslovacia, 
natul european, 
tră a avut o comportare sa
tisfăcătoare : victorie cu Fin
landa, în deplasare, meci e- 
gal cu Cehoslovacia, la Tg. 
Mureș. Formația noastră a a- 
rătat și lucruri bune, dar și 
deficiențe. Am aliniat o echi
pă de perspectivă, cu o me
die de vîrstă cu mult sub li
mita admisă. Consider că în 
formula actuală, ea nu este 
aptă și nici suficient de ro
dată pentru o competiție de 
nivelul Balcaniadei, cu con
fruntări aspre, cu meciuri 
disputate într-un interval de 
timp scurt. De aceea, ne-am 
gîndit ca, după alte cîteva e- 
tape de campionat, să inclu
dem în lot pe cei mai buni 
și mal în formă jucători care 
se încadrează în limita de 
vîrstă.

— La cine v-ați gîndit ?
— Vă dau doar cîteva nu

me de fotbaliști care stau în 
atenția noastră. Ne-am gîn
dit la includerea lui Popovici, 
Sandu Gabriel și Smaranda- 
che în lotul de fundași, tre
cerea lui Hajnal și cooptarea 
lui Ștefănescu, în grupul 
mijlocașilor. Depinde, însă, de

cu Finlanda 
din campio- 
echipa noas-

forma pe care o vor avea. în 
atac, ne străduim să găsim 
cele mai bune rezolvări. Lo
tul îl vom definitiva la 15 iu
nie.

— Ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea jocului î

— Se cer sporite posibili
tățile fizice, mai ales pentru 
cei de la mijlocul terenului, 
unde am constatat că e ne
voie de o viteză mai mare de 
acționare. Ne preocupă unele 
îmbunătățiri privind sporirea 
randamentului în atac, adică 
finalizarea, creșterea procen
tului de acțiuni concretizate. 
La Tg. Mureș, în meciul cu 
Cehoslovacia, eficiența atacu
lui a fost capitolul cel mai 
deficitar.

Constantin ALEXE

LA TIMIȘOARA timpul meciului
C.F.R. — Farul, concert pentru tibii, glesne 
si _ mandibule. Tonul a fost dat de echipa 
lui Macri. C.F.R.-ul e pe cale să-și piardă 
și ultima virtute. LA MOSCOVA, în timpul 
meciului jubiliar lașin, Bobby Charlton 
aleargă enorm, jucînd cu aceeași seriozi
tate ca și în finala campionatului mondial 
de acum cinci ani. Bobby are o seriozitate 
senină care te înmărmurește. Sînt convins 
că evoluînd alături de el, Dumitrache a 
fost înfiorat de puterea de concentrare a 
acestei zeități pleșuve. ÎN CURÎND, PELE 
se va retrage din echipa națională. Toți 
marii jucători pleacă singuri, cînd încă mai 
sînt doriți. IN ACEST CAMPIONAT, cele 
mai multe sancțiuni pentru indisciplina ju
cătorilor pe teren le-au primit pînă în pre
zent trei formații bucureștene. Provincia se 
mulțumește din acest punct de vederi cu 
locuri mai modeste. ECHIPELE DE JUNIORI 
au început să mistifice rezultatele unor 
meciuri după o contabilitate de tarabă. 
Trebuie să recunoaștem că juniorii o fac 
mai de oaie decit unii dintre cei mari, 
fiindcă pierd cu 1—41 (Metalul Topleț — 
C.S.M. Reșița) sau cu 0—17, în loc de 0—1, 
cum se obișnuiește la casele mai serioase. 
FEDERAȚIA DECIDE un minim de vacanță 
obligatorie pentru fotbaliștii divizionari A. 
în biblia jucătorilor trebuie scris : ,11 luni 
să muncești, a 12-a să te odihnești". UN 
ANTRENOR ENGLEZ AFIRMA că soțiile

lucătorilor poi spori randamentul soților 
cu o treime. Sau îl pot scădea, am adăuga 
noi, cel puțin cu tot atît. După cum ve
deți, un jucător de fotbal este format din 
trei treimi și ceva, dintre care una în sus 
sau În jos depinde de soții. El stdpînește, 
în schimb, numai o treime și ceva din 
sine. Măcar de-or fi aceasta, Sfînta 
Treime. Sper că nu mai este mult pînă 
cînd retrogradarea unei echipe va fi ex
plicată prin faptul că jucătorii ei au avut 
cele mai rele sofii. FINLANDA CTȘTIGĂ 
UN PUNCT la Praga în fața Cehoslovaciei 
și pierde la Helsinki meciul cu Tara Gali
lor, învinsă pe teren propriu de Cehoslo
vacia. Nu mai căutafi absurdul în litera
tură I Căutati-I în fotbal. CLUBUL ARSE
NAL ACHIZIȚIONEAZĂ un copil de )3ani, 
care ptomite a fi în viitor un teribil îna
intaș. Vom asista în curînd și la transfe
ruri mai ceva de copii precoce sub 10 ani, 
iar în viitorul nu prea îndepărtat și la 
achiziționarea unor fotbaliști abia născuți. 
ARMANDO PICCHI A MURIT. După Lilian 
Board este a doua mare celebritate a 
sportului pe care tunurile cancerului o lo
vesc în plin la o vîrstă de aur, în ultima 
vreme. C.F.R. TIMIȘOARA nu reușește să 
bată pe Meta.lu! București, nici măcar pe 
teren propriu. Las-o Tache și întoarce-te 
acasă I

INCORUPTIBIL

ARBITRII MLCIUI1ILUII 1IAPLI A XXVIII-a,
DIN 6 IM, A DIVIZIEI B

RAPID PE LOCUL 2 
LA SOMMERDA (R.D.G)

Echipa de juniori Itapld Bucu
rești a participat, intre 26 șl 31 
mai, la turneul internațional de 
fotbal desfășurat la Sommerda 
(R.D. Germană). Bucureștenlj au 
cîștigaț seria a Il-a, în urma vic
toriilor obținute In fața forma
țiilor F.C. Karl Marxstadt - (cu 
In finală, Rapid a intilnlt pe Sla- 
1—0) șl Wlsmut Gera (cu 3—0). 
via Praga, de care a fost Între
cută cu scorul da 1—0.

SERIA I
Dunărea Giurgiu — Știința Bacău : N. PETRICEANU, ajutat 

de I. Urdea și E. Svitlec (toți din București) ;
Progresul Brăila — A.S.A. Tg. Mureș : M. ROTARU, ajutat 

de V. Bulmlstruc și P. Mărășescu (toți din lași) ;
Metalul Tîrgoviște — Metalul București : N. CURS AMU, aju

tat de E. Bening șl A. Avramescu (toți din Ploiești) ;
Poiana Cîmpiua — Ceahlăul P. Neamț : C. DINULESCU, 

ajutat de J. Roibănescu șl C. Halca (toți din București) ;
F.C. Galați — S.N. Oltenița t L CIOLAN, ajutat de L Mlhnea 

și V. Naumcef (toți din Iași) ;
Flacăra Moreni — Metrom Brașov t C. GHEMIGEAN. ajutat 

de A. Petre șl M. Ovezea (toți din București) ;
Sportul studențesc — C.F.R. Pașcani : S. MUREȘAN (Turda), 

ajutat de V. Plrveseu șl I. Păunescu (ambii din Buzău);
Portul Constanța — Politehnica Galați t M. BICA, ajutat de 

L Maler și C. lonlță H (toți din București).

SERIA A ll-A
Metalurgistul Cuglr — Gaz metan Mediaș : I. CIMPEANU, 

ajutat de I. RusU III șl C. Rădulescu (toți din Cluj) ;
Corvinul Hunedoara — Gloria Bistrița : A. SBERCEA (Timi

șoara), ajutat de I. Bogdanov (Timișoara) și G. Crlstea (Deta) ;
Minerul Anina — Politehnica Timișoara : O. COMȘA, ajutat 

de F. Volculescu șl C. Savu (toți din Craiova) ;
UJVI. Timișoara — C.S.M. Reșița ; S. MATAIZER, ajutat de 

D. Hecher șl A. Ene (toți din Craiova) ;
Olimpia Oradea — Electroputere Craiova : P. VaMOȘ (Tg. 

Mtireș), ajutat de E. Balog (Gherla) șl G. David (Tg. Mureș) ;
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Arad : T. GABOȘ (Cluj), ajutat 

dâ V. Popescu (Turda) și P. Păeuraru (Cluj) ;
Vagonul Arad — C.S.M. Sibiu : I. ERDOȘ, ajutat de L. Bo- 

doul șl O. Ciucdea (toți din Oradea) î
Minerul Bala Mare — Crișul Oradea : A. POP, ajutat de 

L Joldoș șl r. Berger (toți din Cluj).

SA APAR AM PRINCIPIILE DE ONOARE
(Urmare din pag. I)

cită eforturi complexe din par
tea tuturor factorilor intere
sați : jucători, antrenori, con
duceri de secții, organe locale. 
Indulgența (și, uneori, compli
citatea tocmai din partea ce
lor care ar trebui 6ă ia atitu
dine) nu poate decit să în
greuieze ăceastă acțiune, indi
solubil 
ultimii 
velului 
'Dacă 
tul să 
sus", 
căreia de obicei 1 se contestă 
hotărîrile de către „apărătorii" 
celor în culpă (care se găsesc 
cu duiumul lă unele secții de

legată de eforturile din 
ani pentru ridicarea ni- 
valoric al fotbalului, 
o să se aștepte ca to- 
fie rezolvat numai ,,de 

de comisia de disciplină,

fotbal), atunci și efectele edu
cative vor întîrzia, să se vadă, 

în acest climat ’ moral, s-ar 
mai putea aminti și de rezul- 
talele-surpriză care au început 
să apară în ultimul timp. Cî
teva mostre? lată-le, la întîm- 
plare: Vitrometan exceptînd 
ultima etapă, cînd a întîlnit 
Chimia Făgăraș, care „merge" 
la locul I, cîștigă de la un 
timp mai toate jocurile din 
deplasare (3—2 cu Caraimanul 
la Bușteni și 3—1 cu Tractorul 
la Brașov). Dacă echipele din 
Bușteni și Brașov și-au apă
rat șansele normal, nu-i putem 
adresa 
decit 
goare. 
echipă . 
multi

formației 
felicitările 
Metalul 
redutabilă.

Vitrometan 
de ri- 

Tîrgoviște, 
, fruntașă 
seria

Kassai, înaintașii speranței"... antrenorului P. Moldoveana, a pătruns in careu
și va înscrie. Fază de la antrenamentul de ieri al echipei Progresul

Foto i THEO MACARSCHI

(Urmări 
din pag. 1}

său, Intr-o companie destul 
de redutabilă din care se 
disting: Khaloufi (Franța), 
Needham (Anglia), Mllev 
(Bulgaria). De reținut două 
nume noi I Milosavlevici 
(Iugoslavia) și Blazynskl 
(Polonia), nelnvinși anul a- 
cesta.

Categoria cocoș (campion : 
Dumitrescu — România). Din 
nou prezent, titularul va a- 
vea sarcina mult îngreuiată 
de oponenți de valoare ca 
Melnikov (sau Levișcev — 
U.R.S;S.), Cosentino (Franța), 
Onor! (Italia). Outsideri: 
Bahtiarevici (Iugoslavia) și 
Fărster (R.D.G.).

pectivă, pierde cu 6—0 la 
Bacău, în jocul cu Știința, ro- 
tunjindu-i acesteia nu numai 
zestrea de puncte, ci și golave
rajul. Asemenea simptome, cel 
puțin ciudate, stîrnesc justifi
cate semne de întrebare și ne 
obligă să amintim unor echipe 
aflate la adăpostul călduț, de la 
mijlocul clasamentului, că va
canța încă n-a început... Se 
pare, însă, că asemenea acte 
de „generozitate", ca să folosim 
un termen elegant, au coborît 
și la nivelul juniorilor (Farul 
Constanța cîștigă la Medgidia 
cu 17—0, cam cit îl trebuia 
pentru asigurarea primului loc 
în serie). Dinamo întîlnește O 
„Sirenă” incompletă, cărei se 
oferă să-i netezească drumul 
spre primul loc în serie).

Și acestea nu sint singurele 
exemple!

Nu poți să nu te întrebi ce 
invață acești tineri de la ele
mentele iresponsabile, care se 
dedau la astfel de aranjamente 
de culise? Dacă aceasta estee. 
ducația pe care o dau unii an
trenori la echipele de juniori, 
este mai bine ca aceștia să se 
apuce de alte meserii.

Poate că ar fi interesant de 
știut ce atitudine iau nu nu
mai factorii responsabili ai a- 
cestor echipe, ci și organele 
sportive locale.

O contribuție Importantă la

menținerea ordinii, a fair* 
play-ului pe teren, o au și ar
bitrii, dar nu de maniera Bl- 
răescu. Competența, prompti
tudinea deciziilor și, uneori, și 
curajul acestora au un rol ho- 
tărîtor în menținerea unei at
mosfere corespunzătoare pe te
renurile de fotbal. Deci, ateh- 
ție tovarăși arbitri! Atenție, 
conducători care mai dați tîr- 
coale pe lîngă cabinele arbi
trilor !

Este cert că acest sfirșit de 
campionat solicită, de la Fe
derație pînă la conducerile sec
țiilor, o atenție și o exigență 
sporite pentru normala lui des
fășurare. Dramatizarea pier
derii unui titlu sau a retrogra
dării, care la unele echipe e- 
chivalează cu un cataclism, de
monstrează o optică și o men
talitate nu tocmai conforme cu 
spiritul sportiv. La urma ur
melor, într-o întrecere sporti
vă trebuie să știi să cîștigi, dar 
la fel trebuie să știi să și pierzi. 
Demn și civilizat. Iar pasiu
nile exacerbate și nervii nu au 
fost niciodată un bun sfătui
tor, nici pe teren și nici în a- 
fara lui. 1

Deci, înapoi la fair-play, la 
sportivitate. Este un impera
tiv etic care hu trebuie uitât, 
ori cit de. fierbinte ar fi campio
natul.

ÎNAINTEA „EUROPENELOR”
Categoria pană (campion 1 

Orban — Ungaria). în absen
ța campionului, care a urcat 
o categorie, își depun candi
datura : Pometcu (România), 
Imbatabil în toate meciurile 
sale Internaționale de anul 
acesta șl (probabil) sovieticul 
Kuznețov. Atragem atenția a- 
supra cehoslovacului Kaspar, 
creditat recent cu victorii în 
fața unor puternici adversari 
cubanezi și italieni.

Categoria semiușoară (cam
pion : Cuțov — România). 
Din nou, campionul crescut 
în greutate. Tatar (Turcia) își 
va încerca aci norocul, în 
luptă cu Hromov (U.R.S.S.), 
Antonlu Vasile (România), 
Hess (R.F.G.) șl Orban (Un
garia).

Categoria ușoară (campion: 
Frolov — U.R.S.S.). E rîndul

GONG!
• Da 24 iunie, sosește reprezen

tativa de box a Cubei, care va 
susține mal multe Intimii! In 
țara noastră. Prima reuniune va 
avea loc In București, In ziua de 
26 iunie, ou participarea unei se
lecționate a cluburilor bucu
reștene. In vederea acestui eveni
ment, federația de specialitate 
organizează la Slatina (la 12 iu
nie) o gală de selecție, după care 
boxerii Învingători vor fi opuși 
sportivilor cubanezi. Iată progra
mul reuniunii de la Slatina : Șt. 
Bălatu — V. Drăgan, V. Ivan — 
N. Cordoș, Ad. Moraru — I. Dun- 
gu, N. Glju — M. Toni, C. Huduț
— Gh. Ciochină. Paul Dobreseu
— Gh. Bădol, Gh. Ene — C. Ghlță 
(Dinamo), Tudor Nlcolae — C. 
Ghlță (Steaua), H. Stump — Gh. 
Chivăr, Cîmpeanu sau Constanti- 
nescu — Al. But, I. Dascălu — D. 
zellnca. în continuare, boxerii 
cubanezi vor evolua la 29 iunie 
la Constanța, la 3 Iulie la Galați, 
la 6 sau 7 iulie la Craiova.
• Intre 9 și 11 iulie, reprezen

tativa de juniori a Rbmănlel va 
susține, In deplasare, o dublă 
întllnlre cu echipa similară a Un
gariei. Din formația română vor 
face parte printre alții : R. Cos- 
ma, D. Condurat, Ad. Guțu, S. 
Mihalcea, -M. Dupu.

o Azi dimineață au părăsit Ca
pitala boxerii P. Ganea, O. A-

măzăroale, A. lacob, C. Stan, 
I. Petrea, care tn zilele de 5 șl 6 
iunie vor participa la un turneu 
internațional, la Szczecin (R. 
P. Polonă). Pugillștll sus-amln- 
tiți sînt însoțiți 
Mlhal Cerchez.

• Clubul Rapid

de antrenorul

luat fru- 
a organiza, 
(joia), cite 

care 
șl bucu-

- - - a moașa Inițiativă de 
In fiecare săptămînă .. 
o reuniune puglllstlcă, la 
vor participa boxeri juniori 
seniori din cluburile 
reștene. Astă-seară, de la orele 
18,30, pe stadionul Gluleștl are 
loc prima gală.
• întilnlrea amicală de box din

tre selecționatele orașelor Galați 
șl Poznan (R.P. Polonă), dispu
tată la Galați, a fost urmărită de 
aproape 2500 de spectatori. L,a 
sfîrșitul unor partide viu dispu
tate, gazdele au obținut victoria 
cu 14—6. Iată rezultatele In ordi
nea categoriilor : Al. Dumbravă 
b.p. A. Szczesniak, P. luga p.p. 
C. Machlanskl, I. Glăvan b.p. Z. 
Lancek. O. Amăzăroale b. feb. 3 
W. Masluklewicz, N. Delcu b. ab. 
2 C. Lyskanowski, M. SăvesCu 
p.p. M. Kedzlora, V. Bute b.p. 
G. Stachowlak, C. Cojocaru b. ab. 
2 I. Strzeleckl, M. Florea b.ab. 
2 R. Ruckl, I. Sănătescu p.p. M. 
Clmlnskl. (T. Siriopol — coresp.).

lui Cuțov să încerce un nou 
succes, la categoria superioa
ră, dar în calea sa se vor a- 
fla campionul balcanic Vujin 
(Iugoslavia), Beyer (R.D.G.), 
Rosado (Spania) și (probabil) 
Kolesnikov (U.R.S.S.). De no
tat și numele francezului Pe
tit precum și al polonezului 
Jakubowski.

Categoria semlmljlocie 
(campion : Meier — R.F.G.). 
Revine în lupta pentru titlu 
Kajdi (Ungaria). De el se va 
feri nu numai Zilberman 
(România), ci și Weidner 
(R.D.G.), Sandal (Turcia) și 
(probabil) Zaițev — U.R.S.S.

Categoria mijlocie - mică 
(campion : Tregubov —
U.R.S.S.). Accidentat, campio
nul probabil că nu-și va a- 
păra titlul. Rămîn, în conse
cință, în luptă, în prima li
nie î Wolke (R.D.G.), Kottysch 
(R.F.G.), un boxer sovietic 
(poate Tolkov), unul italian 
(fie Facchetti, fie Benaquista) 
și Belici (Iugoslavia). Candi
datul român : Gyorffy.

Categoria mijlocie (cam
pion : Tarasenkov — U.R.S.S.). 
De o deosebită faimă se 
bucură campionul sovietic 
Iuoțiavicius. Lui Năstac (Ro
mânia) nu-i va fi ușor. Can
didați mai sînt: Stachurski 
(Polonia), Noergaard (Dane
marca), Kirkov (Bulgaria).

Categoria semigrea (cam
pion : Pozniak — U.R.S.S.). 
Campionul a abandonat bo
xul, succesiunea rărhîne des
chisă. Monea (România) își 
joacă ultima șansă, dar tre
buie să conteze pe opoziția 
multor adversari : campionul 
sovietic Metelev, Gortat (Po
lonia), Parlov (Iugoslavia), 
Nowles (Anglia), Grando (Ita
lia), Toth (Ungaria), Jensen 
(Danemarca).

Categoria grea (campion: 
Alexe — România). Campio-

dar 
cui. 
Sa- 

în

CODREA URMEAZĂ
UN TRATAMENT MEDICAL

IN R.F.G.
întreabă 

nu mai
Mal mulfl cititori ne 

în ultima vreme de ce ----
‘ apare jucătorul Codrea tn forma
ția Rapidului t Antrenorul Marin 
Bărbulescu ne-a informat că fun
dașul Codrea se afli tn trata
ment In R.F. a G6rmanlel, unde ■ 
însoțește echipa de tineret a Ra
pidului, aflată in turneu.

F. C. CARACAL — 
MUNCHEN 1880 3-2 (2-0)

Marți s-a disputat la Caracal 
partida Internațională dintre F.C. 
Caracal și MUnchen 1880, In care 
formația locală a cîști'gat du 3—2 
(2—0), prin punctele marcate de 
Neagn (2) șl Petcu. Golurile e- 
chipel oaspe au fost înscrise de 
Libosek șl Klunp (din 11 m). A 
arbitrat toarte bine G. Donclu.

MUnchen 1880 își încheie tur
neul Întreprins In țara noastră 
jucînd astăzi, la Pitești, cu F.C. 
Argeș.

„CUPA OLIMPIA**, EDIȚIA A ll-A
La sfîrșitul acestei săptă

mâni, rutierii vor fi angre
nați într-o nouă 
Pe etape. Este

competiție 
vorba de a

nul rămîne pe poziție, 
nu prea se știe împotriva 
Sovieticii vor trimite pe 
roian (învins de Lyle 
S.U.A.) sau pe campionul
Cernîșev ? Dintre concurenții 
tradiționali, vor fi probabil 
prezenți : Pandov (Bulgaria), 
Denderys (Polonia), Limant 
(R.D.G.), Hussing (R.F.G.), 
Ozbey (Turcia), Victor (Fran
ța). Un debutant de reținut: 
cehoslovacul Cuz.

După cum se vede, tot ceea 
ce am putut oferi cititorilor 
noștri este o succintă trecere 
în revistă a concurenților cu 
șansele cele mai marcate la 
apropiatele campionate de la 
Madrid, nădăjduind că aceas
ta îi va ajuta să-și facă o 
idee despre evoluția dispute
lor la fiecare categorie.

Noii campioni
ai municipiului

Campionatul de fond al mu
nicipiului București — desfă
șurat pe ploaie și vînt — a su
pus pe concurenți unui exa
men sever, la capătul căruia 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate.

Seniori : 1. N. Gavrilă (Stea
ua) a parcurs 100 km în 
2h 31:00 (media orară : 39,726 
km), 2. T. Vasile (Dinamo) 
același timp ; 3. C. Grigore (D) 
2h 31:06, 4. Cr. Tudoran (St.) 
2h 31:06 ; 5—10. V. Burlacu (St.), 
C. Popescu (Voința), V. Sele- 
jan (Dinamo). S. Suditu (Olim
pia). P. Drăgan (Voința). A.

de fond
București

același timp.Sofronie (D), toți același timp.
Juniori mari: 1. T. Drăgan 

(Voința) a parcurs 40 km în 
lh 01:56 (media orară : 
km), 2 ’ ~ __
lh 02:03 ; 3. P. Vasile (Șc. Sp. 
3) lh 03:45 ; 4. V. Murineanu (Șc. 
sp. 3) lh 04:09 ; 5. St. Cristei 
(Șc. sp. 2) lh 04:46.

Juniori mici : 1. P. Cimpoie- 
ru (Șc. sp. 3) a parcurs 30 km 
în 48:11 (media orară : 37,500 
km) ; 2. Șt. Popescu (Șc. sp. 3), 
3. I. Lăzărescu (Șc. sp. 3). 4. 
A. Florea (Șc. sp. 3). 5. I. Țîm- 
boi (Șc. sp. 2)

2.
37,690

V. <£>c- SP- 3)

doua ediție a întrecerilor dd- 
tate cu „Cupa Olimpia", care 
se vor desfășura după urmă
torul programe etapa I, vi
neri 4 iunie, pe șoseaua Olte
niței, start la ora 16, de la 
km 11,500 (comuna Papești- 
Leordenr) ■; etapa a Ii-a, sîm- 
bătă 5 iunie, ora 16, circuit 
pe str. Cîmpinei; etapa a 
Hl-a, duminică 6 iunie, pe 
șoseaua Ploiești (varianta 
Buftea), plecarea la ora 9 de 
la km 7.

La startul acestei competi
ții se vor alinia cicliști bucu- 
reșteni de la Dinamo, Steaua, 
Olimpia, Voința, școlile 
sportive nr. 1, 2 șl 3, precum 
și din Ploiești, Brașov, Plo- 
peni, Constanța, Cluj. Brăila 
și Tg. Mureș.

IN PRODUCȚIA DE ARTICOLE SPORTIVE

■ ■■
© O hotărire își așteaptă aplicarea ® în căutarea lucrurilor 

mărunte ® Aprovizionarea trece prin... Ploiești
Industriei locale îi revin, în temeiul Hotăririi Secretariatu

lui C.C. ai P.C.R. din luna decembrie 1969, sarcini importante 
în acțiunea de organizare a secțiilor și atelierelor care să asi
gure creșterea și diversificarea producției de echipament, apa
ratură și materiale sportive. Reprezentanții industriei locale 
s-au gîndit Ia tinerii a căror prezență se face tot mai mult 
simțită pe terenurile de sport ? Ce bunuri le-au pus la dis
poziție ? In acest sens am întreprins o anchetă Ia Buzău.

MESE DE TENIS — DA, 
SUPORT PENTRU FILEU ■ 

NU I

CiȘTIGĂTORI DIN
Lozul în plic, oel mal răspîndit 

șl popular dintre sistemele orga
nizate de A.S. Loto-Pronosport, 
și-a cucerit nenumârațl slmpati- 
zanț! șl, Implicit, mari cîștigători 
printre partâclpcințil din mediul 
rural.

în rfndurile de mal jos ne pro
punem să vă prezentăm o scurtă 
listă dintre cei care au realizat 
recent autoturisme sau cîștlguri 
de 20 000 lei și 10 000 lei la Loz 
în pilc : DACIA 1100 — Pal loan 
din com. Săcele jud. Brașov ; 
FIAT 850 — Matei Ionel din Brăl- 
lita jud. Brăila ; SKODA S 100 
— Gurâu Constantin din Valea 
Lungă — Cricov jud. Dîmbovița; 
SKODA S. 100 — Gergely Geza 
din corn. Vlăhlța jud. Harghita ; 
SKODA S 100 — Popesiou Ion din 
com. Mașloc jud. Timiș; 20 000
lei: Nlculescu N. lon-Rucăr jud. 
Argeș; Cristofan Aurel — corn. 
Cavadlneștl — Vădani jud. Galați; 
Ungureanu Mlhal — com. Bllbor 
jud. Harghita; 10 000 leit Buburu- 
ițan Vașlle — qom.

MEDIUL RURAL LA LOZ ÎN PLIC
moralul jud. Suoeava, Londrb- 
man Marian — com. Mihalț, Me- 
teș Cornel — com. Ighlu sat Sard 
jud. Alba, Vladu V. ștefan — 
Codlea jud. Brașov (.».
CÎȘTIGURILD LA TRAGEREA 

LOTO DIN 28 MAI 1971
EXTRAGEREA I : Categoria a 

2-a : 3,80 variante a 14193 lei ; 
a 3-a : 21,95 a 4 206 lei ; a ' 
23,45 a 3 937 lei ; a 5-a s i: 
687 lei ; a 6-a : 248,9 a 37

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

EXTRAGEREA a n-a: 
goria B 8 2,15 variante a 
lei ; C : 10,15 a 7 302 lei ; 
22,7 a 3 265 lei ; E : 29,6 » 
lei ; F : 58,4 a 1 269 Iei.

REPORT CATEGORIA
74 114 lei

AMBELE EXTRAGERI : 
goria Z i 1406,35 variante 
lei.

Cîștigătorii la categoria _ 
iote 100% (5 premii) primesc cîte 
8 to g£se> to V«W»

de 7 000 Iei si diferența in nu
merar.

DE PRE- 
0 re 1 457 9^2
32 84 27 23

Cate- 
34 472

D :
2 504

A S
Cate-
a 100
C bl-

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES NR. 

22 DIN 2 IUNIE 1971 
FOND GENERAL 

MII: 2 579 308 lei din 
Iei report

EXTRAGEREA I 836 4
FOND DE PREMII . 1 742 247

lei din care 1 159 504 lei report 
categ. 1

EXTRAGEREA a II-a S 21 28 
29 10 18

FOND DE PREMII : 837 061 lei 
din care 298 448 lei report 
forla A

Plata premiilor la acest 
curs se va face astfel :

In Capitală de la 11 Iunie 
la 17 iulie 1971, -
de la 15 Iunie 
1971, inclusiv.

cate-
con-

Inclusiv ; In
pînă la 17

pînă 
țară 
iulie

Rubrică
LOTO-PRQJMOSPORT

redactată de

Am consultat în prealabil a- 
matori de sport de diverse pro
fesiuni, chestionîndu-i asupra 
preferințelor în materie de ar
ticole sportive.

„în ultima vreme magazinul 
de specialitate din oraș este 
oarecum aprovizionat. Dar nu 
înțeleg de ce unele articole nu 
se găsesc în cantități îndestu
lătoare. De exemplu, lipsesc 
suporții pentru fileul de la 
masa de tenis" (Ion Marines
cu — mecanic).

„Am căutat zile întregi o hal
teră pentru gimnastica de în
viorare. In cele din urmă am 
fost nevoit s-o procur de la 
Ploiești*’ (ing. Constantin Ar- 
senie).

„Există un magazin de pre
zentare și desfacere a produ
selor industriei locale? Nici 
știam!" (prof. Margareta 
nescu).

Am oprit aici dialogul 
beneficiarii magazinelor 
sport pentru a-1 continua 
reprezentanții comerțului,
cei care ar trebui să cunoască 
mai bine pulsul pieții.

Să dăm mai întîi cuvîntul 
lui Nicolae Dumitru, responsa-

nu
Io-

cu 
de 
cu 
cu

bilul magazinului nr. 102 — 
Sport.

— Greutăți pentru atletism, 
gantere pentru exerciții fizice, 
suporți pentru fileul de la me
sele de tenis și alte materiale 
pentru sporturi individuale și 
jocuri nu-și fac un stagiu pfea 
mare în rafturi, iar furnizorul, 
I.C.R.M. 
asigura

— De 
dustriei 
aceste articole 1 se polrivesc 
de minune ?

— Împărtășesc întru fotul o- 
pinia dv. Dar s-ar putea ca 
lucrurile care ne lipsesc nouă 
să se găsească in magazinul de 
specialitate al industriei lo

cale...
Am vizitat deci și acest ma

gazin.
Lupu

— Articolele î 
produc industria 
Noi desfacem numai- marfa in
dustriei locale.

Ploiești nu ne poate 
tot necesarul.
ce nu vă adresați ln- 
locale 1 Nu credeți că

Gestionarul Alexandru 
ne-a informat:

în discuție Ie 
republicană.

SCUZE SAU ARGUMENTE?

Ne-am deplasat la sediul în
treprinderii de industrie locală 
Metalurgica (1600 de salanați) 
pentru a afla cauzele absen
ței articolelor sportive din ma
gazinul pe care 11 patronează.

Ne răspunde directorul între
prinderii, Tudorel Bărbulescu.

— Unitatea noastră a execu
tat, Ia comandă, panouri de 
baschet, stîlpî pentru terenurile 
de volei, porți metalice de 
handbal, lăcașuri pentru popice 
și o gamă variată de aparate 
pentru locurile de joacă rezer
vate copiilor. Putem confec

ționa și alte materială de uz 
sportiv, dar anul acesta nimeni 
nu ne-a solicitat !

— In orașul dv. se simte o 
acută nevoie de suporți pentru 
fileul de la mesele de tenis, 
de haltere mici, de greutăți 
pentru atletism și diverse unel
te pentru pescuit. Cumpărăto
rii se plîng că sint nevoiți să 
și le procure din alte localități. 
Nu vă interesează, oare, pro
ducerea și vînzareâ articolelor 
enumerate ?

— Cu toate că sintem anga
jați în comenzi de alt gen, am 
putea realiza și astfel de mate
riale sportive. Numai că unele 
dintre acestea af fi produse la 
si ne mai mari decit în secto
rul republican 
cheltuielile de 
mici...

Cu alte cuvinte, se poate, dat 
nu prea...

MĂRUNȚIȘURI NERENTABILE î

profilat, unde 
regie slnt mai

Am ținut să aflăm și păre
rea Direcției județene de in
dustrie locală, unde interlocu
torul ne-a fost ing. Ion Țiglea- 
nu, șeful serviciului producție 
și investiții. Părerea acestuia 
este fermă :

— PREOCUPĂRILE NOAS
TRE S-AU ÎNDREPTAT SPRE 
ALTE PRODUSE, CONSIDE- 
RIND ARTICOLELE SPORTI
VE NIȘTE LUCRURI MĂRUN
TE, NERENTABILE. (s.n,!!) Nu 
văd de fapt nici un obstacol 
în calea producției în serie 
mică și la comandă a unor 
materiale sportive. Singura re
ținere o am pentru moment, in 
privința profilării atelierelor, 
întrucît este nevoie de o do
cumentație adecvată. Cunoscind 
ins*, posibilitățile întreprinde
rilor „Partizanul" Rm, Sărat și 
„Metalurgica" Buzău sînt con
vins că ele ar putea umple go
lurile existente in producția de 
echipament și materiale spor
tive.

dar4 (1’ve!rse ,®arf repetă convingător preocupările,
dar mai ales rămmenle în urmă, într-un domeniu de recu
noscută importanță.

Cîteva concluzii. După cum se poate vedea, există destulă 
inerție m acest sector. Considered materialele sportive ca pe 
un mărunțiș nerentabil, industria locală Ie-a ocolit, evitînd, 
totodată, o profilare a unor ateliere în acest sens. Ar fi cazul 
ca proWema* să fie* în atenția factorilor de răspundere pentru 
că menirea industriei locale este tocmai de a diversifica pro
ducția unor asemenea bunuri dc larg consum, de a răspunde 
cu suplețe și promptitudine ia cerințele creseînde ale popu
lației. Or, producția de materiale, aparataj și echipament spor
tiv nu trebuie să fie o rudă săracă în planurile industriei lo
cale. De aceea se și impune o cunoaștere temeinică a cerin
țelor, o sondare permanentă a necesităților pieții, folosirea 
t’lturor resurselor și posibilităților locale.

Ir, IQANIȚESCU



Crișul — Steaua 0-1 (0-1)

ORAOENII N-AU DAT REPLICA AȘTEPTATA
ORADEA, 2 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Cum prețul revanșei în

semna pentru echipa gazdă 
nu mai puțin de 5 goluri 
handicap și cum adversarul 
se numea totuși Steaua, „spe
cialista Cupei", era greu de 
crezut că vom putea asista 
pe Criș la o eliminare de 
senzație a formației bucureș- 
tene. De fapt, Crișul a arătat 
de la bun început că nici nu 
visează minuni, lăsîndu-și pe 
tușă în prima repriză cîțiva 
oameni de preț (Sătmăreanu 
II, Șchiopu, Suciu), cu gîn- 
dul — mărturisit — la ultima 
partidă-cheie din divizia se
cundă, de duminică la Baia 
Mare. în asemenea context 
— lipsit de miză și de am
biții majore — Steaua nu-și 
vede ameninfat nici orgoliul, 
chiar dacă tribunele (circa

10 000 de spectatori) cer o 
replică măcar pentru ultimul 
meci Steaua—Crișul din cam
pionatul trecut, în urma că
ruia orădenii au luat drumul 
,.B-“-ului. Dar Crișul nu poa
te obține nici măcar victoria 
de amor propriu. Pentru că 
ofensiva bihoreană e prea 
firavă, neinspirată (Amoțchi 
irosește în minutele 6 și 17 
cele mai clare ocazii) și, în 
primul rînd, pentru că Naom 
e un cărăuș clarvăzător, iar 
Tătaru (bandajat la cap din 
min. 25, în urma unui fault 
de joc) se plimbă dezinvolt 
printre apărătorii adverși. 
Iar după ce Baumgartner va 
repara cu talent și curaj' de 
trei ori gafele propriei apă
rări, Ștefănescu se duce glon
te pe un contraatac, centrea
ză pe dreapta spre Pantea, 
fundașul Balogb ezită și, de

„U77 Cluj — Politehnica Timișoara 0-1 (0-1)

Victorie platonică a oaspeților
CLUJ, 2 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru).
După ce în 8 etape de cam

pionat și în două de Cupă 
„U“ Cluj n-a cunoscut înfrîn- 
gerea, iată că în. meciul cu 
„Poli." Timișoara a fost ne
voită să guste din... cupa 
amară a eșecului. Chiar ad- 
mițînd „scuza" risipei de e- 
nergie fizică făcută dumini
ca trecută, la Pitești, jocul 
slab al formației clujene nu 
poate fi... scuzat.

Oricum, de la „U“ ne aș
teptam la mai mult. Și a- 
cest mai mult l-am sesizat 
în începutul bun care, trep
tat, pe parcursul trecerii tim
pului, s-a transformat în ce
va banal. Ba, mai mult, la 
un moment dat, am avut im
presia că „Poli" este echipa 
de divizia A și nu ,,U“. Păcat 
că timișorenii s-au mulțumit 
cu victoria la limită, o vic
torie mai mult morală.

Ce-i drept, clujenii nu pot 
fi acuzați că nu au insistat. 
Dimpotrivă. Numai că după 
gol (autogol), acțiunile lor 
s-au transformat în ceva ha
otic, o sumă de faze de sla
bă calitate. Atacul rămîne 
problema nr. 1, fiindcă zba
terile lui Uifăleanu au fost 
prea singulare pentru a a- 
vea șanse de reușită. Stereo
tip s-au căutat pătrunderile 
în careu, risipite de apărarea 
bună a timișorenilor. Aș fi 
vrut să relatez faze de poar
tă, palpitante, dar n-au fost 
decît foarte puține; în rest 
faze obișnuite. Ca atare, mă 
rezum la 
17 : Pexa 
o minge, 
o prinde 
apoi, . . _
printre picioare, și... gol. In 
rest, doar bara lui Bungău 
din min. 11 și „capul" lui 
Stîncel (min. 16), respins de 
portarul Filip în corner.

Așadar, „U“ Cluj . se. cali
fică pentru semifinalele „Cu
pei României", grație victo
riei de la Timișoara, cu sco
rul de 3—1.

Arbitrul I. Barbu (Aiud), 
ajutat la linie de I. Fiiip 
(Abrud) și C. Cîmpeanu (Al-

ba lulia), a condus bine ur
mătoarele formații i

„U“ CLUJ: Moldovan (min. 
46 Ștefan) — Crețu, Pexa, 
Solomon, Mihăilă, Stîncel, 
Anca, Uifăleanu, Barbu (min. 
67 Ardeleanu), Adam, Dorin 
Mocanu.

„POLI" TIMIȘOARA: Fi
lip — Rotaru, Mafa, Arnăut, 
Brîndescu, Surdan, Maier, 
Dima, Bungău, Petrovici, Pri- 
pici (min. 86 Copăceanu).

Victor MOREA

autogolul din min. 
trimite ușor acasă 
Moldovan, neatent, 
pe linia de 6 m, 

inexplicabil, o scapă

RECORDURI
MONDIALE

Senzație la Roland Garros

la 14 m, extrema bucureștea- 
nă înscrie printr-un șut se
rios, jos, în colțul sting al 
porții. Desigur, rezultatul fi
nal putea fi și altul și fie
care echipă a încercat așa 
ceva după pauză, mai ales 
Crișu, întărită cu Șchiopu și 
S.tămăreanu II, însă totul a 
fost în zadar, deși au existat 
atîtea ocazii într-o repriză 
însorită (vremea a fost exce
lentă), dinamică și plăcută. 
Scorul putea fi altul dacă 
n-ar fi ratat Cociș, Bule și 
Sătmăreanu II (min. 55, 65, 
67), dacă Haidu nu ne-ar fi 
amintit reflexele, sale ului
toare de pe vremuri (min. 75 
și 86, cînd Lucaci a tras de 
la 10 m), dacă „ghiulelele" lui 
Neșu sau Dumitriu (min. 85, 
87) n-ar fi ocolit poarta, sau 
dacă Tătaru și Pantea ar fi 
susținut zbuciumul adoles
centin al lui Aelenei, care 
cerea spre final pase cu mari 
șanse de gol. La Oradea, 
unde nu s-a produs nici o 
minune, scorul s-a stabilit în 
prima repriză. Dar s-a jucat 
fotbal 90 de minute.

Foarte bun arbitrajul lui 
V. Topan (Cluj), ajutat la 
linie de Tr. Cruceanu și A. 
Crișan (ambii din Arad).

CRIȘUL ORADEA : Baum
gartner — Sărac, Lucaci, Bule, 
Balogh, Neșu, Dărăban, Ce- 
fan, N. Alexandru (min. 46 
— Sătmăreanu II), Arnoțchi 
(min. 46 — Șchiopu), Cociș.

Săt-
Ciugarin, Negrea 

Vigu), Cristache, 
(min. 72 — Mar- 
Tătaru, Ștefănes- 
— Aelenei), Du

LA HALTERE
MOSCOVA, 2 (Agerpres).

— Halterofilul sovietic A- 
leksandr Kolotov a stabi
lit un nou record mondial 
la categoria semimijlocie 
(stilul „împins") cu per
formanța de 163 kg. Ve
chiul record era de 162 kg 
și aparținea compatriotului 
său Aleksandr Matveev.

Un alt record mondial a 
fost realizat la categoria 
ușoară (tot la stilul „îm
pins") de către sportivul 
sovietic Vladimir Dreksler 
cu rezultatul de 148,5 kg. 
Recordul precedent, deți
nut de Janos Mate (Unga
ria), era de 147 kg.

• Intîlnirea din „sferturi77 dintre llie Năstase și Stan Smith s-a întrerupt
PARIS, 2 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Miercuri au fost progra

mate două din cele patru 
întîlniri ale „sferturilor" 
care urmează să-i hotăras
că pe semifinaliștii probei 
de simplu bărbați în mare
le turneu de la Roland 
Garros: Ashe — Froehling și 
Năstase—Smith. Partidele 
Franulovici — Gulyas și Ko
des—Proisy figurează
programul zilei de joi.

La ora stabilită, pe tere
nul central, au schimbat 
mingile de curtoazie, Arthur

pe

STEAUA ! Haidu 
măreanu, 
(min. 73 
Naom, Vigu 
cu), Pantea, 
cu (min. 79 
mitriu III.

Mircea M. IONESCU

C F. R. Timișoara—Metalul București 0 — 0

NICI UN GIND DE REVANȘĂ
TIMIȘOARA, 2 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Cu un handicap de 4 go

luri, timișorenii au început 
meciul, retur cu Metalul cu 
puține speranțe. Crispați, cu 
ochii pe ceas, pe minutele 
care fugeau sub ochii lor, ju
cătorii timișoreni n-au reușit 
să realizeze decît o serie de 
acțiuni încîlcite, lipsite de 
perspectivă. Atacul, fără. Se-, 
celeanu (suspendat) și Bojin 
(lăsat pe tușă), a bîjbîit-ca
prin ceață, înălțînd din cînd 
în cînd mingile spre poarta 
adversă și oferind astfel o 
pradă ușoară apărătorilor 
bucureșteni.

In minutul 23, galeria lo
cală tresare, totuși, o dată 
cu lovitura liberă indirectă în 
careul oaspeților, acordată 
de arbitru, dar Pîrvu, care 
primise mingea de la Regep, 
trage pe lîngă bară. Timpul 
se scurge implacabil și cefe
riștii nu sînt capabili să pună 
capăt haosului din propria 
lor echipă. Ei încep să se 
convingă că nu vor putea 
realiza minunea visată de su
porterii lor. Jocul lor devine 
parcă și mai deslînat, 
cu două minute înainte 
finalul reprizei apare o

deși 
de 

fază

Progresul Brăila —Dinamo București 0—0

Gazdele au doar
satisfacția unui egal

BRAILA, 2 (prin telefon, da 
la trimisul nostru).

Un stadion arhiplin a aș
teptat cu nerăbdare această 
partidă. Aproape 10 000 de 
spectatori au venit să-i vadă 

. pe Dumitrache, Dinu, frații 
Nunweiller și pe ceilalți ju
cători dinamoviști. Poate fie
care brăilean nutrea speranța 
unei răsturnări senzaționale 
de situație. Dar, minunea nu 
se putea întîmpla. Există de
sigur o diferență, apreciabilă 
de valoare între cele două 
formații, care nu putea fi 
ștearsă cu buretele. Pe aceas
tă partidă retur și-a pus am
prenta scorul primei întîlniri, 
4—1 pentru bucureșteni, și 
cum Dinamo are un program 
greu în lupta pentru titlu ea 
n-a vrut să imprime jocului 
un ritm alert, mulțumindu-se 
să temporizeze acțiunile, să 
paseze pe fronturi largi, ma
nieră în care a fost atrasă și 
echipa gazdă. Prima repriză 
a excelat în această privință 
și aveam impresia că asistăm 
la o lecție de... pase. Abia în 
repriza secundă echipele și-au 
„revizuit" tactica, acționînd 
mai direct pe poartă, astfel 
că în zona careurilor de 16 
m a fost mai multă eferves
cență. Gazdele au reușit să 
termine la egalitate cu repu
tații lor adversari și aceasta 
constituie o realizare preți
oasă.

Iată cîteva secvențe mai 
deosebite din filmul acestei 
partide > min. 24 i abia acum 
consemnăm o acțiune mai pe
riculoasă, dar Ologu șutează 
slab, din poziție favorabilă. 
In min. 30, Lucescu, cel mai 
activ om din atacul dinamo- 
vist, creează o fază frumoasă,

încheiată cu șutul lui Radu 
Nunweiller, apărat de porta
rul Trofin. Minutul 431 Lu- 
cescu pătrunde prin dribling 
pînă în colțul careului mic 
și șutează în bară, iar Radu 
Nunweiller reia imprecis. Mi
nutul 44 — situație critică la 
poarta lui Dinamo, dar Mihai 
șutează peste bară. După cum 
spuneam, în repriza a 2-a 
jocul este mai antrenant, mai 
viu. Echipele ne arată că do
resc victoria. Fazele la poartă 
sînt mai consistente. Dinu 
(min. 48) șutează puternic, 
din lovitură liberă, portarul 
boxează, dar Sălceanu ratea
ză preluarea. In minutul ur
mător, Cojocaru urmărește o 
minge și, din 6 m, șutează 
pe lîngă Constantinescu, dar 
și peste poartă. In minutul 
65, Dinamo este la un pas de 
gol, Radu Nunweiller trimite 
cu capul spre colțul porții, 
însă portarul are un reflex 
formidabil și evită golul, ca 
și în minutul următor, la șu
tul lui Doru Popescu.

A arbitrat foarte bine N. 
CurSaru, ajutat bine la linie 
de V. Neacșu și N. Moroianu 
(toți din Ploiești).

PROGRESUL BRAILA: 
Trofin — Stănoaia, Petcu, 
Gheorghiță, Teodorescu, Mi
hai, Turcu (min. 60 — Iancu), 
Plugarii (min. 65 — Corbă- 
nescu), Ologu, Cojocaru, Tra
ian.

DINAMO ; Consțantinescu— 
Cheran, Nelu Nunweiller, 
Sandu Gabriel, Ștefan, Dinu, 
Radu. Nunweiller, Sălceanu, 
Dorii Popescu, Dumitrache, 
Lucescu.

de gol la poarta lui Petre. I 
Ea a fost mai degrabă rezul- I 
tatul unei bîlbîieli a lui Pe- I 
tre Și Apostol, decît o creație I 
a lui Floareș, care, oricum, I 
avea să’ rateze ocazia.
’. Reintrarea echipelor pe te
ren, după pauză, reaprinde în 
inimile spectatorilor speran
ța unui reviriment, mai ales 
că în formația locală Bojin 
l-a. „înlocuit. pe. Panici. Dar, 
„spărgătorul de gheață" timi
șorean avea să fie și el o de
ziluzie, de altfel ca întreaga 
echipă.

Deci, nimic nu se schimbă. 
Bucureștenii își văd de trea
bă, închizînd căile de acces 
spre poarta lui Petre și res- 
pingînd fără eforturi naivele 
acțiuni ofensive ale gazdelor, 
mai neinspirate ca orieînd. In 
aceste condițiuni, Pîrvu de
vine cel mai periculos... ata
cant, dar șuturile lui, extrem 
de puternice, greșesc adresa.

Soșrta calificării este de 
mult pecetluită, dar iată că, 
în min. 80, pe contraatac, 
oaspeții au prilejul de a în
cheia partida, chiar cu o vic
torie, la un. atac al lui Troi, • 
caro îl obligă pe Corec să 
execute un plonjon disperat 
pentru a-și salva echipa de 
umilința unei înfrîngeri pe 
teren propriu.

Și astfel, bucureștenii, care 
se temuseră, oricum, de. răz
bunarea timișoreană, au pă
răsit terenul cu un onorant și 
meritat rezultat de egalitate, 
în deplasare. Crezuseră că in
tră în cușca unui tigru, dar 
în locul lui apăruse o pisi- 
cuță, care torcea molcom...

Arbitrul C. Pop (Hunedoa
ra), ajutat la linie de I. Pa- 
nait (Petroșani) și I. Ștefă- 
niță (Hunedoara) a condus 
bine următoarele formații i

C.F.R. TIMIȘOARA: Corec— 
Pîrvu, Mehedințu, Bodrojan, 
Bocșa (Volaru), Chimiuc, 
Donca, Periat, Floareș, Regep, 
Panici (Bojin).

METALUL BUCUREȘTI : 
Petre—Rădulescu (Enache), 
Moraru, Apostol, Cojocaru, 
Nedeleu, Mateescu (Troi), E. 
Dumitru, Savu, Georgescu’ 
Roman.

Georga MIHALACHE

Constantin ALEXE

Moment solemn la cam
pionatul mondial de baschet 
feminin, încheiat recent 
Brazilia, 
căpitanul
U.R.S.S., primește Cupa ofe
rită de Federația internațio
nală celei mai bune echipe 
din lume
Telefoto: A.P. — Agerpres

în
Lidia Guzeva, 

reprezentativei RECER
LOCUL 3

HIPIC DE

Șl BOZAN .
IN CONCURSUL

LA STOLBERG

Ashe și Frantz Froehling. 
Apoi a început meciul. S-au 
înșelat cei care au crezut că 
ei va fi un simplu galop de 
sănătate pentru celebrul 
campion de culoare. Dimpo
trivă, veteranul Froehling 
(finalist la Roland Garro3 
în 1963) șl-a amintit de zi
lele lui bune de altădată 
și evoluînd foarte aproape 
de valoarea lor a reușit un 
senzațional „come-back“, ell4 
minîndu-1 pe Ashe după o 
luptă dramatică : 6—4, 4—6, 
6—3, 3—6, 8—6. De notat 
că în setul cinci Ashe a ra
tat un mecibol la scorul de 
6—5.

Datorită faptului că aceas
tă dispută s-a prelungit foar
te mult meciul dintre llie 
Năstase și Stan Smith a în- 
cenut cu întîrziere. S-a jucat 
doar o oră și 20 de minute, 
atît cît a permis lumina. 
Partida s-a întrerupt la sco
rul de 2—0, la seturi, (6—1; 
6—3) în favoarea 
lui român și va 
mîine (n.r. azi).

★
Marți, seara 

miercuri la prînz, au mai fost 
desemnați trei dintre jucăto
rii calificați pentru sferturile 
de finală, din a doua jumă
tate a tabelei de concurs.

Mobilizînd întreaga energie 
de care este capabil, Jan 
Kodes a reușit să depășeas
că momentele grele prin care 
a trecut în întîlnirea cu 
Franțois Jauffret, deosebit 
de dîrz și el. Victorie în cinci 
seturi pentru Kodes.

Francezii s-au consolat a- 
poi prin calificarea singuru
lui lor reprezentant între 
primii opt, tînărul Patrick

Proisy, învingător asupra a-» 
mericanuluî Bob Butz,

In fine, ciocnirea dintre 
23. Franulovici și P. Barthes 
s-a întrerupt marți din cauza 
întunericului, cînd Costul pro
fesionist francez conducea cu 
2—1 la seturi. Zeliko a do
vedit din nou că este exce
lent în reluări. El a dominat 
net în ultimele două seturi, 
cîștigîndu-le fără drept de 
apel.

In turneul de simplu fe
minin se cunoaște șl a doua 
pereche de semifinaliste i a-, 
mericanca Nancy Richey 
(care vrea parcă să răzbune 
insuccesul fratelui ei...) și 
australianca Helen Gourlay.

S-a completat și cvartetul 
semifinaliștilor la dublu băr
bați prin calificarea perechii 
americane Smith-Gorman în 
fața lui Bowrey, (Australia)-* 
Maud (R.S.A.).

Radu VOIA

tenismanu- 
fl reluată

tîrzlu, Și

REZULTATE TEHNICE

SIMPLU B (OPTIMI DE 
FINALA) i Kodes—Jauffret 
4—6, 6—2, 5—7, 6—0, 6—4; 
Proisy—Lutz 6—4, 9—7, 7—5; 
Franulovici — Barthăs 6—4, 
4—6, 4—6, 6—2, 6—4. DUBLU 
B. (sferturi de finală) i Smith, 
Gorman—Bowrey, Maud 7—9, 
7—5, 6—2, 5—7, 6—4; SIM
PLU F (sferturi de finală) i 
Nancy Richey —Lesley Bo
wrey 6—2, 6—4 ; Helen Gour- 
lay — Gail Chanf reau 6—4, 
3—6, 6—3; DUBLU F (sfer
turi de finală) i H. Gourlay, 
K. Harris — M. Schaar, S. 
Walhof 6—2, 6—2; DUBLU 
MIXT (sferturi de finală) I 
W. Shaw, Lejus—J. Lieffrig, 
Montrenaud 6—1, 6—3.

RAPID LA A 2-a VICTORIE
SOFIA, 2 (Agerpres). — La 

Burgas a continuat campionatul 
european feroviar de baschet 
masculin.' Formația Rapid Bucu
rești a obținut o nouă victorie 
cîștigînd cu 77—35 (31—17) în
fața feroviarilor din Belgia. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — R. F. a 
Germaniei 82—46 ; Bulgaria — 
Ungaria 87—57 ; U.R.S.S. — 
R. D. Germană 97—53.

Participînd la un concurs 
de călărie desfășurat pe hipo
dromul din Stolberg (R. F. a 
Germaniei), sportivii români 
Oscar Recer, maestru al spor
tului, pe calul „Elegant" și 
Alexandru Bozan pe " calul. 
„Demon" s-au clasat pe locul 
3 în proba de ștafetă cu tim
pul de 94 sec. Pe primul loc 
s-au clasat W. Milkov și P. 
Schmidt (R.F.G.) în 86 se
cunde.

SEVER DRON se afirmă
la Le Touquet

Tenismenii români S. Dron 
și S. Mureșan, care fuseseră 
eliminați în primele tururi 
la Roland Garros, au parti
cipat la un nou turneu in
ternațional desfășurat în lo
calitatea balneară Le Tou-

invingînd cu 2 — O (1 — 0) pe Panathinaikos

FOTBALIȘTII OLANDEZI AU CUCERIT
„CUPA CAMPIONILOR

Cea de a 16-a finală a su
premei competiții fotbalisti
ce de pe continent rezervată 
echipelor de club, „Cupa 
campionilor europeni", a fost 
așteptată cu un interes ma
jor de către toți iubitorii fot
balului. Pe stadionul „Wem
bley" din Londra, în fața a 
peste 100 000 de spectatori 
(dintre care 30 000 de olan
dezi și tot atîția greci) s-au 
întîlnit cele două finaliste, 
Ajax Amsterdam și Pana
thinaikos Atena. La fluierul 
arbitrului Jack Taylor (An
glia) s-au aliniat pe teren ur
mătoarele formații:

AJAX AMSTERDAM: Stuy- 
Suurbier, Vasovici, Hulshoff, 
Svvart, Neeskens, Rijnders, 
Miihren, Van Dijk, Cruyff, 
Keizer.

PANATHINAIKOS : lkono- 
mopoulos-Tomaras, 
Elefterakis, Kamaras, Surpis, 
Gramos, Filakouris, 
niadis, Domazos, Kapsis.

în prima repriză, grecii 
atacat mai mult, deși ei 
trebuit să facă față chiar 
începutul jocului, unui pu
ternic șoc psihologic, primind 
gol încă în min. 5, cînd Kei
zer, demărînd pe aripa stingă, 
a centrat precis în fața por
ții adverse, permițînd lui 
VAN DIJK o spectaculoasă 
reluare cu capul, mingea 
ștergînd bara și intrînd apoi 
în plasă. Mulțumiți de acest 
succes, olandezii lasă iniția
tiva grecilor, oare însă nu

reușesc decît de două ori să 
pună realmente în pericol 
poarta iui Stuv : în min. 14,. 
cînd Antoniadiș preia cu ca
pul pe lingă bară, și în 
min.' 43, cînd șutul lui Ka- 
rriaras a ocolit de puțin poar- 
ta.Olandezii au răspuns în 
general cu contraatacuri, ac-

Vlahos,

Anto-

au 
au 
la

U3

EUROPENI41
ra-

JOHAN CRUYFF

supe- 
poarta 

mult 
ales

țiunile lor reflectînd 
o tehnică și tactică

• rioară, țintind direct 
adversă și fiind deci 
mai periculoase, mai
cînd l-au avut ca promotor 
pe excelentul Cruyff, de de
parte cel mai subtil jucător 
de pe teren.

După pauză, la olandezi 
intră Hahn și Blankeburg în 
locul lui Rinjders și Swart. 
Atacurile lui Panathinaikos 
devin mai puternice, grecii 
forțînd evident egalarea, care 
însă nu le surîde decît în

ANTRENORUL A FOST SUSPENDAT... SBARDELLA SE RETRAGE

Conducerea clubului italian feminin de fotbal „Este" 
l-a suspendat pe antrenorul Giuliano del Santo din 
cauza unei... idile cu centrul atacant al echipei. Intr-a
devăr, jucătoarea respectivă, în virilă de 17 ani, a fugit 
cu antrenorul chiar înaintea unui meci important. Mai 
tîrziu, ea s-a înapoiat acasă, dar Del Santo nu a mani
festat un curaj asemănător... Pentru că era însurat.

CE REGRETA IAȘIN

Cu prilejul meciului său 
de adio, Iașin a fost supus 
unui interminabil tir de 
întrebări din partea nu
meroșilor ziariști veniți să 
asiste la meciul din 27 
mal desfășurat la Moscova. 
A revenit, de exemplu, ca 
un laitmotiv întrebarea: 
„Iți pare rău că trebuie 
să-ți iei rămas bun de la 
fotbal F1 La care celebrul

portar sovietic a răspuns : 
„Sînt extrem. de mulțumit' 
că am avut șansa să joc 
cu foarte muiți fotbaliști 
de mare clasă... Singurul 
lucru pe care îl regret.este 
că. echipa noastră repre
zentativă, în poarta căreia 
am jucat de atîtea ori, nu 
a reușit să cîștige titlul 
mondial. 'Doresc mult tine
rilor noștri jucători să rea
lizeze acest lucru".

Antonio Sbardella, unul 
dintre cei mai cunoscuți ar
bitri de fotbal din Italia și 
chiar peste hotarele țării sale, 
a anunțat oficial că se retra
ge din această activitate. Zia
rele italiene subliniază, în le
gătură cu această hotărîre, 
că Sbardella ar fi acceptat o 
ofertă de a deveni manager 
al clubului de fotbăl Lazio- 
Rorha, cate "a retrogradat în 
dilizia secundă.

TRAVERSAREA MARII

min. 55, cînd Elefterakis 
tează. Olandezii se apără cu 
precizie, contraatacă mai rar 
acum, dar au totuși o bună 
ocazie în min. 66, cînd Cruyff 
trage pe lîngă poartă. In pli
nă dominare a grecilor (min. 
87) HAHN consolidează vic
toria lui Ajax: 2—0 (1—0) 
Astfel, după ce Feijenoord a 
cîștigat trofeul anul trecut, 
acum Ajax îl menține pe 
pămînt olandez.

quet,. de pe coasta Atlanticul 
lui. Sever Dron, desfășurînd 
același joc bun pe care îl 
semnalasem și cu prilejul 
partidelor de dublu susținute 
la Paris, a reușit să-și în
scrie în palmares o frumoa
să victorie. El s-a clasat pe 
primul loc în proba de slm-' 
piu, devansînd alți 18 jucă
tori, francezi și din alte 
țări. In sferturile de finală 
Dron a dispus cu 6—2, 6—3 
de francezul Yemetti ca apoi 
să-1 învingă pe italianul 
Marzano cu 4—6, 6—3, 6—3. 
Finala desfășurată între Se
ver Dron • și francezul Bou- 
tard a revenit jucătorului 
român cu 6—4, 7—6. De
semnalat că Sever Dron a 
primit șl premiul fair-play 
acordat de organizatorii tur
neului pentru comportarea 
sa ireproșabilă în tot timpul 
concursului. Este al doilea 
trofeu pe care tenismanul 
român îl cîștigă în întrece
rile internaționale din acest 
sezon.

Tot la Le Touquet, S. Mu
reșan a pierdut în primul 
tur la francezul Fauvet cu 
4—6, 6—4, 6—7.

TELEX • TELEX • TELEX
In penultima zi a turneului de 
la Cagliari pentru calificare In 
c. ~ ■ ■ ____
pa Bulgariei a învins eu’ 96—57 
(46—30) formația Angliei, Iar se
lecționata Belgiei 
76—65 (39—40) de
Albaniei.

E. de baschet masculn, echi-
șl suedezul Gosta Petterson la 
4:37.

Cea de-a șasea

a dispus cu 
reprezentativa

partidă dintre 
marii maeștri Fischer (S.U.A.) 
șl Talmanov (U.R.S.S.), . din sfer
turile de finală ale C.M. de șah, 
s-a încheiat remiză. In prezent 
scorul este de 5'/i—i/a în favoarea 
lui Fischer, calificat în semifina
lele turneului candldațllor.

Disputată contra-cronometru 
distanța Sernlga — Dl Sal'o 
km), etapa a 12-a a turului 
cllst al Italiei a revenit Iul 1__
fava (Italia) în 43:10; l-au ur
mat Rltter (Danemarca) 43:17 și 
Glmondl (Italia) 43:43. In clasa
mentul general conduce în con
tinuare Italianul Claudio Mlche- 
lotto cu 57h25:14, urmat de com
patriotul său Aldo Moser la 2:13

Proba
cursul 
bleau 
curentul vest-german H.G. Win
ckler, pe ‘ '__,“
cu 0 p. penalizare. Pe locul secund 
s-a clasat că’ăreața engleză Ann 
Moore pe „April Love". .

de obstacole din con- 
de călărie de la Fontalne- 
a fost _ eîștlgată de con-

calul „Jagermeister'*

pe 
(28 

l ci- 
Bol-

Etapa a 2-a a turneului ciclist al 
Angliei (Penrith-South Shields 
145 km) a revenit elvețianului 
Hubschmld cu timpul de 3 h 46 : 
29,0. In clasamentul general , con
duce olandezul Den Hatog.

Cursa 
listică 
natul i 
de la 
victoria
Emerson Fittipaldi. Pe o mașină 
„Lotus", el a realizat media 
orară de 159,330 km, tllnd ur
mat de australianul Tlm Schen- 
ken pe

Internațională automobl* 
(contînd pentru campio- 

european — formula II) 
Londra s-a încheiat cu 

campionului brazilian
el a

159,330
„Brabham".

CARTEA LUI DON SCHOLLANDER

„Deep Water" (Apă adîncă) 
se intitulează cartea scrisă de 
cunoscutul campion american 
de natație. Don Schollander, 
de cinci ori medaliat olimpic 
la Tokio și Ciudad de Mexi
co, care a stabilit 22 recor
duri mondiale și 37 recorduri 
ale S.U.A. Lucrarea prezintă 
o interesantă succesiune de 
întîmplări, opinii, constatări 
care scot în evidență inefica
citatea federației, polisportive 
americane „Amateur Athletic 
Union", lipsa de principii a 
federației universitare „Națio
nal Vollegiate Athletic Asso-

BRITANII PE JOS

în ultima vreme, asistăm la tot mai multe expediții 
pedestre. Recent, australianul David Trumaye, în vîrstă 
de 26 de ani, q. terminat traversarea Marii Britanii pe 
jos, de la nord la sud (tur-retur) de la «John ’Groats" 
(punctul cel mai nordic) pînâ la „Land’s end" (cel mai 
sudic punct). Cei 2 867 kilometri au fost parcurși îd 
5'8 de'zile.

ration" și izolarea Comitetu
lui Olimpic al Statelor Unite.

Consemnînd valoarea aces
tei cărți, cronicarii literari au 
subliniat că departe de a fi 
o simplă critică amară, .Deep 
Water" este o analiză lucidă 
și obiectivă a sportului mo
dern și a instituțiilor sporti
ve, mai ales a acelora din 
S.U.A. „Nimeni nu era mai 
indicat să scrie o asemenea 
carte decît Don Schollander 
— a relevat ziarul „New 
York Times". El este prea in
teligent pentru a fi un critic 
orb, este prea integru pentru 
a fi un fățarnic și de aceea 
curajul său nu poate fi decît 
admirat".

La vîrsta de 25 de ani, 
Schollander este doctor în 
științe politice și membru al 
Comitetului director al Co
mitetului Olimpic al S.U.A.
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